
 

 

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুলে েক্ষ েক্ষ মানুলের বুলের তাজা রি এবং মা ও 
ববানলের সম্ভ্রম ক্তবসজজলনর ক্তবক্তনমলে আমরা বেলেক্তি আমালের এই বেশ বাংোলেশ। 
এলেলশর রালের সলবজাচ্চ েক্তেে হলো সংক্তবধান। স্বাধীনতার ের মাত্র ১০ মালসর 
মলধেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংোলেলশর সংক্তবধান রক্তিত হলেলি।  
সলিতন নাগক্তরে ক্তহলসলব বাংোলেলশর প্রলতেলেরই সংক্তবধান সম্পলেজ বমৌক্তেে 
জ্ঞান থাো প্রলোজন।  
এিাডাও ক্তবক্তিন্ন িােক্তরর প্রক্ততলযাক্তগতামূেে েরীক্ষা( ক্তবক্তসএস সহ অনোনে িােক্তরর 
েরীক্ষাে) সংক্তবধান বথলে ক্তনেক্তমত প্রশ্ন এলসই থালে। 
আজলে আমরা খুব সহজিালব সংক্তবধান মুখস্থ েরার ও মলন রাখার বেেক্তনে 
গুলো জানব।  
ক্তবক্তিন্ন িলের মাধেলম সংক্তবধান মুখস্থ েরার বিষ্টা েরব। িেুন শুরু েরা যাে। 

• বাংোলেলশর সংক্তবধান শুরু হলেলি প্রস্তাবনা ক্তেলে  
• বাংোলেলশর সংক্তবধান বশে হলেলি ৭ক্তে তফক্তসে ক্তেলে। 
• বাংোলেলশর সংক্তবধালনর ১১ ক্তে িাগ,  
• ১৫৩ ক্তে অনুলেে ও 
• ৭ক্তে তফক্তসে রলেলি 
• সংক্তবধালনর ১১ ক্তে িাগ সহলজ মলন রাখার িাগ সহলজ মলন রাখার বেৌশেঃ 

 
িেঃ প্ররা বমৌক্তন আক্তবক্তনম বাংজ সংক্তব 
 ১ম িাগ. প্র - প্রজাতন্ত্র (১-৭)  
২ে িাগ. রা- রাে েক্তরিােনার মূেনীক্তত (৮-২৫)  
৩ে িাগ. বমৌ- বমৌক্তেে অক্তধোর (২৬-৪৭)  
৪থজ িাগ. ক্তন-ক্তনবজাহী ক্তবিাগ (৪৮-৬৪)  
৫ম িাগ. আ-আইন ক্তবিাগ (৬৫-৯৩)  
৬ষ্ঠ িাগ. ক্তব- ক্তবিার ক্তবিাগ (৯৪-১১৭)  
৭ম িাগ. ক্তন-ক্তনবজািন (১১৮-১২৬)  
৮ম িাগ. ম-মহা ক্তহসাব ক্তনরীক্ষে ও ক্তনেন্ত্রে (১২৭- ১৩২)  



 

 

৯ম িাগ-বাংোলেলশর েমজক্তবিাগ  (১৩৩-১৪১)  
৯ম (ে)িাগ. জ-জরুরী ক্তবধানাবেী (১৪১ে-১৪১গ)  
১০ম িাগ. সং-সংক্তবধান সংলশাধন ১৪২  
১১তম িাগ. ক্তব-ক্তবক্তবধ (১৪৩-১৫৩) 
 
বাংোলেলশর সংক্তবধান সম্পক্তেজত গুরুত্বেূণজ ক্তেিু প্রশ্ন উত্তরঃ  
১.বাংোলেলশর সংক্তবধালনর অক্তিিাবে বো হে োলে?  
উত্তরঃ সুক্তপ্রম বোেজ  
২. সংক্তবধান গণেক্তরেলে উত্থােন েরা হে েলব? 
উত্তরঃ ১৯৭২ সালের ১২ ই অলটাবর 
গৃহীত হে ৪ ই নলিম্বর এবং োযজের েরা হে ১৯৭২ সালের ১৬ ই ক্তিলসম্বর। 
এখন সহলজ মলন রাখার বেেক্তনে হলোঃ  
গণেক্তরেলে উত্থােন ১২ ই অলটাবর এবং গৃহীত ৪ নলিম্বর। অতএব ১২+৪=১৬ 
অথজাৎ ১৬ ই ক্তিলসম্বর োযজের েরা হে। এখালন অলটাবর মাস হে ৩১ ক্তেলন এবং 
নলিম্বর মাস ৩০ ক্তেলন অতএব অলটাবর মালস বড তাই এখালন বড তাক্তরখো 
(১২)অলটাবর মালসই হলব এবং বিাে তাক্তরখ (৪) নলিম্বর মালস হলব। আর এলের 
বযাগফে ১৬ ক্তিলসম্বর হলব।এখন প্রথলম প্রস্তাব উত্থােন েরা হে,তার ের গৃহীত 
হে এবং সবলশলে োযজের েরা হে।  
অথবা মলন রাখার উোে– অলটাবর, নলিম্বর,ক্তিলসম্বর (১২,৪,১৬ ) 
 
৩. অস্থােী সংক্তবধান আলেশ জাক্তর েলরন বে?  
উত্তরঃ বঙ্গবনু্ধ বশখ মুক্তজবুর রহমান  
৪. বাংোলেলশর সংক্তবধালনর মূেনীক্তত েেক্তে?  
উত্তরঃ ৪ ক্তে।যথাঃ জাতীেতাবাে, সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও ধমজক্তনরলেক্ষতা  
৫. প্রথম হস্তক্তেক্তখত সংক্তবধালনর মূে বেখে ক্তিলেন বে?  
উত্তরঃ আবু্দর রউফ  
৬. সংক্তবধালনর প্রধান ববক্তশষ্টে েতক্তে?  



