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বাযত যকায আইন 1919 [ভন্টেগু-চেভন্টপার্ড ংস্কায] 

বাযত যকায আইন 1919 চক কাউন্সির আইন 1919 এফং ভন্টেগু চেভন্টপার্ড ন্সযপভড নান্টভও অন্সবন্সত কযা য়। 

বাযত যকায আইন 1919 ফর্ডনা কন্টয চম কীবান্টফ ন্সিন্সি ংদ তান্টদয যকাযী ফযফস্থা ও প্রান্টন বাযতীয়ন্টদয 

অংগ্রন্টর্য ন্সফলন্টয় ম্মত ন্টয়ন্সির। এই আইন ম্পন্টকড জানা গুরুত্বূর্র্ কাযর্ এই প্রথভ ন্সিন্সি যকায বাযন্টতয 

াফডন্টবৌভন্টত্বয প্রন্সত এক ধযন্টর্য দায়ফদ্ধতা চদন্সিন্টয়ন্সির। 

ভন্টেগু-চেভন্টপার্ড ংস্কায  

বাযত যকায আইন 1919 বাযন্টতয চন্টেিান্সয অপ চেি এর্উইন যাভুন্টয়র ভন্টেগু এফং বাযন্টতয বাইযয় রর্ড 

চেভন্টপার্ড দ্বাযা প্রর্ীত ন্টয়ন্সির। ন্সিন্সি যকায প্রথভফান্টযয ভন্টতা চ ালর্া কন্টয চম তাযা বাযন্টত একন্সি দান্সয়ত্বীর 

যকায প্রফতডন কযন্টত োয়। এন্সি এভন একন্সি ন্সফধান ন্সির মা চকন্দ্রীয় ও প্রান্টদন্সক যকাযগুন্সরয ক্ষভতান্টক চেন্সর্ফদ্ধ 

কন্টযন্সির। 

● বাযত ন্সিন্সি াম্রান্টজযয একন্সি অন্সফন্টেদয অং ন্সান্টফ থাকায কথা ন্সির। স্বাধীনতায চকান্টনা জায়গা ন্সির 

না। 

● কতৃডন্টক্ষয ন্সফন্টকন্দ্রীকযন্টর্য প্রস্তাফ কযা ন্টয়ন্সির। ন্সদল্লীন্টত বাইযন্টয়য ক্ষভতা প্রন্টদগুন্সরয ভন্টধয ন্সফতযর্ 

কযায কথা ন্সির। 

● ন্সফন্টকন্দ্রীকযর্ ন্টেও যকান্টযয একক রূ অফযাত ন্সির। 

● ন্সিন্সি ারডান্টভে বাযন্টত একন্সি দান্সয়ত্বীর যকায গঠন কযন্টত োইন্সির। 

● মাইন্টাক, প্রন্টদগুন্সরন্টক আংন্সক দান্সয়ত্ব চদওয়া ন্টয়ন্সির; ুতযাং, চকন্দ্রীয় যকান্টযয কান্টজ চকানও ন্সযফতডন 

য়ন্সন। চকন্দ্রীয় যকান্টয চকানও দ্বদ্বযথ ন্সির না। 
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● বাযন্টতয যাজননন্সতক ফযফস্থায় ন্সদ্বকান্সক্ষক ফযফস্থা োরু কযা ন্টয়ন্সির। বাযতীয় আইন ন্সযলদন্টক একন্সি ন্সদ্ব-

কক্ষীয় ফযফস্থা দ্বাযা প্রন্সতস্থান্সত কযা ন্টয়ন্সির মা যাজয ন্সযলদ এফং ন্সফধানবা (মা ফতডভান যাজযবা এফং 

চরাকবা) এয ংন্সভের্ ন্সির। 

● বাযত যকায আইন 1919 এয অধীন্টন, এই প্রথভ চকন্দ্র ও প্রন্টদগুন্সরয জনয ফান্টজি ৃথক কযা ন্টয়ন্সির। 

এয ভান্টন র চম প্রন্টদগুন্সর এিন প্রন্টয়াজনীয়তা অনুমায়ী তান্টদয ফান্টজি দ্বতন্সয কযায অনুভন্সত চদয়। 

