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ভর্রে মভর্টো ংস্কোয- বোযতীয় কোউমির আইন 1909 

ভর্রে মভর্টো ংস্কোয বোযতীয় কোউমির আইন 1909 নোর্ভও মযমিত, মো রর্ে জন ভর্রে এফং বোইযয় রর্ে 

মভর্টোয নোর্ভ নোভকযণ কযো র্য়মির। 1909 োর্রয ইমিয়োন কোউমির অ্যোর্েয ভোধযর্ভ 1861 ও 1892 োর্রয 

ইমিয়োন কোউমির অ্যোে ংর্োধন কযো য়। ভর্রে-মভর্টো ংস্কোয আইন মযলর্দ বফ কর্য়কমি ংস্কোয প্রফতেন 

কর্যমির এফং মিমি বোযতীয় োর্ন বোযতীয়র্দয অ্ংগ্রণ ফৃমি কর্য। এই আইর্নয অ্ধীর্ন একমি ৃথক 

মনফেোিকভণ্ডরীয ধোযণোও িোরু কযো র্য়মির।  

ভর্রে মভর্টো ংস্কোয মক? 

 

ভর্রে মভর্টো ংস্কোয- বোযতীয় কোউমির আইন 1909 

ভর্রে মভর্টো ংস্কোর্যয 

তোমযখ 

12 ভোিে 1909 

ূিনো কর্যমির মিমি ংদ 
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ভর্রে-মভর্টো ংস্কোর্যয 

উর্েয 

 

● বোযতীয় যোজনীমতর্ত োম্প্রদোময়ক প্রমতমনমধত্ব 

এফং ৃথক মনফেোিকভণ্ডরী প্রফতেন কর্যমির। 

● মফধোন মযলর্দয আকোয ফোডোর্নো র্য়মির। 

● প্রথভফোর্যয ভর্তো, বোইযয় এফং গবনেযর্দয 

মনফেোী কোউমির্রয োর্থ বোযতীয়র্দয একমিত 

কর্যমির। . 

ভর্রে-মভর্টো ংস্কোয 

ংর্োধন কর্যমির 

1861 এফং 1892 োর্রয বোযতীয় কোউমির আইন 

ংর্োধন কর্যমির। 

ভর্রে-মভর্টো ংস্কোর্যয 

গুরুত্ব  

 

বোযতীয়যো মনফেোীর্দয ভোর্রোিনো কযোয এফং বদর্য 

আযও বোর প্রোর্নয জনয যোভে বদওয়োয ুর্মোগ 

বর্য়মির। 

 

প্রবোমফত অ্ঞ্চরভূ  

 

বোযর্ত মিমি বদয দখর্র থোকো অ্ঞ্চরভূ 

 

ভর্রে মভর্টো ংস্কোর্যয িবূমভ 
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মিমি কতৃেক্ষ বোযতীয়র্দয মনর্জর্দয ভোন মোর্ফ গ্রণ কযর্ত মিধোর্ফোধ কযত, এভনমক যোনী মবর্েোমযয়োয 

বঘোলণোয র্যও বমখোর্ন মতমন ফর্রন বম বোযতীয়র্দয োর্থ ভোন আিযণ কযর্ত র্ফ। 1905 োর্র রর্ে কোজেন 

কতৃেক মযিোমরত ফোংরো বোর্গয য ফোংরোয় ফযোক মফর্রো ংঘমিত য়। 

● বোযতীয় জোতীয় কংর্গ্রর্য (INC) মুমিঙ্গত উর্েযগুমর 1892 োর্রয বোযতীয় কোউমির আইন ূযণ 

কর্যমন । 

● 1906 োর্র বোযতীয় জোতীয় কংর্গ্র প্রথভফোর্যয ভর্তো বোভ রুর্রয দোমফ জোনোয়। 

● বগোোর কৃষ্ণ বগোখর্র ইংরযোর্ি বভোর্রেয োর্থ বদখো কর্য ংস্কোর্যয প্রর্য়োজনীয়তোয উয বজোয 

মদবয়মির্রন। 

● আগো খোর্নয বনতৃর্ত্ব ভুমরভ অ্মবজোতর্দয একমি দর রর্ে মভর্টোয োর্থ বদখো কর্য এফং ভুরভোনর্দয 