 

 

উত্তরঃ ১০ক্তে। 
যথাঃ a. ক্তেক্তখত েক্তেে  
b. েুষ্পক্তরবতজনীে  
c. রাে  
d. বমৌক্তেে অক্তধোর  
e. সাবজজনীন বিাোক্তধোর  
f. প্রজাতাক্তন্ত্রে বেবস্থা  
g. সংসেীে সরোর  
h. এেলেন্দ্রীে রাে  
i. আইনসিা  
j. সলবজাচ্চ আইন  
৭. বোন বেলশর বোন ক্তেক্তখত সংক্তবধান বনই?  
উত্তরঃ বৃলেন,ক্তনউক্তজেোন্ড,বেন ও বসৌক্তে আরব  
৮. ক্তবলের সবলিলে বড সংক্তবধান রলেলি?  
উত্তরঃ িারত  
৯. ক্তবলের সবলিলে বিাে সংক্তবধান রলেলি?  
উত্তরঃ আলমক্তরো  
১০. বাংোলেলশর গনেক্তরেলের প্রথম অক্তধলবশন েলব অনুক্তষ্ঠত হে?  
উত্তরঃ ১০ এক্তপ্রে, ১৯৭২  
১১. সংক্তবধান প্রণেন েক্তমক্তের সেসে ক্তিলেন েতজন?  
উত্তরঃ ৩৪ জন  
১২. সংক্তবধান রিনা েক্তমক্তের প্রধান বে ক্তিলেন?  
উত্তরঃ িটর োমাে বহালসন  
১৩. সংক্তবধান রিনা েক্তমক্তের এেমাত্র মক্তহো সেসে ক্তিলেন ------  
উত্তরঃ ববগম রাক্তজো বানু  
১৪. বাংোলেলশর সংক্তবধালনর েেক্তে োঠ রলেলি?  
উত্তরঃ ২ ক্তে। বাংো ও ইংলরক্তজ।  



 

 

১৫. প্রধানমন্ত্রীর েরামশজ িাডা বোন োজ রােেক্তত এেেিালব েরলত সক্ষম 
েরলত সক্ষম?  
উত্তরঃ প্রধান ক্তবিারেক্ততর ক্তনলোগোন  
১৬. রােেক্তত বমোেোে েত বির?  
উত্তরঃ োযজিার গ্রহলনর সমে বথলে ৫ বির  
১৭. োর উের আোেলতর বোন এখক্ততোর বনই ? 
উত্তরঃ রােেক্তত  
১৮. গণেক্তরেলের সেসে ক্তিে েত জন?  
উত্তরঃ ৪০৩জন  
১৯. গণেক্তরেলের আলেশ জাক্তর েরা হে েলব?  
উত্তরঃ ২৩ মািজ, ১৯৭২  সালে  
২০. গণেক্তরেলে প্রথম অক্তধলবশন বলস েত সালে?  
উত্তরঃ ১০ এক্তপ্রে, ১৯৭২  
২১. গণেক্তরেলের প্রথম অক্তধলবশলনর ক্তেোর ক্তিলেন বে?  
উত্তরঃ শাহ আবু্দে হাক্তমে  
২২. গণেক্তরেলের প্রথম অক্তধলবশলনর প্রথম বিেুক্তে ক্তেোর ক্তিলেন বে?  
উত্তরঃ বমাহাম্মে উল্লাহ  
২৩. সংক্তবধান এ েযজন্ত সংলশাক্তধত েরা হলেলি েতবার? 
উত্তরঃ সবজলমাে ১৭ বার (  সবজলশে  ২০১৮ সালের ৮ জুোই)  
 
২৪. বাংোলেলশর জাতীে সংগীত বোনক্তে এবং এর রিক্তেতা বে? 
 উত্তরঃ আমার বসানার বাংো গালনর প্রথম ১০ োইন,েক্তবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠােুর। 
(বজলন রাখা িাে -আমার বসানার বাংো গানক্তে প্রোক্তশত হে বঙ্গেশজন েক্তত্রোে 
এবং গানক্তে গীতক্তবতান োলবের অন্তিুজি োলবের অন্তিুজি গীতক্তবতান োলবের 
অন্তিুজি। মূে গানক্তে ২৫ োইলনর। গানক্তেলে প্রথলম জাতীে সংগীত ক্তহলসলব 
ব ােণা েরা হে েরা হে ৩ মািজ,১৯৭১ সালে।গানক্তে জাতীে সংগীলতর মযজাো োি 



 

 