● ন্সিোনন্টদয জনয ৃথক াম্প্রদান্সয়ক চবািায আনা ন্টয়ন্সির। ভুরভানন্টদয আন্টগ চথন্টকই একন্সি ৃথক 

াম্প্রদান্সয়ক চবািায ন্সির। এয ন্টয, ন্সি, ন্সিোন এফং অযাংন্টরা-ইন্সিয়ানন্টদযও অন্তবুডক্ত কযা ন্টয়ন্সির। 

বাযত যকায আইন 1919 এয ইন্সতা 

● বাযত যকায আইন, 1919 চক ভন্টেগু চেভন্টপার্ড ংস্কাযও ফরা য় কাযর্ 1917 ান্টর এর্উইন 

ভন্টেগুন্টক বাযন্টতয চন্টেিান্সয অপ চেি কযা ন্টয়ন্সির। 

● এর্উইন ভন্টেগু একন্সি বাযতীয়ন্টদয স্বায়ত্তান্সত চদ গঠন্টনয জনয ধীন্টয ধীন্টয ন্সফকান্টয রন্টক্ষয কাজ 

কন্টযন্সিন্টরন। ন্সিন্সি ারডান্টভন্টে ন্সতন্সন এই প্রস্তাফ চদন। 

● রর্ড কাজডন এই প্রস্তান্টফ যান্সজ ন। ন্সতন্সন এর্উইন ভন্টেগুন্টক যকাযী অনুীরন্টন বাযতীয়ন্টদয ংিযা 

ফাডান্টনায যাভড ন্সদন্টয়ন্সিচরন। 

● রর্ড কাজডন এফং এর্উইন ভন্টেগুয ন্সম্মন্সরত প্রস্তাফ ভন্সিবা কতৃডক অনুন্টভান্সদত এফং গৃীত ন্টয়ন্সির এফং 

ফাস্তফায়ন কযা ন্টয়ন্সির। 

বাযত যকায আইন 1919 এয দ্বফন্সষ্ট্য 

● বাযত যকায আইন, 1919-এ, চকন্দ্র ও যাজযগুন্সরয ক্ষভতা ন্সফবক্ত কযা ন্টয়ন্সির এফং ন্সফধানগুন্সরয উয 

চকন্দ্রীয় যকান্টযয ন্সনয়ির্ ীন্সভত কযা ন্টয়ন্সির। 
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● এয ভাধযন্টভ চকন্দ্রীয় যকায ও প্রান্টদন্সক যকাযন্টক তান্টদয ন্সনজ ন্সনজ ন্সফলন্টয়য তান্সরকা অনুমায়ী ন্সনয়ভ-

কানুন প্রর্য়ন্টনয অনুভন্সত চদওয়া য়। মাইন্টাক, যকান্টযয একক পভড এিনও অফযাত যািা ফান্সক ন্সির। 

● 1919 ান্টরয গবনডন্টভে অপ ইন্সিয়া অযান্টে, প্রন্টদগুন্সরন্টক প্রান্টনয উয ন্সবন্সত্ত কন্টয স্থানান্তন্সযত ন্সফলয় 

এফং ংযন্সক্ষত ন্সফলয়গুন্সরন্টত চেন্সর্ফদ্ধ কযা ন্টয়ন্সির। 

● স্থানান্তন্সযত ন্সফলয়গুন্সর যাজযান্টরয অধীন্টন আইন ন্সযলন্টদয দান্সয়ন্টত্ব থাকা ভিীন্টদয ায়তায় ন্সযোন্সরত 

ন্টয়ন্সির। পরস্বরূ ন্সফলয়গুন্সর গবনডয এফং ন্সনফডাী ন্সযলদ দ্বাযা ন্সযোন্সরত ন্টয়ন্সির। 

● ান্টনয এই দ্বদ্বত ফযফস্থান্সি ন্সি Dyarchy ন্সান্টফ ন্সযন্সেত ন্সির। Dyarchy একন্সি ব্দ মা গ্রীক ব্দ di-

arche চথন্টক উদূ্ভত ন্টয়ন্টি, মায অথড দ্বদ্বত ন্সনয়ভ। 

● বাইযন্টয়য এন্সিন্সকউন্সিব কাউন্সিন্টরয িয়জন দন্টযয ভন্টধয ন্সতনজন্টনযই বাযতীয় ওয়ায কথা ন্সির, 

