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ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা - বাযতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা রর্ড ভাউন্টফযাটেন দ্বাযা প্রকারত টয়রির, রমরন বাযটতয শল বাইযয় রিটরন। 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা রির বাযটতয স্বাধীনতায চূডান্ত রযকল্পনা এফং এরে "3 জুন রযকল্পনা" নাটভ 

রযরচত রির। 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা রক? 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা বাযটতয শল বাইযয় এফং গবনডয শজনাটযর রর্ড রুই ভাউন্টফযাটেন প্রস্তারফত 

কটযরিটরন এফং এরে বাযটতয অস্থায়ী প্রারনক রফবাগ রির। 1947 াটরয 3 জুন রিরে কতৃডটেয কাি 

শথটক েভতা স্তান্তটযয শ ালণা কযা য় এফং 1947 াটরয 15 ই আগস্ট বাযতীয় শনতৃত্বটদয দ্বাযা শরে 

ফাস্তফারয়ত য়ায কথা রির। বাযতটক দুরে শদট রফবক্ত কযা য়: একরে রনু্দ-ংখ্যাগরযষ্ঠ বাযত এফং একরে 

ভুররভ-ংখ্যাগরযষ্ঠ ারকস্তান। 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা WBPSC 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনায তারযখ্ 3 জুন 1947 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনায আটযকরে নাভ 3 জুন রযকল্পনা / ফরকান 

রযকল্পনা 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনায বফরষ্ট্যভূ 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনারে মূ্পণড দ্রুততায াটথ ফাস্তফারয়ত টয়রির। 
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● বাযতীয় গণরযলটদয ংরফধান ভুররভ ংখ্যাগরযষ্ঠ প্রটদগুররয শেটে প্রটমাজয টফ না। 

● তাটদয রনজস্ব রফধানবাগুরর কীবাটফ াঞ্জাফ  ফাংরাটক রফবক্ত কযা টফ এফং শকান গণরযলটদয 

ফযরক্তযা এটত শমাগ শদটফ শ ম্পটকড কথা ফরটফ। 

● ৃথক গণরযলটদয প্রটে রদ্ধান্ত শনটফ ভুররভ ংখ্যাগরযষ্ঠ প্রটদগুরর। 

● প্ররতরে প্রটদট একরে ফাউন্ডারয করভউরনজভ দ্বাযা চূডান্ত ফণডনা শযখ্া রনধডাযণ কযা টফ। 

● রন্ধ রফধানবা, ফতডভান গণরযলটদ থাকটফ নারক যফতডী গণরযলটদ শমাগ শদটফ তা রনটয় শবাে টফ। 

● 1947 াটরয 15ই আগটস্টয ভটধয বাযতটক েভতা শদয়ায কথা রির। 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনায রফধানভূ 

1946 াটর ভাত্মা গান্ধী মখ্ন শনায়াখ্ারী শথটক রনু্দ-ভুররভ দাঙ্গায রফরুটদ্ধ অনন শটল রপটয আটন, তখ্ন 

রতরন ফটররিটরন, "আরভ ারকস্তান চাই না। রতরন রনু্দ  ভুরভানটদয ভটধয রফবাজন চানরন, ফযং একরে 

ঐকযফদ্ধ বাযত শচটয়রিটরন শমখ্াটন ভুরভানযা অনযানয বাযতীয়টদয ভটতা ভান অরধকায াটফ। 

বাযত বাগ শকান নতুন ধাযণা রির না। রিরেযা 1858 াটর তাটদয াটনয শুরু শথটকই অরফবক্ত বাযটতয 

ভযা ভাধাটনয শচষ্ট্া কযরির রকন্তু জরডত ভস্ত টেয কাটি গ্রণটমাগয ভাধান রনটয় আটত ফযথড টয়রির। 

ভুররভযা একরে ইরাভী যাষ্ট্র শচটয়রির, মখ্ন রনু্দযা একরে ধভডরনযটে যাষ্ট্র শচটয়রির, তা শ ংখ্যার ুটদয 

জনয রফটল ুটমাগ-ুরফধা ফা তাটদয িাডাই শাক না শকন; রখ্যা একরে স্বাধীন াঞ্জাফ শচটয়রির; এফং রিস্টান 

এফং জযথুরিয়ানটদয ভটতা অনযানয ধভডীয় ংখ্যার ুটদয কী টফ শ রনটয় মটথষ্ট্ রচন্তা রির।  

শদবাটগয ভয় রনু্দ  ভুররভযা মাটত এটক অযটক তযা না কটয, তা রনরিত কযাই রির এই রযকল্পনায 

