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বাযিীয় ংরফধার্নয চিুর্ে ংর্য ধীর্ন নুর্েদ 36 -51-এ যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুরর (DPSP)  রনর্য় অর্রাচনা ওযা 

র্য়র্ে। এআগুরর অয়াযরযার্েয ংরফধান নর্র্ও ধায ওযা র্য়র্ে, মা স্প্যারন ংরফধান নর্র্ও নুররর ওর্যরের। এআ রনফন্ধরটর্ি  

নওফর যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুরর, বাযিীয় ংরফধার্ন এয গুরুত্ব এফং নভৌররও রধওাযগুররয ার্র্ এয দ্বর্েয আরিা 

রনর্য় অর্রাচনা ওযর্ফা ।  

এআ রফলয়রট WBCS-এয   জনয এফং নযানয যীক্ষায জনয গুরুত্বূর্ে এফং প্রার্েীযা DPSP ননাটগুরর ডাউনর্রাড ওযর্ি ার্যন। 

 

যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুরর ওী? 

1945  ার্র াপ্রু ওরভরট ফযরিকি রধওার্যয দুরট রফবাক প্রস্তাফ ওর্য। এওরট নযায়ঙ্গি এফং নযরট -নযায়ঙ্গি রধওায। 

নযায়ঙ্গি রধওাযগুরর র, নমভনরট অভযা জারন, নভৌররও রধওায, নযরদর্ও  -নযায়ঙ্গি রধওাযগুরর 'র যাষ্ট্রীয় নীরিয রনর্দেও 

নীরিগুরর। 

DPSP  র এওরট অদে মা যাষ্ট্র দ্বাযা ভর্ন যাঔা নফাঝার্না য়,মঔন এরট এওরট নীরি  এফং অআন প্রর্য়ন ওর্য। যাষ্ট্র রযচারনায 

রনর্দেভূরও  নীরিগুররয রফরবন্ন ংজ্ঞা যর্য়র্ে মা নীর্চ নদয়া র্য়র্ে: 

● এগুরর এওরট 'রনর্দেনায উওযর্' মা বাযি যওায অআন, 1935-এ কর্না ওযা র্য়র্ে। 

● এগুরর নদর্ র্েননরিও  াভারজও কর্িন্ত্র প্ররিষ্ঠা ওযর্ি চায়। 

● DPSP-গুরর এভন এও অদে মা িার্দয রঙ্ঘর্নয জনয অদারি দ্বাযা অআনি প্রর্য়াকর্মাকয নয়। 

 

যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও নীরিগুররয – নের্ীরফনযা 

● বাযিীয় ংরফধার্ন ভূরি DPSP-গুরর নের্ীফদ্ধ ওযা য়রন, ির্ফ এগুররয রফলয়ফস্তু এফং রদওরনর্দেনায রবরির্ি, এগুররর্ও 

াধাযর্ি রিন প্রওার্য নের্ীফদ্ধ ওযা য়- 

● ভাজিারন্ত্রও নীরিভূ, 

● কান্ধীফাদী নীরি এফং, 

● উদায ফুরদ্ধফৃরিও নীরি । 

রিন ধযর্র্য DPSP-য রফফযর্ নীর্চ নদয়া র: 

 



www.byjusexamprep.com 
 
 

 

DPSP – ভাজিারন্ত্রও নীরিভূ  

ংজ্ঞা: এগুরর  এভন এওরট  নীরি মা াভারজও  র্েননরিও নযায়রফচায প্রদার্নয রর্ক্ষয এফং 

ওরযার্ যার্ষ্ট্রয রদর্ও র্ স্থান ওর্য। রফরবন্ন রনফর্ন্ধয ধীর্ন, এআ নীরিগুরর  যাষ্ট্রর্ও রনর্দে ওর্য: 

নুর্েদ 38 নযায়রফচার্যয ভাধযর্ভ এওরট াভারজও ৃঙ্খরা ুযরক্ষি ওর্য - 

াভারজও, র্েননরিও  যাজননরিও - এফং অয়, রস্থরি, ুর্মাক-ুরফধা 

এফং ুর্মাকগুররর্ি বফলভয হ্রা ওযায ভাধযর্ভ জনকর্র্য ওরযার্র্ও 

উন্নীি ওর্য  
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নুর্েদ 39 নাকরযওর্দয রনযািা: 