কভািায ও ন্সেপ ফযতীত, ন্সমন্সন ন্সিন্সি ন্সিন্টরন। 

● এই ভস্ত ন্সকিুয াাান্স, বাযত যকায আইন 1990 রিন্টন বাযন্টতয াইকন্সভনান্টযয জনয একন্সি নতুন 

অন্সপ প্রন্সতষ্ঠা কন্টয এফং বাযন্টতয চন্টেিান্সয অপ চেন্টিয কান্টি থাকা ন্সকিু ক্ষভতা তায কান্টি স্তান্তয 

কন্টয। 

● এই আইন ম্পন্টকড িুফ আকলডর্ীয় অংন্সি ন্সির চম এন্সি একন্সি াফন্সরক ান্সবড কন্সভন এফং স্বান্টস্থযয ধাযর্া 

প্রন্সতষ্ঠা কন্টযন্সির। 1926 ান্টর একন্সি চন্ট্রার াফন্সরক ান্সবড কন্সভন গঠন কযা য়, মা যকান্সয কভডোযী 

ন্সনন্টয়ান্টগয জনয উনু্মক্ত কযা য়। 

● এই আইনন্সি প্রান্টদন্সক ফান্টজিগুন্সরন্টক চকন্দ্রীয় ফান্টজি চথন্টক ৃথক কন্টযন্সির, চমিান্টন প্রন্টদগুন্সর 

প্রন্টয়াজনীয়তা অনুমায়ী তান্টদয ফান্টজি ন্সযোরনা কযত। 

● এফং ন্সযন্টন্টল, এন্সি প্রন্সত 10 ফিয অন্তয কান্টজয উয ন্সযন্টািড কযায জনয একন্সি আইনী কন্সভন ন্সনন্টয়াগ 

কন্টয। 

1919 ান্টরয বাযত যকায আইন্টনয ন্সফধান 
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বাযত যকায আইন 1919 এয প্রধান ন্সফধানগুন্সর ন্সনম্নরূ: 

● এন্সি PSC, অথডাৎ াফন্সরক ান্সবড কন্সভন প্রন্সতষ্ঠায আইন প্রর্য়ন কন্টয। 

● এন্সিন্সকউন্সিব কাউন্সিন্টর আিজন্টনয ভন্টধয ন্সতনজন বাযতীয় ন্সিন্টরন। 

● মুক্তযান্টজযয রিন্টন বাযন্টতয াইকন্সভনান্টযয কামডারয় স্থান্সত য়। 

বাযত যকায আইন, 1919 এয ত্রুন্সিগুন্সর 

● যাজয যকাযগুন্সরন্টক ন্সনন্টজন্টদয জনয ফান্টজি ন্সযোরনা কযায ক্ষভতা চদওয়া ন্টয়ন্সির, ন্সকন্তু তাযা চকন্দ্রীয় 

যকান্টযয চকানও যান্সয আন্সথডক ন্সফলন্টয় অং ন্সনন্টত াযত না। 

● ভিীযা চদন্টয জনয গুরুত্বূর্ড ন্সদ্ধান্ত গ্রন্টর্য ান্টথ জন্সডত ন্সিন্টরন না, ফযং তাযা মন্সদ চকানও যাভড 

চদওয়ায চেষ্ট্া কন্টযন তন্টফ গবনডযন্টদয দ্বাযা তান্টদয প্রন্সতত কযা ন্টয়ন্সির। 

● গবনডয ন্টজই প্রান্টদন্সক ভিীন্টদয দ্বাযা গৃীত চম চকানও ন্সদ্ধান্ত ফান্সতর কযন্টত ান্টযন। অতএফ, এন্সি 

ন্টজই ফরা চমন্টত ান্টয চম বাযতীয়ন্টদয ভিীত্ব চদওয়া ন্টয়ন্সির তন্টফ এিনও তাযা প্রান্টনয ভূর ক্ষভতা 

চথন্টক ফন্সিত ন্সির। 

 