েলর ১৬ ক্তিলসম্বর ১৯৭২ সালে। রােীে অনুষ্ঠালন বাজালনা হে জাতীে সংগীলতর 
প্রথম ৪ োইন। জাতীে সংগীলতর ইংলরক্তজ অনুবােে বসেে আেী আহসান।)  
২৫. বাংোলেলশর জাতীে েতাোর মাে েত?  
উত্তরঃ ১০:৬ বা ৫:৩  
২৬. মানক্তিত্র খক্তিত েতাোর ক্তিজাইনার বে?  
উত্তরঃ ক্তশব নারােণ োস োস  
২৭. জাতীে েতাোর ক্তিজাইনার -----  
উত্তরঃ োমরুে হাসান  
২৮. বাংোলেলশর েতাো ক্তেবস েলব?  
উত্তরঃ ২ মািজ  
২৯. জাতীে েতাো প্রথম উলত্তােন োরী বে?  
উত্তরঃ িােসু ক্তিক্তে আ স ম আবু্দর রব 
৩০। সংক্তবধান রিনা েক্তমক্তের এেমাত্র ক্তবলরাধীেেীে সেসে? 
উত্তরঃ সুরক্তিত বসনগুপ্ত  
 
সংক্তবধালনর গুরুত্বেূণজ ক্তেিু অনুলেে- এেনজলর   
বযগুলো বার বার ক্তবক্তিন্ন েরীক্ষাে এলসলিঃ  
অনুলেেঃ ১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংোলেলশর নাম   
২ে. রােধমজ- ইসোম  
৩. রােিাো-বাংো  
১৭.ক্তশক্ষার অক্তধোর 
১৯ সমান সুলযাগ  
২৭। আইলনর েৃক্তষ্টলত সমান  
২৮(২) নারী েুরুলের সমান অক্তধোর 
৩৬- িোলফরার স্বাধীনতা  
৩৯- ক্তিন্তা ও ক্তবলবলের স্বাধীনতা  
৪১ ধমজীে স্বাধীনতা  



 

 

৭৭. নোেোে ক্তনলোলগর ক্তবধান  
১৩৭. সরোক্তর েমজ েক্তমশন  
১৪১ (ে)- জরুক্তর অবস্থা  
 
িলে িলে সংক্তবধালনর অনুলেে গুলো সহলজ মলন রাখার বেৌশে অনুলেেঃ  
(১ বথলে ১২ অনুলেে ) - প্রজার নাম সীমা। বস রােধমজ, িাো ও সংগীলতর 
প্রক্ততেৃক্তত অঙ্কন েলর রাজধানীর নাগক্তরে বাঙাক্তের ক্তনেে অেজণ েরে। বসগুলো 
প্রাধানে না বেলে স্থক্তগত ও অলযাগে ব ােণা েরা হে।তাই বস েুঃখ বেলে মূে 
জাতীে সমাজ গনতন্ত্র ও ধমজক্তনরলেক্ষতার জনে স্বাধীনতার িাে ক্তেে। 
 
বাংোলেলশর সংক্তবধালনর প্রথম িাগ-প্রজাতন্ত্র- (১-৭ অনুলেে) 
১. প্রজাঃ প্রজাতন্ত্র  
২. সীমাঃ প্রজাতলন্ত্রর রােীে সীমানা  
২ে. রােধমজঃ রােধমজ  
৩. িাোঃ রাে িাো  
৪. সংগীতঃ জাতীে সঙ্গীত েতাো ও প্রতীে ৪ে.প্রক্ততেৃক্তত=জাক্ততর ক্তেতার 
প্রক্ততেৃক্তত  
৫. রাজধানী = রাজধানী  
৬. নাগক্তরে = নাগক্তরেত্ব  
৬(২). বাঙাক্তে = জাক্তত ক্তহসালব- বাঙাক্তে  
৭.(২) প্রাধানে = সংক্তবধালনর প্রাধানে – সংক্তবধান প্রজাতলন্ত্রর সলবজাচ্চ আইন  
৭(১). স্থক্তগত =সংক্তবধান বাক্ততে স্থক্তগতেরণ ইতোক্তে অেরাধ  
৭(খ). অলযাগে = সংক্তবধালনর বমৌক্তেে ক্তবধানাবেী সংলশাধন অলযাগে  
 
বাংোলেলশর সংক্তবধালনর ২ে িাগ-রাে েক্তরিােনার মূে নীক্তত (৮-২৫ 
অনুলেে) 
৮. মূে=মূেনীক্তত  



 

 

৯. জাতীে =জাতীেতাবাে  
১০. সমাজ =সমাজতন্ত্র ও বশােণ মুক্তি   
১১. গণতন্ত্র =গণতন্ত্র ও মানবাক্তধোর  
১২. ধমজক্তনরলেক্ষতা =ধমজক্তনরলেক্ষতা ও ধমজীে স্বাধীনতা  
 