রেয। 
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● রিরে প্রধানভন্ত্রী শেটভন্ট অযােরর বাযটত এট শৌঁিান এফং রিরে প্রধানভন্ত্রী শেটভন্ট অযােরর তাটক 

েভতা দ্রুত াত ফদর রনরিত কযায দারয়ত্ব শদন। 

● 1947 াটরয শভ ভাট, ভাউন্টফযাটেন একরে প্রকল্প উস্থান কটযরিটরন শমখ্াটন প্রটদগুররটক স্বাধীন 

উত্তযারধকাযী যাষ্ট্র রাটফ শ ালণা কযা টফ এফং তাযটয গণরযলটদ শমাগদান ফা শমাগদান না কযায 

রফকল্প শদয়া টফ। এই শকৌররেয নাভ শদয়া টয়রির "রর্রক ফার্ড প্ল্যান" । 

● বাইযয় 3 যা জুটনয রযকল্পনা নাটভ রযরচত একরে শকৌর বতরয কটযরিটরন। 

● রফটেদ, স্বাধীনতা, উবয় জারতয াফডটবৌভত্ব এফং তাটদয রনজস্ব ংরফধান শরখ্ায অরধকায ফই এই 

রযকল্পনায অং রির। 

● জমু্ম  কাশ্মীটযয ভটতা শদীয় যাজযগুরর বাযত ফা ারকস্তাটন শমাগ শদটফ রকনা তা শফটি রনটত াশয। 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনায ভূর ধাযা 

বাযত বাগ শুধুভাে ইরতাটয ফটচটয় শফদনাদায়ক  েনাগুররয ভটধয একরেই রির না, এরে একরে অরনরিত 

পরাপর রির। এই ধাযারে রনরিত কটযরির শম রিরে ান শথটক বাযতীয় স্বাধীনতায় রূান্তটযয ভয়কাটর 

ধভড ফা ম্প্রদাটয়য উয রবরত্ত কটয শকান বফলভয থাকটফ না। মুরক্তঙ্গত রযভাণ ভয় অরতফারত য়ায 

টয এফং শভজাজ ীতর য়ায টয বাযতটক রফবক্ত কযা উরচত। এরে এভনবাটফ য়া উরচত মাটত মাযা 

ারকস্তান ফা রনু্দস্তাটন থাকটত চায় তাটদয শকান েরত না য়। 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনায গুণাফরী 

এখ্াটন কটয়করে রফধান যটয়টি মা ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনারে শকন পর টয়রির তা উটেখ্ কটয 

● এরে বাযতটক স্বাধীনতা রদটয়টি, এরে ারকস্তানটক প্ররতষ্ঠা কটযটি এফং এরে দুরে শদটয ভটধয ারন্তয 

রযটফ বতরয কটযটি, মাযা ঐরতারকবাটফ এটক অটযয াটথ মুটদ্ধ ররপ্ত রির। 
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● 1948 াটরয জুটনয ভটধয রিরে শদয কাি শথটক বাযতীয় শনতাটদয কাটি েভতা স্তান্তয য়। 

● রূান্তটযয ভয় দুই শদটয ভটধয ারন্ত ফজায় শযটখ্রির। 

● এরে বাযটত রনু্দ  ভুরভানটদয ভটধয গৃমুদ্ধ প্ররতটযাধ কটযরির। 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা রফটেলণ 

ভাউন্টফযাটেন রযকল্পনা শকৌরগত প্রতাযণায একরে ভাস্টাযর রির। 

● এরে বাযতটক রিরেটদয কাি শথটক স্বাধীনতা অজডটনয জনয  ারকস্তানটক বাযটতয কাি শথটক 

স্বাধীনতা অজডটন ায়তা কটযরির। 

● রিরেটদয মত তাডাতারড ম্ভফ বাযত  ারকস্তান শথটক তাটদয বনযফারনীটক শফয কটয আনটত 

টয়রির এফং বাযতীয় শনতাটদয েভতা রদটত টয়রির। 

● এরে জনংখ্যা রফরনভটয়য অনুভরত শদয়, মায পটর রনু্দযা ারকস্তান শথটক বাযটত চটর শমটত াটয এফং 

ভুরভানযা বাযত শথটক ারকস্তাটন চটর শমটত াটয। 

● জনংখ্যায রফরনভয় দুরে নতুন যাটষ্ট্রয ভটধয উটত্তজনা হ্রা কটয এফং টয তাটদয এটক অটযয াটথ 

ারন্তূণডবাটফ ফফা জ কটয শতাটর। 

● রিটেনটক শকাটনা রংতা িাডাই উভাটদ শথটক তায শনাফারনী প্রতযাায কযটত েভ কযা। 

 