জনয ৃথক মনফেোিকভণ্ডরী দোমফ কর্য। এর্ক ফরো য় মভরো বর্ুর্িন। একই দর দ্রুত ভুমরভ রীগ 

দখর কর্য বনয়, প্রোথমভকবোর্ফ ঢোকোয নফোফ মরভুল্লো, নফোফ ভমন-উর-ভুরক এফং ওয়োকোয-উর-

ভুরর্কয োর্থ গমিত। 

ভর্রে মভর্টো ংস্কোর্যয ভন্তফয  

বকন্দ্রীয় ও প্রোর্দমক উবয় মফধোন মযলর্দয আকোয ফৃমি কযো র্য়মির।  আন16 বথর্ক ফোমডর্য় 60 জন কযো 

র্য়মির। 

● প্রোর্দমক আইন মযলর্দ দয ংখযো অ্মবন্ন মির নো। বকন্দ্রীয় মফধোন মযলর্দ যকোযী ংখযোগমযষ্ঠতো 

ফজোয় যোখো র্য়মির তর্ফ প্রোর্দমক মফধোন মযলদগুমরর্ক বফ-যকোযী ংখযোগমযষ্ঠতো থোকোয অ্নুভমত 

বদওয়ো র্য়মির। 

■ এক্স অ্মপর্ো দয: গবনেয বজনোর্যর এফং মনফেোী মযলর্দয দয। 
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■ ভর্নোনীত যকোযী দয: যকোযী কভেকতেো মোযো গবনেয-বজনোর্যর িোযো ভর্নোনীত র্য়মির। 

■ ভর্নোনীত বফ-যকোযী দয: গবনেয-বজনোর্যর িোযো ভর্নোনীত মকন্তু যকোযী কভেকতেো মির্রন নো। 

■ মনফেোমিত দয: বোযতীয়র্দয মফমবন্ন মফবোর্গয িোযো মনফেোমিত। 

● 1909 োর্রয ইমিয়ো কোউমির অ্যোে বকন্দ্রীয় ও আইনপ্রণয়ন উবয় স্তর্যই আইন মযলর্দয ুমিমন্তত 

কোমেোফরী প্রোমযত কর্য।  

● বকন্দ্রীয় আইন মযলর্দয মনফেোমিত দযর্দয র্যোক্ষবোর্ফ মনফেোমিত ওয়োয কথো মির। স্থোনীয় ংস্থোগুমর 

একমি ইর্রকর্িোযোর কর্রজ মনফেোিন কযর্ফ, মোয ভোধযর্ভ প্রোর্দমক আইনবোয দযর্দয মনফেোিন কযো 

র্ফ, মোযো বকন্দ্রীয় আইনবোয দযর্দয মনফেোিন কযর্ফ। 

● ইমিয়ো কোউমির অ্যোে, 1909 (ভমরে-মভর্টো মযপভে) প্রথভফোর্যয ভর্তো বোইযয় এফং গবনেযর্দয মনফেোী 

মযলর্দয োর্থ বোযতীয়র্দয মভমত প্রদোন কর্য। দুই বোযতীয়র্ক বর্েিোময অ্প বেি পয ইমিয়োন 

অ্যোর্পয়োর্েয কোউমির্র ভর্নোনীত কযো র্য়মির। 

● র্তযন্দ্র প্রোদ মনো প্রথভ বোযতীয় মর্র্ফ বোইযর্য়য এমক্সমকউমিব কোউমির্র বমোগ বদন।  

● এমি বিম্বোয অ্প কভোে, বপ্রমর্র্মি কর্েোর্যন, মফশ্বমফদযোরয় এফং জমভদোযর্দয ৃথক প্রমতমনমধর্ত্বয 

জনযও যফযো কর্যমির। 

● ভর্রে-মভর্টো ংস্কোয 'ৃথক মনফেোিকভণ্ডরী' ধোযণো গ্রণ কর্য ভুরভোনর্দয জনয োম্প্রদোময়ক প্রমতমনমধর্ত্বয 

একমি ফযফস্থোও িোরু কর্যমির। এয অ্ধীর্ন, ভুমরভ দযর্দয শুধুভোি ভুমরভ ববোিোযর্দয িোযো মনফেোমিত 

ওয়োয কথো মির।  

● রর্ে মভর্টো োম্প্রদোময়ক মনফেোিকভণ্ডরীয মতো মর্র্ফ মযমিত। 

 