বাংোলেলশর সংক্তবধালনর  ১৩ বথলে ২৫ অনুলেে মলন রাখার বেৌশে- 
 
মাক্তেে েৃেেবে বমৌ গ্রালম ক্তনলে ক্তগলে অববতক্তনে জনস্বালস্থের জনে সুলযালগর 
সমতা সৃক্তষ্ট েলর। এলত অক্তধোর ও েতজবে রূলে নাগক্তরেরা ক্তনবজাহী ক্তবিাগ বথলে 
জাতীে সংসৃ্কক্তত ও জাতীে সৃ্মক্তত ক্তনেশজন এর জনে আন্তজজাক্ততে শাক্তন্তর অংশীোর 
হলেন।  
১৩.মাক্তেে=মাক্তেোনার নীক্তত  
১৪.েৃেে =েৃেে ও শ্রক্তমলের মুক্তি  
১৫.বমৌ=বমৌক্তেে প্রলোজলনর বেবস্থা  
১৬.গ্রাম= গ্রামীণ উন্নেন ও েৃক্তে ক্তবপ্লব  
১৭.অববতক্তনে=অববতক্তনে ও বাধেতামূেে ক্তশক্ষা  
১৮. জনস্বাস্থে =জনস্বাস্থে ও বনক্ততেতা  
১৯.সুলযালগর সমতা= সুলযালগর সমতা  
২০.অক্তধোর ও েতজবে রূলে =অক্তধোর ও েতজবেরূলে েমজ  
২১.নাগক্তরে =নাগক্তরে ও সরোরী েমজিারীলের েতজবে  
২২.ক্তনবজাহী ক্তবিাগ বথলে =ক্তনবজাহী ক্তবিাগ বথলে ক্তবিার ক্তবিাগ েৃথেীেরণ  
২৩. জাতীে সংসৃ্কক্তত  
২৪. জাতীে সৃ্মক্তত ক্তনেশজন প্রিৃক্তত  
২৫.েররাে নীক্তত -  আন্তজজাক্ততে শাক্তন্ত, ক্তনরােত্তা ও সংহক্ততর উন্নেন 
(১৯৭২ সালের ৮ জানুোরী বঙ্গবনু্ধ বশখ মুক্তজবুর রহমান োক্তেস্তালনর োরাগার 
বথলে মুি হলে – সবজপ্রথম ক্তিলেলন যান – বসখালন এে সংবাে সলম্মেলন এেজন 



 

 

সাংবাক্তেলের প্রলশ্নর জবালব বলেন, বাংোলেলশর েররাে নীক্তত হলব- 
“Friendship to all, malice to none”) 
 
তৃতীে িাগ – বমৌক্তেে অক্তধোর (২৬ - ৪৭ অনুলেে) 
বাংোলেলশর সংক্তবধালনর  ২৬ বথলে ৩৫ অনুলেে মলন রাখার বেৌশে- 
 
বমৌক্তেে অক্তধোলরর আইলনর েৃক্তষ্টলত ধমজ , সরোক্তর ক্তনলোগ ও ক্তবলেশী বখতাব 
গ্রহলণ সেলের আইলনর আশ্রে োলির অক্তধোর রলেলি। জীবলন এেবার বগ্রপ্তার 
হলে জবরেক্তস্ত ক্তবিালর হে।  
২৬. বমৌক্তেে অক্তধোলরর =বমৌক্তেে অক্তধোলরর সক্তহত অসমিসে আইন বাক্ততে 
২৭. আইলনর েৃক্তষ্টলত =আইলনর েৃক্তষ্টলত সমতা  
২৮. ধমজ = ধমজ প্রিৃক্তত োরলণ ববেমে  
২৯. সরোক্তর ক্তনলোগ =সহোরী ক্তনলোগ োলির সুলযালগর সমতা  
৩০. ক্তবলেশী বখতাব গ্রহলণ = ক্তবলেশী বখতাব গ্রহণ প্রিৃক্তত ক্তনক্তেেেরণ  
৩১. আইলনর আশ্রে োলির অক্তধোর = আইলনর আশ্রে োলির অক্তধোর  
৩২. জীবলন = জীবন ও বেক্তি-স্বাধীনতার অক্তধোর রক্ষণ  
৩৩. বগ্রপ্তার =বগ্রপ্তার ও আেে সম্পলেজ রক্ষােবি  
৩৪. জবরেক্তস্ত =জবরেক্তস্ত শ্রম ক্তনক্তেেেরণ  
৩৫. ক্তবিার =ক্তবিার ও েণ্ড সম্পলেজ রক্ষণ  
 
বাংোলেলশর সংক্তবধালনর অনুলেেঃ ( ৩৬ বথলে ৪৪ ) বেৌশেঃ 
িে সমালবশ ও সংগঠন েক্তর। ক্তিন্তা, বেশা, ধমজ, সম্পক্তত্ত ও বযাগালযালগর অক্তধোর 
বেবৎ েক্তর।  
৩৬. িে =িোলফরার স্বাধীনতা  
৩৭. সমালবশ= সমালবলশর স্বাধীনতা  
৩৮. সংগঠন =সংগঠলনর স্বাধীনতা  
৩৯. ক্তিন্তা =ক্তিন্তা ও ক্তবলবলের স্বাধীনতা এবং বাে স্বাধীনতা  



 

 

৪০. বেশা =বেশা বা বৃক্তত্তর স্বাধীনতা  
৪১. ধমজ= ধমজীে স্বাধীনতা  
৪২. সম্পক্তত্ত = সম্পক্তত্তর অক্তধোর  
৪৩. বযাগালযালগর = গৃহ ও বযাগালযালগর রক্ষণ  
৪৪. অক্তধোর =বমৌক্তেে অক্তধোর বেবতেরণ  
 
