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বাযতীয় ংবফধান প্রণয়ন 
1. এভ এন যায় 1934 ালর বাযলতয জনয একবি স্বাধীন গণবযললদয ধাযণা প্রস্তাফ কলযবিলরন। 
2. কযাবফলনি বভন প্ল্যান, 1946-এয প্রস্তাবফত গাআডরাআন নুমায়ী গণবযলদ গঠন কলয। এআ বভলনয 

ননতৃলে বিলরন নবথক রলযন্স এফং বতবন িাডাও অযও দুআ জন দয বিলরন - স্ট্যালপাডড বি এফং 
এবব অলরকজান্ডায। 

3. বফধানবায নভাি দয ংখ্যা বির 389। তলফ নদবালগয য ভাত্র 299 বি ফবষ্ট বির। এবি 
অংবকবালফ বনফডাবিত এফং অংবকবালফ ভলনানীত ংস্থা বির। 

4. 1946 ালরয জুরাআ-অগস্ট্ ভাল বফধানবা গঠলনয বনফডািন নুবিত য় এফং 1946 ালরয নলবম্বলযয 
ভলধয এআ প্রবিয়া ম্পন্ন য়। 1946 ালরয 9আ বডলম্বয বফধানবায প্রথভ বা নুবিত য় এফং এলত 
211 জন দয উবস্থত বিলরন। 

5. ডঃ বিদানন্দ বনা পযাব যীবত নভলন বযললদয স্থায়ী বাবত ন। 
6. 1946 ালরয 11আ বডলম্বয ডঃ যালজন্দ্র প্রাদ এফং এআি. ব. ভুখ্াজডী মথািলভ যাষ্ট্রবত এফং উ-

যাষ্ট্রবত বালফ বনফডাবিত ন। 
7. যায বফ এন যাউলক বফধানবায াংবফধাবনক উলদষ্টা বললফ বনমুক্ত কযা য়। 
8. 1946 ালরয 13আ বডলম্বয, বিত ননলরু উলেয প্রস্তাফ উত্থান কলযন মা লয াভানয বযফবতডত 

অকালয ংবফধালনয প্রস্তাফনায় বযণত য়। 1947 ালরয 22 জানুয়াবয ফডম্মবতিলভ প্রস্তাফবি গৃীত 
য়। 

9. গণবযলদ 1949 ালরয নভ ভাল কভনওলয়রলথ বাযলতয দযদ নুলভাদন কলয। এিাডাও, এবি 
1950 ালরয 24ন জানুয়াযী জাতীয় স্তফ এফং জাতীয় ংগীত গ্রণ কলয। 1947 ালরয 22 ন জুরাআ 
জাতীয় তাকা গ্রণ কযা য়। 

10. 11বি বধলফলন বা ফল, িূডান্ত খ্ডা ততবয কযলত 2 ফিয, 11  ভা ও 18 বদন ভয় নরলগবির, 
নভাি 141 বদন ধলয ফলবির। নভাি লথডয বযভাণ বির প্রায় 64 রক্ষ িাকা। 

11. বফধানবায় 15 জন ভবরা দয বিলরন, মা নদবালগয য কলভ দাাঁডায় 9-এ। 

গণবযললদয বকিু গুরুেূণড কবভবি এফং তালদয বনজ বনজ নিয়াযাডনগণ বনম্নরূ: 

 আউবনয়ন াওয়ায কবভবি - জওযরার ননলরু 
 নকন্দ্রীয় ংবফধান কবভবি - জওযরার ননলরু 

 প্রালদবক ংবফধান কবভবি - দডায যালির 
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 খ্ডা কবভবি - বফ অয অলম্বদকয 
 Rules of Procedure Committee- ডঃ যালজন্দ্র প্রাদ 
 বস্ট্য়াবযং কবভবি - ডঃ যালজন্দ্র প্রাদ 
 তাকা কবভবি - নজ.বফ. কৃারবন 

বনলি খ্ডা কবভবিয দযনদয নাভ নদওয়া র- 

 ডঃ বফ অয অলম্বদকয (নিয়াযভযান) 
 অল্লাবদ কৃষ্ণস্বাভী অআয়ায 
 ডঃ নক. এভ ভুবন্স 
 এন নগাার স্বাভী অয়াঙ্গয 
 তয়দ নভাাম্মদ াদুল্লা 
 এন ভাধফ যাউ 
 বিবি কৃষ্ণভািাযী 

ংবফধালনয িূডান্ত খ্ডাবি 1949 ালরয 26 ন নলবম্বয গৃীত লয়বির এফং এলত 8 বি তপবর, 22 বি ং 
এফং 395 বি অবিডলকর বির। 

বাযতীয় ংবফধালনয বফববন্ন  উৎ 

ংবফধান গৃীত তফবষ্টযভূ 
1935 ালরয বাযত 
যকায অআন 

ংদীয় যকায, অআলনয ান, অআনী দ্ধবত, একক নাগবযকে, ভবিবা 
বলস্ট্ভ, বফললাবধকাযভূরক বযি, ংদীয় ুবফধা এফং বি-কক্ষীয়তা 

বিবি ংবফধান নপডালযর বিভ, গবনডলযয বপ, বফিায বফবাগ, াফবরক াববড কবভন, জরুযী 
বফধান এফং প্রাবনক বফফযণ 

ভাবকডন ংবফধান নভৌবরক বধকায, বফিায বফবালগয স্বাধীনতা, বফিাবযক মডালরািনা, যাষ্ট্রবতয 
ববংন, ুবপ্রভ নকািড ও উি অদারলতয বফিাযকলদয াযণ এফং বাআ-
নপ্রবলডলেয দ 

অআবয ংবফধান যাজয নীবতয বনলদডক নীবত, যাজযবায় দযলদয ভলনানয়ন এফং যাষ্ট্রবত 
বনফডািলনয দ্ধবত 

কানাডায ংবফধান একবি বক্তারী নকন্দ্র  নপডালযন, নকলন্দ্র ফবষ্ট ক্ষভতা ডণ, নকন্দ্র িাযা 
যাজয গবনডযলদয বনলয়াগ, এফং ুবপ্রভ নকালিডয উলদষ্টা এখ্বতয়ায 
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লেরীয় ংবফধান ভকারীন তাবরকা, ফাবণজয, ফাবণজয ও ফালয স্বাধীনতা এফং ংলদয দুআ 
কলক্ষয নমৌথ বধলফন 

জাভডাবনয ওলয়আভায 
ংবফধান 

জরুবয ফস্থায ভয় নভৌবরক বধকায স্থবগত 

নাববলয়ত ংবফধান 
(USSR, ফতডভান যাবয়া) 

প্রস্তাফনায় নভৌবরক কতডফয এফং নযায়বফিালযয ধাযণা (াভাবজক, থডননবতক ও 
যাজননবতক) 

পযাী ংবফধান প্রজাতি এফং প্রস্তাফনায় স্বাধীনতা, ভতা এফং ভ্রাতৃলেয অদড 
দবক্ষণ অবিকায 
ংবফধান 

ংবফধান ংলাধন এফং যাজযবায দযলদয বনফডািলনয দ্ধবত 

জাাবন ংবফধান অআন িাযা প্রবতবিত দ্ধবত 
 