● ওর নাকরযর্ওয জনয জীরফওারনফোর্য মোপ্ত উার্য়য 

রধওায 

● াধাযর্ র্যগুররয  ম্প্রদার্য়য ফস্তুকি ম্পর্দয নযায়ঙ্গি 

ফন্টন  

● ম্পর্দয খনত্ব এফং উৎাদর্নয উায় প্ররির্যাধ 

● ুরুল  ভররার্দয জনয ভান ওার্জয জনয ভান নফিন 

● নজাযূফেও রনমোির্নয রফরুর্দ্ধ েরভও  রশুনদয স্বাস্থয  রি 

ংযক্ষর্ 

● রশুর্দয ুস্থ রফওার্য ুর্মাক 

নুর্েদ 39A  

দরযদ্রর্দয ভান নযায়রফচায এফং রফনাভূর্রয অআরন ায়িা প্রদান ওযা 

নুর্েদ 41 নফওাযত্ব, ফাধেওয, ুস্থিা এফং ক্ষভিায নক্ষর্ে, নাকরযওর্দয 

রনযািা : 

● ওাজ ওযায রধওায 

● রক্ষায রধওায 

● জনাধাযর্র্য ায়িায রধওায 
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নুর্েদ 42 ওাজ এফং ভািৃত্বওারীন োর্র্য নযায়ঙ্গি এফং ভানরফও ফস্থায জনয 

ফযফস্থা গ্রর্  ওযা 

নুর্েদ 43 এওরট জীফনমাোয ভজুরয, জীফনমাোয এওরট ারীন ভান এফং ভস্ত 

েরভওর্দয জনয াভারজও  াংসৃ্করিও ুর্মাকগুরর ুযরক্ষি ওযা  

নুর্েদ 43A রল্প ফযফস্থানায় েরভওর্দয ংগ্রর্ রনরিি ওযায জনয দর্ক্ষ 

গ্রর্ ওযা 

নুর্েদ 47  

ভানুর্লয ুরি এফং জীফনমাোয ভান ফৃরদ্ধ এফং জনস্বার্স্থযয উন্নরিয 

রদর্ও রক্ষয ওযা  

  

                  DPSP – কান্ধীফাদী নীরিভূ 

ংজ্ঞা: এআ নীরিগুরর কান্ধীফাদী ভিাদর্েয উয রবরি ওর্য বিরয ওযা র্য়র্ে মা জািীয় 

অর্দারর্নয ভয় কান্ধী ওিৃেও ফরর্েি ুনকেঠন ওভেূরচয প্ররিরনরধত্ব ওযায জনয ফযফহৃি য়। 

রফরবন্ন রনফর্ন্ধয ধীর্ন, এআ নীরিগুরর  যাষ্ট্রর্ও রনর্দে ওর্য: 
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নুর্েদ 40 গ্রাভ ঞ্চার্য়িগুরর ংকরঠি ওযা এফং িার্দয স্বায়িার্নয আউরনট 

রার্ফ ওাজ ওযর্ি ক্ষভ ওযায জনয িার্দয প্রর্য়াজনীয় ক্ষভিা এফং 

ওিৃেত্ব প্রদান ওযা 

নুর্েদ 43 গ্রাভীর্ এরাওায় ফযরিকি ফা র্মারকিায রবরির্ি ওুরটয রর্ল্পয প্রচায 

ওযা 

নুর্েদ 43B নস্বোর্ফী কঠন, স্বায়িারি ওামেওারযিা, কর্িারন্ত্রও রনয়ন্ত্রর্ এফং 

ভফায় রভরিগুররয নাদায রযচারনায প্রচায ওযা 

নুর্েদ 46 SC, ST এফং ভার্জয নযানয দুফের ংর্য রক্ষাকি  র্েননরিও 

স্বার্ের্ও প্রচায ওযা এফং িার্দয াভারজও রফচায  নালর্ নর্র্ও যক্ষা 

ওযা  

নুর্েদ 47 স্বার্স্থযয জনয ক্ষরিওাযও এভন রফলাি ানীয় এফং লুর্ধয ফযফায 

রনরলদ্ধ ওযা 

নুর্েদ 48 করু, ফােুয এফং নযানয দুগ্ধ এফং বাযফাী  কফারদ শু জফাআ রনরলদ্ধ 

ওযা এফং িার্দয জার্িয উন্নরি ওযা 

  

DPSP – উদায ফুরদ্ধফৃরিও নীরি 
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ংজ্ঞা: এআ নীরিগুরর উদাযিাফার্দয ভিাদের্ও প্ররিপররি ওর্য। রফরবন্ন রনফর্ন্ধয ধীর্ন, 