 
িতুথজ িাগ-ক্তনবজাহী ক্তবিাগ- (৪৮-৬৪ অনুলেে)  
অনুলেেঃ ( ৪৮ বথলে ৫৪) বেৌশেঃ  
রােেক্তত তার ক্ষমার বমোলে োেমুক্তি বেলত অক্তিসংশন ও অেসারলণর ক্ষমতা 
েীোর বে ক্তেলেন  
৪৮. রােেক্তত =রােেক্ততর  
৪৯. ক্ষমার =ক্ষমা প্রেশজলনর অক্তধোর  
৫০. বমোলে =রােেক্তত েলের বমোে  
৫১. োেমুক্তি =রােেক্ততর োেমুক্তি  
৫২. অক্তিশংসন = রােেক্ততর অক্তিশংসন  
৫৩. অেসারলণর =অসামলথজের োরলণ রােেক্তত অেসারণ  
৫৪. ক্তেোর =অনুেক্তস্থক্তত প্রিৃক্ততর োলে রােেক্তত েলে ক্তেোর  
 
অনুলেেঃ ( ৫৫ বথলে ৫৮) বেৌশেঃ  
মক্তন্ত্রসিাে মন্ত্রী গণ প্রধানমন্ত্রী ও অনোনে মন্ত্রীর েলের বমোে বিে েলরন।  
৫৫. মক্তন্ত্রসিাে =মক্তন্ত্রসিা  
৫৬. মক্তন্ত্রগণ = মক্তন্ত্রগণ  
৫৭. প্রধানমন্ত্রী = প্রধানমন্ত্রীর েলের বমোে  
৫৮. অনোনে মন্ত্রীর েলের বমোে অনোনে মন্ত্রীর েলের বমোে  
৫ম িাগ – আইন ক্তবিাগ (৬৫-৯৩ অনুলেে) 
 



 

 

অনুলেেঃ ( ৬৫ বথলে ৭৯) মলন রাখার বেৌশেঃ 
 
সংসে সেসেগণ শূনে োক্তরশ্রক্তমলের অথজেণ্ড ও েেতোলগর োরলণ বৈত অক্তধলবশলন 
িােণ এর অক্তধোর ক্তেোরবে ক্তেলেন। ক্তেন্তু বোরাম না থাোে স্থােী েক্তমক্তের 
নোেোে ক্তনলোলগ ক্তবলশে অক্তধোর ও োেমুক্তি বেলত সক্তিবােে গঠন েলরন।  
৬৫. সংসে = সংসে প্রক্ততষ্ঠা  
৬৬. সেসেগণ = সেসেলের ক্তনবজাক্তিত হইবার বযাগেতা ও অলযাগেতা  
৬৭. শূনে = সংসলের আসন শূনে হওো  
৬৮. োক্তরশ্রক্তমলে = সংসে সেসেলের োক্তরশ্রক্তমে প্রিূক্তত  
৬৯. অথজেন্ড = শেথ গ্রহলণর েূলবজ আসন গ্রহণ বা বিােোন েক্তরলে সেলসের 
অথজেণ্ড  
৭০. েেতোলগর োরলণ = রাজবনক্ততে েে হইলত েেতোগ বা ক্তবেলক্ষ বিাে োলনর 
োরলণ আসন শূনে হওো  
৭১. বৈত = বৈত সেসেতাে বাধা  
৭২. অক্তধলবশলন = সংসলের অক্তধলবশন  
৭৩. িােলণর = সংসলে রােেক্ততর িােণ ও বাণী  
৭৩ে. অক্তধোর = সংসে সম্পলেজ মক্তন্ত্রগলণর অক্তধোর  
৭৪।  ক্তেোর = ক্তেোর ও বিেুক্তে ক্তেোর  
৭৫. বোরাম = োযজপ্রণােী-ক্তবক্তধ, বোরাম প্রিৃক্তত  
৭৬. স্থােী েক্তমক্তে =সংসলের স্থােী েক্তমক্তে সমূহ  
৭৭. নোেোে =নোেোে  
৭৮. ক্তবলশে অক্তধোর ও োেমুক্তি =সংসে সেসেলের ক্তবলশে অক্তধোর ও োেমুক্তি 
৭৯. সক্তিবােে= সংসে সক্তিবােে 
 
৮১। অথজক্তবে 
৮৭। বাজেট(বার্ষিক আর্থিক র্ববৃর্ি) 
৯১। সমূ্পরক বাজেট 



 

 

