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বাযত যকায আইন, 1858/ Government of India Act 1858 

বাযত যকায আইন 1858, 1858 ালরয 2যা আগস্ট মুক্তযাজয কতৃৃক া লেছছর। এছি বাযলতয গুড 

গবলনৃন্স আইন ছালফও ছযছচত এফং এছি ছলিয বাযত ান আইলনয কাযলে শুরু ওো দ্বৈত যকাযী 

প্রকলেয অফান ঘিাে।1858 ালরয গবনৃলভন্ট অপ ইছিো অযালে ছিছি ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনলক অফরুপ্ত কযা 

ে এফং এয ক্ষভতা ছিছি ভুকুলি স্থানান্তয কযা ে। এখালন ছিছি ক্রাউন ভালন ছিলিলনয যানী। গবনৃলভন্ট 

অপ ইছিো অযাে 1858 "ডকছিন অপ রযা" এয ভাছপ্তলত একছি গুরুত্বূে ৃবূছভকা ারন কলযছছর। 

বাযত যকায আইন 1858 ছিছি ংদ া কলযছছর মা ছিছি ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনয ক্ষভতালক কু্ষব্ধ 

কলযছছর এফং ক্ষভতা ছিছি ভুকুলি স্থানান্তছযত কলযছছর। বাযত যকায আইন 1858 এয আছফবৃালফয ালে 

ালে, বাযলতয ছিছি অঞ্চরগুছরয উয ককাম্পাছনয ালনয অফান ঘলি। বাযত যকায আইন 1858 

WBPSC কনাি আনালক আন্ন WBCS Exam- য জনয একছি ছফসৃ্তত ধাযো কদে। 

বাযত যকায আইন 1858: ওবাযছবউ 

GOI Act 1858 এয মূ্পে ৃছফফযে এখালন যর বালাে কদওো লেলছ। WBCS Syllabus এয ইছতা 

ছফললেয জনয এছি খুফ গুরুত্বূে।ৃ  
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বাযত যকায আইন 1858 

এয গুরুত্ব 

 

এই আইনছি ছফতছকৃত 'ডকছিন অপ রযা' এয 

অফান ঘিাে। 

বাযলতয গবনৃয-কজনালযলরয উাছধ ছযফতৃন 

কলয বাযলতয বাইযে কযা ে। 

বাযত যকায আইন 1858 -এ কফাড ৃঅপ 

কলরার অযাি ককািৃ অপ ছডলযেয ছফরুপ্ত কলয 

দ্বৈত যকাযী ালনয অফান ঘলি। 

বাযত যকায আইন বাযলতয কলক্রিাছয অপ 

কস্টি প্রফতৃন কলয ছমছন ছিছি ারৃালভলন্টয কালছ 

যাছয দােফদ্ধ এফং দােফদ্ধ ছছলরন। 

প্রবাছফত অঞ্চরভূ বাযলত ছিছি কদয দখলর োকা অঞ্চরভূ 

বাযত যকায আইন 1858 এয ইছতা 

আুন একনজলয কদলখ কনওো মাক 1858 ালরয বাযত যকায আইলনয ইছতা। এছি ছকছু উলেখলমাগয 

ছযফতৃন কদছখলেছছর, কমভন গবনৃয-কজনালযলরয দছফ ছযফতৃন কলয বাযলতয বাইযে কযা। 

● 1857 ালরয ছফলরা (1857 ালরয দ্বছনকলদয ছফলরা, শুয চছফৃ ছদলে দ্বতছয কাতুৃলজয ভযা 

ম্পলকৃ) দভন কযায লয, ছিলিলন ফল োকা প্রাকলদয এই ছফলরালয কাযে, প্রবাফ এফং 

ভাধানগুছর ছফলেলে কযায ভে এলছছর। 
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● প্রান এই ভাধান ছনলে এলছছর কম, ককাম্পাছন মা ভূরত ফাছেছজযক উলেলয গছিত লেছছর, তালক 

ছিছি উছনলফ, অেৃাৎ বাযতলক ছনেন্ত্রে কযায অনুভছত কদওো উছচত নে। ুতযাং, ককাম্পাছনয 

যাজননছতক ক্ষভতা কল লে মাে এফং 1858 ালরয বাযত যকায আইলনয আছফবৃালফয ালে ালে 

ছিছি ালনয একছি নতুন মুগ শুরু ে। 

● 1858 ালরয 2যা আগস্ট ছিছি ংদ বাযত যকায আইন া কলয এফং বাযলতয গবনৃয 

কজনালযর, ছমছন বাযলত ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনয ীল ৃপ্রাক ছছলরন, ক্রাউন ালনয অধীলন বাযলতয 