এআ নীরিগুরর  যাষ্ট্রর্ও রনর্দে ওর্য: 

নুর্েদ 44 ভস্ত নাকরযর্ওয জনয াযা নদর্ এওরট  রনযাদ  রবন্ন 

নদয়ারন রফরধ প্রফিেন ওযা  

নুর্েদ 45 নচৌদ্দ ফেয ফয় নল না য়া মেন্ত ভস্ত ফাচ্চার্দয জনয 

প্রার্রভও বফ মত্ন এফং রক্ষা প্রদান ওযা 

নুর্েদ 48 অধুরনও  বফজ্ঞারনও দ্ধরির্ি ওৃরল  শুারন ংকরঠি ওযা 

নুর্েদ 49 বরল্পও ফা ঐরিারও অগ্রর্য সৃ্মরির্ৌধ, স্থান এফং ফস্তুগুরর 

যক্ষা ওযা মা জািীয় গুরুর্ত্বয ফর্র নখালর্া ওযা য় 

  

নুর্েদ 50 যার্ষ্ট্রয রফচায-রফবাকর্ও ান রফবাক নর্র্ও ৃর্ও ওযা   
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নুর্েদ 51 ● অন্তজোরিও ারন্ত  রনযািা ফৃরদ্ধ এফং নদগুররয 

ভর্ধয নযায়ঙ্গি  ম্মানজনও ম্পওে ফজায় যাঔা 

● অন্তজোরিও অআন  চুরিয ফাধযফাধওিায প্ররি েদ্ধা 

ফৃরদ্ধ ওযা 

● াররর্য ভাধযর্ভ অন্তজোরিও রফর্যাধ রনষ্পরির্ি 

উৎারি ওযা  

যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুররয  নেরর্রফনযা   UPSC 2022 এয জনয গুরুত্বূর্ে এফং প্রার্েীর্দয উরিরঔি রনফন্ধগুররয ার্র্ 

এগুরর রঔর্ি র্ফ। 

42 িভ ংর্াধনী অআন, 1976-এয ভাধযর্ভ ওী ওী  নিুন DPSP-গুরর নমাক ওযা র্য়র্ে? 

42 িভ ংর্াধনী অআন, 1976  িাররওায় চাযরট নিুন রনর্দেভূরও  নীরি মুি ওযা র্য়র্ে : 

 

 

ধাযাফও.নং  নুর্েদ নিুন DPSP-গুরর  

1 নুর্েদ 39  

রশুর্দয ুস্থ রফওার্য জনয ুর্মাক রনরিি ওযা 

2 নুর্েদ 39A ভান নযায়রফচায প্রচায ওযা এফং দরযদ্রর্দয রফনাভূর্রয অআরন 

ায়িা প্রদান ওযা 
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3 নুর্েদ 43A রল্প ফযফস্থানায় েরভওর্দয ংগ্রর্ রনরিি ওযায জনয 

দর্ক্ষ গ্রর্ ওযা 

4 নুর্েদ 48A রযর্ফ যক্ষা  উন্নি ওযায জনয এফং ফন  ফনযপ্রার্ী যক্ষা 

ওযায জনয ফযফস্থা গ্রর্ ওযা  

যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুরর ম্পর্ওে ির্য: 

1. নুর্েদ 38 এয ধীর্ন এওরট নিুন DPSP 1978 ার্রয 44 িভ ংর্াধনী অআন দ্বাযা মুি ওযা র্য়রের, মায জনয যাষ্ট্রর্ও  

অয়, রস্থরি, ুর্মাক-ুরফধা এফং ুর্মাকগুররর্ি বফলভয হ্রা ওযর্ি র্য়র্ে। 

2. 2002   ার্রয 86িভ ংর্াধনী অআর্ন 45 নং নুর্ের্দয রফলয়ফস্তু রযফিেন ওযা য়  এফং 21A নুর্ের্দয ধীর্ন 

প্রার্রভও রক্ষার্ও এওরট নভৌররও রধওার্য রযর্ি ওযা য়। ংর্ারধি রনর্দেরওায় ফরা র্য়র্ে, 14 ফেয ফয় ূর্ে না য়া 

মেন্ত ভস্ত রশুর্দয প্রার্রভও বফওারীন মত্ন এফং রক্ষায ফযফস্থা ওযর্ি র্ফ যাষ্ট্রর্ও। 