৯৩। অধ্যাজেশ প্রণয়ন ক্ষমিা- 
    (সংসে ভেজে যাওয়া অবস্থায় বা সংসে নাই এই পর্রর্স্থর্িজি ভেজশর ভকান 
েরুরী প্রজয়ােজন রাষ্ট্রপর্ির কাজে সজতাষেনক ভকান অধ্যাজেশ প্রণয়ন ও োর্র 
করজি পাজরন। ) 
ষষ্ঠ র্বোগ – র্বচার র্বোগ (৯৪ - ১১৭) 
৯৪। সুপ্রীম ভকাটি প্রর্িষ্ঠা 
৯৫। র্বচারক র্নজয়াগ  
৯৬। র্বচারকজের পজের ভময়াে 
১১০। র্নন্ম আোলি ভথজক হাইজকাজটি মামলা স্থানাতর  
১১৭। প্রশাসর্নক ট্রাইবুযনাল  
সপ্তম র্বোগ- র্নবিাচন (১১৮  - ১২৬) 
১১৮। র্নবিাচন কর্মশন প্রর্িষ্ঠা করা 
(প্রধ্ান র্নবিাচন কর্মশনার এবং সজবিাচ্চ ৪ েন র্নবিাচন কর্মশনার র্নজয় র্নবিাচন 
কর্মশন গঠজনর কথা বলা হজয়জে।) 
১১৯। র্নবিাচন কর্মশজনর োর্য়ত্ব 
(ক। র্নবিাচনী এলাকার সীমানা র্নধ্িারণ, ভোটার িার্লকা প্রণয়ন, রাষ্ট্রপর্ি ও 
সংসে র্নবিাচজনর বযবস্থা করা) 
১২১। প্রর্ির্ট এলাকার েনয ১ র্ট মাত্র ভোটার িার্লকার কথা বলা হজয়জে। 
১২২। ভোটার হওয়ার ভযাগযিা  
(বাংলাজেশী,১৮ বের বয়স ও পাগল বা মানর্সক োরসামযহীন নয় এমন নাগর্রক) 
অষ্টম োগ – মহার্হসাব র্নরীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক (১২৭ - ১৩২) 
মহার্হসাব র্নরীক্ষক পজের প্রর্িষ্ঠা- ১২৭  
মহার্হসাব র্নরীক্ষজকর োর্য়ত্ব - ১২৮ 
মহার্হসাব র্নরীক্ষজকর পজের ভময়াে- ১২৯ 
 
নবম োগ- সরকার্র কমি কর্মশন (১৩৩ - ১৪১) 
 



 

 

১৩৭- সরকার্র কমিকর্মশন প্রর্িষ্ঠা 
 (বাংলাজেজশর আইজন এক বা একার্ধ্ক কমিকর্মশন গঠজনর কথা বলা আজে।) 
১৩৮। কমি কর্মশজনর সেসয র্নজয়াগ  
১৩৯। কমি কর্মশজনর সেসযজের পজের ভময়াে 
১৪০। কমি কর্মশন সেসযজের োর্য়ত্ব  ও কিিবয  
১৪১ (ক)- েরুর্র অবস্থা ভ াষণা  
 (জেজশর ভকান েরুর্র প্রজয়ােজন যুদ্ধ, বার্হজরর আক্রমণ বা অেযতরীণ 
ভগালজযাজগর কারজণ রাষ্ট্রপর্ি েরুর্র অবস্থা োর্র করজি পাজরন। 
িজব এই েরুর্র অবস্থা সজবিাচ্চ ১২০ র্েজনর হজব,িার ভবর্শ হজল এর্ট আর 
কাযিকর থাকজব না।) 
 
 
েশম িাগ- সংক্তবধান সংলশাধলনর ক্ষমতা- ১৪২   
বাংোলেলশর সংক্তবধান হে- েুষ্পক্তরবতজনীে সংক্তবধান 
বাংোলেলশর সংক্তবধান সংলশাধন েরলত হলে,জাতীে সংসলের বমাে সেসে সংখোর 
েমেলক্ষ ২/৩ শতাংশ বিালে গৃক্তহত না হলে বস ক্তবে রােেক্ততর োলি উেস্থােন 
েরা যাে না।  
  
এোেশ িাগ- অনোনে- ১৪৩-১৫৩ 
 
১৪৫ে. আন্তজজাক্ততে িুক্তি ( ক্তবলেলশর সলঙ্গ সম্পাক্তেত সব যুক্তি রােেক্তত ক্তনেে 
বেশ েরলত হলব)  
১৪৬.বাংোলেলশর নালম মামো ( বাংোলেশ সরোর েতৃজে বা বাংোলেশ 
সরোলরর ক্তবরুলে ""বাংোলেশ"" এই নালম মামো োলের েরা যালব)  
১৪৮.েলের শেথ  
১৫০.ক্রাক্তন্তোেীন ও অস্থােী ক্তবধান  



 

 