বাইযে ছালফ ছযছচত ন। রড ৃকযাছনং ছছলরন বাযলতয প্রেভ বাইযে। 

● ছিছি ারৃালভলন্ট বাযলতয কলক্রিাছয অপ কস্টলিয একছি নতুন দ ভলনানীত কযা লেছছর এফং ছিছি 

ারৃালভলন্ট ছিছি বাযলতয ালে ম্পছকৃত ভস্ত ছফললেয জনয দােফদ্ধ এফং দােফদ্ধ ছছর। 

বাযত যকায আইন 1858: ভূর ছদক 

1857 ালর প্রেভ স্বাধীনতা মুলদ্ধয য বাযত যকায আইন 1858 কামৃকয ে। এই আইনছিলক বাযত 

যকালযয গুড গবযলনন্স আইনও ফরা ে। মাইলাক, এছি ছফরুপ্ত কযা লেছছর এফং ক্ষভতা যাছয ছিছি 

ভুকুলি স্থানান্তছযত লেছছর। এ জনযই এলক ক্রাউন রুরও ফরা ে। 

● বাযত যকায আইন 1858 ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনয কাছ কেলক ছিছি ক্রাউন কতৃৃক গৃীত 

াফৃলবৌভত্বলক ছনলদৃ কলয। 

● এছিই ছছর প্রেভ আইন মা বাযলত ছিছি যকালযয প্রতযক্ষ ালনয আইন প্রেেন কলযছছর। 

● বাযত যকায আইন া ওোয ালে ালে, ছিছি ভুকুি কদলয প্রালন যাছয অংগ্রে ছাডাই 

বাযলতয ীভালন্তয মূ্পে ৃছনেন্ত্রে অজৃন কলয। 
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● বাযত যকায আইলনয অধীলন কদ ান কযায জনয প্রছতছিত কাউছন্সরছি ইংরযালিয করাকলদয ছনলে 

গছিত, মাযা ক্রাউলনয ভলনানীত ফযছক্ত ছছলরন, কইালে ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনয ছযচারকলদয কাছ 

কেলক ছকছু প্রছতছনছধও ছছলরন। 

● পরস্বরূ, ভগ্র আভরাতন্ত্র ছিছি কভৃকতৃালদয ৈাযা গছিত লেছছর মাযা বাযতীেলদয ভতাভত ম্পলকৃ 

উছৈগ্ন ছছর না। 

● মাইলাক, দযলদয এই কাউছন্সর ককান অলেৃই প্রছতছনছধত্বভূরক ফা ছচন্তাীর ছছর না। ছিছি ভুকুি 

গিনকাযী কতৃৃলক্ষয কাজ ফা আচযলেয ভালরাচনা কযায ককানও ক্ষভতা তালদয ছছর না। 

● এই আইলনয ভূর উলেয ছছর বাযত যকালযয কামৃাফরী প্রাছযত কযা এফং বাযতীে ভালজয 

অনানুিাছনক ও কদীে উাদানগুছরলক যকালযয কালজ অং কনওোয জনয আযও ুলমাগ কদওো। 

বাযত যকায আইন 1858: দ্বফছষ্ট্য 

বাযত যকালযয এই আইলন ফরা লেছছর কম, বাযত এখন কেলক ছিছি যাজয ৈাযা াছত লফ। GOI 

আইলনয গুরুত্বূে ৃদ্বফছষ্ট্যগুছর এখালন তাছরকাবুক্ত কযা লেলছ- 

● বাযলতয গবনৃয-কজনালযলরয উাছধ ছযফতৃন কলয বাযলতয বাইযে কযা ে। বাযলতয বাইযেলক 

বাযলত ছিছি ক্রাউলনয যাছয প্রছতছনছধ কযা লেছছর। 

● বাযত যকায আইন 1858-এ কফাড ৃঅপ কলরার অযাি ককািৃ অপ ছডলযেয ছফরুপ্ত কলয দ্বৈত যকাযী 

ালনয অফান ঘলি। 
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● বাযলতয বাইযলেয জফানফন্দী দ্বতছয কযায াাাছ। বাযত যকায আইন একছি নতুন অছপ চারু 

কলয মা বাযলতয কলক্রিাছয অপ কস্টি নালভ ছযছচত, মা যাছয ছিছি ারৃালভলন্টয কালছ দােফদ্ধ 

ছছর। 

● বাযত যকায আইন 15 জন দলযয কাউছন্সর প্রছতিা কলয মাযা বাযলতয কলক্রিাছয অপ কস্টিলক 

ােতা কলযছছর এই কাউছন্সরছি তায উলদষ্ট্া ংস্থা ছালফ কাজ কলযছছর। 

● কলক্রিাছয অপ কস্টিলক কাউছন্সলরয কচোযভযান কযা লেছছর। 

বাযত যকায আইন 1858 এয ত্রুছি 

1858 ালরয গবনৃলভন্ট অপ ইছিো অযালেয প্রধান ত্রুছি ছছর কম ালনয জনয ভলডরছি ককাম্পাছনয ছনেলভয 