3. 2011  ার্রয 97িভ ংর্াধনী অআর্ন ভফায় রভরি ম্পরওেি 43B নুর্ের্দয ধীর্ন এওরট নিুন DPSP  মুি ওযা 

র্য়রের। এয জনয যাষ্ট্রর্ও নস্বোর্ফী কঠন, স্বায়িারি ওামেওারযিা, কর্িারন্ত্রও রনয়ন্ত্রর্ এফং ভফায় রভরিগুররয নাদায 

রযচারনায প্রচায ওযর্ি র্ফ। 

4. বাযিীয় ংরফধার্নয 37 নং নুর্ের্দয ধীর্ন এরট স্প্ি ওর্য নদয়া র্য়র্ে নম 'DPSP-গুরর নদর্য ানফযফস্থায় নভৌররও 

এফং অআন বিরযয নক্ষর্ে এআ নীরিগুরর প্রর্য়াক ওযা যার্ষ্ট্রয ওিেফয র্ফ। 

যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুররয  ভার্রাচনা  

রফির্ওেয এওরট রফলয় রার্ফ, যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুররয  ভার্রাচনায জনয রনম্নরররঔি ওাযর্গুরর ফরর্েি র্য়র্ে: 

1. এয নওান অআরন রি ননআ 

2. এরট র্মৌরিওবার্ফ াজার্না র্য়র্ে 

3. এরট প্রওৃরির্ি যক্ষর্ীর 

4. এরট নওন্দ্র  যার্জযয ভর্ধয াংরফধারনও দ্বে ৃরি ওযর্ি ার্য 

 

নভৌররও রধওায এফং DPSP-য ভর্ধয দ্বে রও? 
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নীর্চ প্রদি চাযরট অদারর্িয ভাভরায াার্ময, প্রার্েীযা নভৌররও রধওায এফং যাষ্ট্র রযচারনায রনর্দেভূরও  নীরিগুররয ভর্ধয ম্পওে 

ফুঝর্ি াযর্ফন: 

   চম্পাওভ নদাযাআযাজন নও (1951) 

ুরপ্রভ নওাটে যায় রদর্য়রের নম নভৌররও রধওায এফং DPSP-গুররয ভর্ধয দ্বর্েয নম নওান নক্ষর্ে, ূর্ফেয রফধানগুরর প্রাধানয ার্ফ। 

DPSP-গুররর্ও নভৌররও রধওার্যয ায়ও রার্ফ রফর্ফচনা ওযা র্য়রের। SC অয যায় রদর্য়র্ে নম ংদ DPSP ফাস্তফায়র্নয জনয 

ংরফধান ংর্াধন অআর্নয ভাধযর্ভ নভৌররও রধওায ংর্াধন ওযর্ি ার্য। 

পরাপর: ংদ রওেু রনর্দেরওা ফাস্তফায়র্নয জনয প্রর্ভ ংর্াধনী অআন (1951), চিুর্ে ংর্াধনী অআন (1955 ) এফং প্তদ 

ংর্াধনী অআন (1964) 

 নকারওনার্ নও (1967) 

ুরপ্রভ নওাটে যায় রদর্য়র্ে নম ংদ যাষ্ট্রীয় নীরিয রনর্দেভূরও  নীরিগুরর ফাস্তফায়র্নয জনয নভৌররও রধওায ংর্াধন ওযর্ি ার্য না। 

পরাপর: ংদ 1971 ার্রয 24িভ ংর্াধনী অআন  1971 ার্রয 25িভ ংর্াধনী অআন প্রর্য়ন ওর্য নখালর্া ওর্য নম, ংরফধান 

ংর্াধন অআন প্রর্য়র্নয ভাধযর্ভ নভৌররও রধওাযভূর্য নম নওান এওরটর্ও ঔফে ফা যর্ ওযায ক্ষভিা িার্দয যর্য়র্ে। 25িভ 

ংর্াধনী অআর্ন এওরট নিুন নুর্েদ 31C  রন্নর্ফরি ওযা র্য়র্ে, মায ভর্ধয দুরট রফধান যর্য়র্ে: 

 

 

●  নুর্েদ 39 (b)22 এফং (c)23-এ উরিরঔি ভাজিারন্ত্রও রনর্দেভূরও নীরিগুরর ফাস্তফায়র্নয জনয নম নওান অআন নুর্েদ 

14 (অআর্নয াভর্ন ভিা এফং অআর্নয ভান ুযক্ষা), নুর্েদ 19 (ফিৃিা, ভার্ফ, অর্দারন, আিযারদ) ফা নুর্েদ 31 