১৫৩. বাংোলেলশর সংক্তবধানলে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংোলেলশর সংক্তবধান” রুলে 
উলল্লখে েরা হলেলি।  
বাংোলেলশর সংক্তবধালনর তফক্তসে সমূহ:  
৭ক্তে তফক্তসলের মলধে গুরুত্বেূণজ তফক্তসেসমূহ ক্তনলি বেওো হলো।  
৩ে তফক্তসে : ৩ে তফক্তসলের মূে ক্তবেে শেথ গ্রহন 
[এখালন উলল্লখে :  
★রােেক্তত শেথ গ্রহণ েলর ক্তেোলরর ক্তেোলরর োলি এবং ক্তেোর শেথ 
গ্রহণ েলর রােেক্ততর োলি।  
★এিাডাও প্রধানমন্ত্রী এবং অনোনে মন্ত্রী, প্রক্ততমন্ত্রী ও উেমন্ত্রী শেথ গ্রহণ েলর 
েলর রােেক্ততর োলি।  
★বিেুক্তে ক্তেোর শেথ গ্রহণ েলর রােেক্ততর োলি  
★সংসে সেসে শেথ গ্রহণ েলর ক্তেোলরর োলি  
★প্রধান ক্তবিারেক্তত শেথ গ্রহণ েলর েলর রােেক্ততর োলি  
ক্তেন্তু সুক্তপ্রম বোেজ ও হাইলোলেজর অনোনে ক্তবিারেক্ততর শেথ গ্রহণ েলর প্রধান 
ক্তবিারেক্ততর োলি  
★ প্রধান ক্তনবজািন েক্তমশনার বা ক্তনবজািন েক্তমশনাররা শেথ গ্রহণ েলর প্রধান 
ক্তবিারেক্ততর োলি  
★ মহা ক্তহসাব ক্তনরীক্ষে ক্তনরীক্ষে ও ক্তনেন্ত্রে শেথ গ্রহণ েলর প্রধান ক্তবিারেক্ততর 
োলি  
★ সরোক্তর েমজেক্তমশলনর সেসে শেথগ্রহণ েলরন প্রধান ক্তবিারেক্ততর োলি]  
 
৫ম তফক্তসে :  
১৯৭১ সালের ৭ ই মািজ ঢাোর বরসলোসজ মেোলন জাক্ততর জনে বঙ্গবনু্ধ বশখ 
মুক্তজবুর রহমালনর বেওো ঐক্ততহাক্তসে িােণই এই তফক্তসলের মূে ক্তবেেবস্তু। 
 
৬ষ্ঠ তফক্তসে :  



 

 

১৯৭১ সালের ২৬ বশ মািজ জাক্ততর ক্তেতা বঙ্গবনু্ধ বশখ মুক্তজবুর রহমান েতৃজে প্রেত্ত 
স্বাধীনতার ব ােণা এই তফক্তসলের মূে ক্তবেে বস্তু।  
 
৭ম তফক্তসে :  
এই তফক্তসলের মূে ক্তবেেবস্তু হলে, মুক্তজবনগর সরোর েতৃজে ১৯৭১ সালের ১০ই 
এক্তপ্রে তাক্তরলখ জাক্তরেৃত স্বাধীনতার ব ােণােত্র ব ােণােত্র।  
 
 
 
সংক্তবধালনর ১৫ ক্তে সংলশাধনী সমূহ:  
১ম সংলশাধনী : 
১৯৭৩ সালের ১৫ জুোই সংক্তবধালনর ১ম সংলশাধনী েরা হে। এ সংলশাধনীর 
উলেশে যুোেরাধীলের ক্তবিার।  
 
২ে সংলশাধনী:  
এই সংলশাধনীর উলেশে জরুক্তর অবস্থা জাক্তর। ১৯৭৩ সালের ২২ বশ বসলেম্বর 
ক্তৈতীে সংলশাধনী েরা হে।  
 
৩ে সংলশাধনী: 
উলেশে িারত-বাংোলেশ সীমান্ত িুক্তি োযজের েরা ( বোন ১৯৭৪ সালের ২৮ 
নলিম্বর)  
 
৪থজ সংলশাধনী :  
উলেশে রােেক্ততশাক্তসত সরোরবেবস্থা প্রবতজন(১৯৭৫ সালের ২৫জানুোক্তর)।  
 
৫ম সংলশাধনী:  



 

 

রােেক্তত ক্তজোউর রহমালনর সামক্তরে শাসলনর ববধতা োন [৫ম সংলশাধনী েরা 
হে ১৯৭৯ সালের ৬ এক্তপ্রে এবং  
৫ম সংলশাধনী বাক্ততে েরা হে ২০১০ সালের ২ বফব্রুোক্তরলত। ]  
 
৬ষ্ঠ সংলশাধনী: 
ক্তবিারেক্তত আবু্দস সাত্তারলে রােেক্তত ক্তনবজািলনর ক্তবেলে ববধ েরা হে। (১০ জুোই 
১৯৮১ সালে)  
 
 
 
৭ম সংলশাধনী:  
১০ নলিম্বর, ১৯৮৬ সালে সংক্তবধালনর ৭ম সংলশাধনী েরা হে। এর উলেশে ক্তিে, 
রােেক্তত বহালসন বমাহাম্মে এরশালের সামক্তরে শাসলনর ববধতা োন। 
বাক্ততে েরা হে- ২৬ বসলেম্বর ২০১০   
 
৮ম সংলশাধনী:  
৯ জুোই, ১৯৮৮ সালে ৮ম সংলশাধনী েরা হে। উলেশে রাে ধমজ ইসোলমর 
প্রবতজন  
 
৯ম সংলশাধনী: 
৯ম সংলশাধনী েরা হে ১৯৮৯ সালের ১১ জুোই।উলেশে রােেক্তত েলের বমোে 
৫ বির েলর েুই বমোলে ক্তনধজারণ  
 
১০ম সংলশাধনী :  
৩০জুন ১৯৯০ সালে সংক্তবধালনর েশম সংলশাধনী েরা হে। এই সংলশাধনীর 
উলেশে হলে সংসলের সংরক্তক্ষত  ৩০ক্তে  মক্তহো আসলনর বমোে ১৫ বিলরর জনে 
বৃক্তে েরা হে।  