অনুরূ ছছর। এছি মূ্পে ৃাম্রাজযফাদ প্রদৃন কলয এফং জনগলেয প্রছতছনছধত্বলক ীভাফদ্ধ কলয। 

বাযলতয জনয কস্টি কলক্রিাছযয নতুন ভলনানীত দছিলক বাযলতয প্রান ম্পছকৃত যভ ক্ষভতা কদওো 

লেছছর। কলক্রিাছয অপ কস্টি ককফর ছিছি ারৃালভলন্টয কালছ জফাফছদছ কযলত াযলতন তলফ বাযতীে 

নাগছযকলদয প্রছত তায ককানও জফাফছদছতা ছছর না। 

 

বাযত যকায আইন 1858 ছক? 

 

2যা আগস্ট ইংরযালি বাযত যকায আইন া ে, এই আইলনয অধীলন ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনয কাছ কেলক 

ছিছি ভুকুলি মূ্পে ৃকতৃৃত্ব এফং ক্ষভতা স্তান্তয কযা ে। 1858 ালরয 2যা আগস্ট বাযত যকায আইন 

1858 -এয গবনৃয কজনালযর া ে। 
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ককন ছিছি ক্রাউনলক ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনয ক্ষভতা কবলঙ ছদলত লেছছর এফং 1858 ালরয বাযত যকায 

আইন প্রেেন কযলত লেছছর? 

 

ইস্ট ইছিো ককাম্পাছনয বাযতীেলদয ান কযায ক্ষভতা ছছর তলফ তাযা এয অফযফায কযছছর। তাযা 

ককফরভাত্র ফাছেলজযয ছদলক ভলনাছনলফ কলযছছর এফং জাছতয জনগলেয প্রছত দাছেত্বজ্ঞানীন ছছর। এয পলর 

1857 ালরয ছফলরা এফং 'ছাী ছফলরা' শুরু ে, মায লয ক্রাউন ানলক ক্ষভতা ককলড ছনলত লেছছর 

এফং 1858 ালর বাযত যকাযলক কামৃকয কযলত লেছছর। 

 

1858 ালরয বাযত যকায আইন কক প্রফতৃন কলযন? 

 

বাযত যকায আইনলক ূলফৃ (আইন প্রেেলনয আলগ) বাযলতয ুালনয জনয একছি আইন ফরা ত। এছি 

এডওোড ৃস্টযানছর ৈাযা প্রফছতৃত লেছছর ছমছন ডাছফৃয 15 তভ আর ৃছছলরন। 

বাযত যকায আইন 1858-এয আলগ ককন ছাী ছফলরা ংঘছিত লেছছর? 

 

ছাী ছফলরাছি 1857 ালর ঘলিছছর কাযে ছফলরাী ছাীযা নতুন কাতুৃজগুছর ফযফায কযলত অস্বীকায 

কলযছছর কাযে তাযা ছফশ্বা কলযছছর কম তাযা গরু এফং ূকলযয ছভশ্রে কেলক দ্বতছয লেছছর মা কল মৃন্ত 

ছনু্দ ও ভুরভানলদয অনুবূছতলত আঘাত কলযছছর। 

 

1858 ালরয কঘালো ছক ছছর? 

 



 

   www.byjusexamprep.com 

 
 
 

1858 ালরয কঘালো ফা যানী ছবলোছযোয কঘালো ছালফ ছযছচত, বাযলত ছিছি ালনয বছফলযত নীছত 

কঘালো কলয। 1858 ালরয নলবম্বলয এরাাফালদ একছি ছফার দযফায অনুছিত ে কমখালন রড ৃকযাছনং 

যাজকীে কঘালোত্র কপ্রযে কলযন মা কঘালো কলয কম যানী বাযত যকায গ্রে কলযলছন। 

1858 ালরয আইলনয ালে কী কী ছযফতৃন আনা লেছছর? 

 

1858 ালরয আইলনয ভাধযলভ প্রধান ছযফতৃনগুছর চারু কযা লেছছর। আইলনয ভে প্রফছতৃত ছযফতৃনগুছরয 

তাছরকাছি একফায কদখুন। 

● ইস্ট ইছিো ককাম্পাছন কেলক ক্রাউলন ক্ষভতা স্তান্তয। 

● ছিছি ারৃালভলন্টয একজন দযলক ক্রাউলনয ক্ষ কেলক ক্ষভতা প্রলোলগয জনয বাযলতয কলক্রিাছয 

অপ কস্টি কযা লেছছর এফং ছিছি ারৃালভলন্টয কালছ দােফদ্ধ ছছর। 

● বাযলতয গবনৃয কজনালযরলক একছি ছনফৃাী ছযলদ প্রদান কযা লেছছর 

 