(ম্পরিয রধওায) দ্বাযা প্রদি নভৌররও রধওায রঙ্ঘর্নয রবরির্ি ওামেওয র্ফ না। 

● এআ ধযর্নয নীরি ওামেওয ওযায জনয নওান নখালর্া ম্বররি নওান অআন নওান অদারর্ি এআ রবরির্ি প্রশ্ন ওযা র্ফ না 

নম এরট এআ জািীয় নীরির্ও ওামেওয ওর্য না। 

নওফানদ বাযিী নও (1973) 

ুরপ্রভ নওাটে 1967 ার্রয নকারওনার্ ভাভরায ভয় 25 িভ ংর্াধনী অআন দ্বাযা মুি ওযা নুর্েদ 31C-এয রদ্বিীয় রফধানরট ফারির 

ওর্য নদয়। এআ রফধানর্ও 'াংরফধারনও' ফর্র রবরি ওযা র্য়র্ে। মাআর্াও, এরট নুর্েদ 31C এয প্রর্ভ রফধানর্ও াংরফধারনও 

এফং বফধ ফর্র ভর্ন ওর্য। 

পরাপর: 42িভ ংর্াধনী অআর্নয ভাধযর্ভ ংদ 31C নুর্ের্দয প্রর্ভ রফধার্নয রযরধ ফৃরদ্ধ ওর্য। এরট নুর্েদ 14 , 19  এফং 31 

দ্বাযা প্রদি নভৌররও রধওাযগুররয উয রনর্দেভূরও নীরিগুররয অআরন প্রাধানয এফং অরধর্িযয ফস্থান প্রদান ওর্য। 

রভনাবো রভর নও (1980) 
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ুরপ্রভ নওাটে 42 িভ ংর্াধনী অআন দ্বাযা প্রর্ীি নুর্েদ 31C এয নভয়াদ াংরফধারনও এফং নফধ ফর্র ভর্ন ওর্যর্ে। এরট 

DPSPনও নভৌররও রধওার্যয ধীনস্থ ওর্য নিার্র। ুরপ্রভ নওাটে অয ফর্ররের নম 'বাযিীয় ংরফধান নভৌররও রধওায এফং রনর্দেও 

নীরিগুররয ভর্ধয বাযার্ভযয রবরিয উয প্ররিরষ্ঠি। 

   এআ ভাভরায য ুরপ্রভ নওার্টেয যায়গুরর র: 

● নভৌররও রধওায এফং DPSP-গুরর াভারজও রফপ্লর্ফয প্ররি ঙ্গীওার্যয ভূর কঠন ওর্য। 

● নভৌররও রধওায এফং যাষ্ট্র রযচারনায  রনর্দেভূরও  নীরিগুররয ভর্ধয ভন্বয় এফং বাযাভয ংরফধার্নয নভৌররও ওাঠার্ভায 

এওরট রযামে বফরিয। 

● রনর্দেও নীরিগুরর দ্বাযা রনধোরযি রক্ষযগুরর নভৌররও রধওায দ্বাযা প্রদি  

 

উংায: অজ, নভৌররও রধওাযগুরর রনর্দেভূরও নীরিগুররয উয অরধিয উর্বাক ওর্য। িফু, রনর্দেভূরও  নীরিগুরর 

ফাস্তফায়ন ওযা নমর্ি ার্য। ংদ রনর্দেভূরও  নীরিগুরর ফাস্তফায়র্নয জনয নভৌররও রধওাযগুরর ংর্াধন ওযর্ি ার্য, 

মিক্ষর্ না ংর্াধনীরট ংরফধার্নয নভৌররও ওাঠার্ভায ক্ষরি ফা ধ্বং না ওর্য। 

যাষ্ট্রীয় নীরিয রনর্দেভূরও নীরি - WBCS যীক্ষায জনয প্রারঙ্গও ির্য 

নীর্চয াযরর্র্ি DPSP ম্পর্ওে ওর্য়ওরট রনরদেি র্য়ন্ট উর্িঔ ওযা র্য়র্ে মা প্রার্েীযা WBCS যীক্ষায জনয ায়িা নর্ি ার্যন: 

 

 

 

এয ূর্েরূ রও? 

যাষ্ট্র রযচারনায  রনর্দেভূরও  নীরি 
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এরট নওান নদ নর্র্ও ধায ওযা য়? 

 

 

অয়াযরযাে (মা স্প্যারন ংরফধান 

নর্র্ও এরট নুররর ওর্যরের) 

 

DPSP এয ধীর্ন ওয়রট নুর্েদ অর্ে? 