 

 

 
১১তম সংলশাধনী:  
তাক্তরখ -১০ আগষ্ট, ১৯৯১ উলেশে - অস্থােী রােেক্তত ক্তবিারেক্তত সাহাবুেীলনর 
স্বেলে ক্তফলর যাওোর ক্তবধান  
 
১২তম সংলশাধনী: 
তাক্তরখ-১৮ বসলেম্বর,১৯৯১ উলেশে - সংসেীে শাসন বেবস্থা প্রবতজন  
 
১৩তম সংলশাধনী:  
তাক্তরখ -২৮মািজ,১৯৯৬ উলেশে- তত্ত্বাবধােে সরোর বেবস্থা প্রবতজন  
১৪তম সংলশাধনী: 
তাক্তরখ :১৬লম, ২০০৪ উলেশে : ১০ বিলরর জনে ৪৫ ক্তে সংরক্তক্ষত নারী আসন 
প্রবতজন, প্রধান ক্তবিারেক্ততর বেস ৬৫ বথলে ৬৭ বির েরা এবং ক্তে এস ক্তস এর 
সেসেলের বেস ৬২ বথলে ৬৫ েরা হে।  
 
১৫তম সংলশাধনী:  
তাক্তরখ -৩০জুন,২০১১ উলেশে - তত্ত্বাবধােে সরোর বাক্ততে  
 
১৬তম সংলশাধনী:  
তাক্তরখ - ২০১৪সাে উলেশে - ক্তবিারেক্ততলের অক্তিশংসলনর ক্ষমতা জাতীে 
সংসলের হালত অেজণ  
 
১৭তম সংলশাধনী:  
২০১৮ সালের ৮ জুোই  
উলেশে – জাতীে সংসলে ৫০ ক্তে সংরক্তক্ষত মক্তহো আসলনর বমোে ২৫ বির বৃক্তে 
 

সংবিধান সম্পবকিত গুরুত্বপূর্ ি বকছু তথ্য-  

 



 

 

★ েৃক্তথবীর প্রথম ক্তেক্তখত সংক্তবধান বোন বেলশর?  
উত্তর :যুিরালের  
★ ক্তৈতীে ক্তেক্তখত সংক্তবধান বোন বেলশর?  
উত্তর: ফ্রালের  
★ হস্তক্তেক্তখত সংক্তবধানক্তের োতার সংখো েত?  
উত্তর: ৯৩  
★ জরুক্তর অবস্থার বমোে েত ক্তেন?  
উত্তর :১২০ক্তেন  
★ হস্তক্তেক্তখত সংক্তবধালনর স্বাক্ষরোরী বোে সংখো েতজন বোে সংখো েতজন? 
উত্তর: ৩৯৯জন  
★ সংসে সেসে ও প্রধানমন্ত্রী হওোর সবজক্তনম্ন বেস েত বির?  
উত্তর: ২৫ বির  
★ রােেক্তত হওোর সবজক্তনম্ন বেস েত বির?  
উত্তর: ৩৫ বির  
★ সরোক্তর িােক্তরজীবীলের সলবজাচ্চ বেসসীমা েত?  
উত্তরঃ ৫৯ বির  
★ প্রাথক্তমে ক্তশক্ষার বেস- 
 উত্তরঃ ৬ বথলে ১১ বির।  
★ ক্তেলশার অেরালধর বেস েত বথলে েত বির?  
উত্তর : ৭ বথলে ১৬ বির  
★ ক্তশশুলের শ্রলম ক্তনলোলগর বেস ----  
উত্তর : ১৪ বির  
★ ক্তবে োলে বলে?  
উত্তর :সংসলে উত্থাক্তেত খসডা আইন বে ক্তবে বলে।  
 

 

 

 



 

 

★ ক্তবে েত প্রোর?  
উত্তর: ক্তবে েুই প্রোর। যথা:সরোক্তর ক্তবে ও ববসরোক্তর ক্তবে। [সংসলে মন্ত্রীলের 
উত্থাক্তেত ক্তবেলে সরোক্তর ক্তবে এবং সংসে সেসেলের ৈারা উত্থাক্তেত ক্তবে বে 
ববসরোক্তর ক্তবে বো হে] 
 সাংক্তবধাক্তনে সংস্থা সমূহ:  
★ ক্তনবজাহী ক্তবিাগ (এর প্রধান প্রধানমন্ত্রী)  
★ আইনসিা (এর প্রধান েীোর)  
★ ক্তবিার ক্তবিাগ (এর প্রধান ক্তবিারেক্তত)  
★ ক্তনবজািন েক্তমশন (এর প্রধান ক্তনবজািন েক্তমশনার)  
★ সরোক্তর েমজেক্তমশন  
★ ক্তহসাব ক্তনরীক্ষে ও ক্তনেন্ত্রে  
সংক্তবক্তধবে সংস্থাঃ 
সংক্তবক্তধবে সংস্থা – েুইক্তে -যথা: অোেক্তনজ বজনালরে ও নোেোে। 
                               
 www.grandlearningschool.com  
 
 
 

http://www.grandlearningschool.com/