 

নুর্েদ 36-51 DPSP এয ন্তকেি 

 

বাযিীয় ংরফধার্নয নওান ংরট DPSP এয 

ার্র্ ম্পরওেি? 

 

 

াটে-IV DPSP এয ন্তকেি 
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ওি ধযর্নয DPSP অর্ে? 

 

 

রিন ধযর্নয অর্ে: 

1. ভাজিারন্ত্রও 

2. কান্ধীফাদী 

3. উদায ফুরদ্ধফৃরিও 

 

নীরিগুর্রা রও ওঔর্না ংর্াধন ওযা র্য়র্ে? 

 

 

যাাঁ, 42িভ ংর্াধনী অআন, 44িভ 

ংর্াধনী অআন এফং 86িভ 

ংর্াধনী অআর্ন ওর্য়ওরট  DPSP 

মুি/ভুর্ে নপরা র্য়র্ে। 

 

 

DPSP রও রফচাযর্মাকয ? 

 

DPSP-গুরর প্রওৃরির্ি রফচাযর্মাকয 

নয়  
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 DPSP-গুরর রও নভৌররও রধওার্যয ধীনস্থ? 

 

উবর্য়য ভর্ধয এওরট বাযাভয অর্ে। 

ংরফধার্নয নভৌররও ওাঠার্ভায ক্ষরি 

না ওযা মেন্ত রনর্দেভূরও  নীরিগুরর 

ফাস্তফায়র্নয জনয নভৌররও 

রধওাযগুরর ংর্াধন ওযা নমর্ি 

ার্য। 

 

নও DPSP-নও ংরফধার্নয 'রবনফ বফরিয' 

রার্ফ ফর্েনা ওর্যর্েন? 

 

 

ডঃ রফ অয অর্ম্বদওয 

 

বাযিীয় DPSP-গুরর নওার্া নর্র্ও িার্দয নপ্রযর্া 

ঔুাঁর্জ ায়? 

 

● অআরয নাভ রুর 

অর্দারন 
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DPSP-গুররয র্ক্ষ াম্প্ররিও উন্নয়নগুরর ওী ওী? 

 

 

● DPSP প্রর্য়ার্কয জনয এআ 

জািীয় রফরবন্ন অআন প্রর্য়ন 

ওযা র্য়র্ে। নগুরর  র: 

● নৃংিা প্ররির্যাধ অআন 

(নুর্েদ 46এয র্ক্ষ) 

● নূনযিভ ভজুরয অআন 

(নুর্েদ 43 এয র্ক্ষ) 

● নবািা ুযক্ষা অআন 

● ভান ারযেরভও অআন 

(নুর্েদ 39 এয র্ক্ষ) 

 

 

যাষ্ট্রীয় রযচারনায রনর্দেভূরও    নীরিগুরর (DPSP) ম্পর্ওে প্রায়আ রজজ্ঞারি প্রশ্নাফরী 

যাষ্ট্রীয় রযচারনায রনর্দেভূরও    নীরিগুররয চাযরট রফবাক ওী ওী? 

যাষ্ট্রীয় রযচারনায রনর্দেভূরও    নীরিগুররর্ও চাযরট রফবার্ক বাক ওযা র্য়র্ে। এগুর্রা র: (1) র্েননরিও  াভারজও নীরিভূ, 

(2) কান্ধীফাদী নীরিভূ, (3) অন্তজোরিও ারন্ত  রনযািা ম্পরওেি নীরি  নীরিভূ এফং (4) রফরফধ। 

 

 

DPSP -গুররয  ভূরনীরি রও রও? 
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"নযায়রফচায-াভারজও, র্েননরিও, যাজননরিও" রবফযরিরট DPSP -গুররয ভাধযর্ভ জেন ওযায নচিা ওযা র্য়র্ে। DPSP-গুরর 
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প্রস্তাফনায চূডান্ত অদে নমভন নযায়রফচায, স্বাধীনিা, ভিা এফং ভ্রািৃত্বর্ফাধ জের্নয জনয ন্তবুেি ওযা র্য়র্ে। িদুরয, এরট 
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 ওরযার্ যার্ষ্ট্রয ধাযর্ার্ও ভূিে ওর্য মা বাযি রনর্ফরও ার্নয ধীর্ন ফরঞ্চি র্য়রের।  

https://byjusexamprep.com/west-bengal-state-exams/wbcs-exam
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