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ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতর: আর্টিতে 76, ক্ষমো, 

র্নত াগ, ফাাংলন 
ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতর জেন্দ্রী  রোতরর প্রাথর্মে আইনেীবী এবাং ভারতের ুর্প্রম জোতটি 

োতের আইনী প্রর্ের্নর্ি। ভারেী  াংর্বিাতনর পঞ্চম অ্াংতলর 76 নাং অ্নুতেতে অ্যাটর্নি 

জেনাতরতর পে এবাং অ্নযানয র্বত র মতিয এর ক্ষমো, োযিাবী এবাং েেিবযগুর্ াংর্ক্ষপ্তভাতব 

বর্িনা েরা ত তে। 

ভারে রোর, আইন ও র্বচার মন্ত্রে র্েন বেতরর েনয ভারতের েনয নেুন অ্যাটর্নি জেনাতর 

র্াতব র্র্ন র অ্যাডতভাতেট আর জভঙ্কটরামার্নতে র্নত াগ েতরতে। 

অ্যাটর্নি জেনাতর জে? 

ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতরতর পের্ট ভারেী  াংর্বিাতনর পঞ্চম অ্াংতলর 76 অ্নুতেতের অ্িীতন 

বর্িনা েরা ত তে। অ্যাটর্নি জেনাতর তন জেন্দ্রী  রোতরর প্রাথর্মে আইনী প্রর্ের্নর্ি। 

ুর্প্রম জোতটি রোতরর প্রর্ের্নর্িত্ব েরা অ্যাটর্নি জেনাতরতর োে। অ্যাটর্নি জেনাতর র্নত াগ 

রােনীর্ে দ্বারা প্রভার্বে   না। ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতর WBCS Syllabus এর রােনীর্ে 

র্বত র এের্ট গুরুত্বপূর্ি টর্পে।  

ভারতের বেিমান অ্যাটর্নি জেনাতর 

র্র্ন র অ্যাডতভাতেট আর জভঙ্কটরামার্নতে ভারতের নেুন অ্যাটর্নি জেনাতর র্নযুক্ত েরা ত তে। 

রাষ্ট্রপর্ে র্মিঃ জভঙ্কটরামার্নতে 1া অ্তটাবর 2022 জথতে র্েন বেতরর েনয নেুন অ্যাটর্নি 

জেনাতর র্াতব র্নত াগ েতরতেন। আইন র্ব ে র্বভাগ আে জেন্দ্রী  আইন ও র্বচার মন্ত্রতের 

অ্যাটর্নি জেনাতর র্াতব র্মিঃ জভঙ্কটরামার্নর র্নত াতগর র্ব র্ট অ্বর্ে েতরতে।  
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ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতরতের োর্ো 

অ্যাটর্নি জেনাতর রোরতে াংর্বিান, ািারর্ আইন, আন্তেিার্েে চুর্ক্ত এবাং অ্নযান্য গুরুত্বপূর্ি 

র্বত  আইনগে পরামলি জেন। রোতরর পতক্ষ আোতে উপর্িে থাতেন। র্নতে আমরা 

ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতরতের নাম োর্োভুক্ত েরাম।  

ভারতের অ্যাটর্নি 
জেনাতর অ্যাটর্নি জেনাতরজর নাম জম াে 

1ম অ্যাটর্নি জেনাতর এম.র্. জোও াে 28 োনু ার্র 1950 – 1 মাচি 1963 

2  অ্যাটর্নি জেনাতর র্ জে োফোর্র 2 মাচি 1963– 30 অ্তটাবর 1968 

3  অ্যাটর্নি জেনাতর নীতরন জে 1নতভম্বর 1968 – 31 মাচি 1977 

4থি অ্যাটর্নি জেনাতর এ.র্ভ. গুতপ্ত 1 এর্প্র 1977 – 8 আগস্ট 1979 

5ম অ্যাটর্নি জেনাতর এ এন র্না 9 আগস্ট 1979 – 8 আগস্ট 1983 

6ষ্ঠ অ্যাটর্নি জেনাতর জে. পরালরর্ 9 আগস্ট 1983 – 8 র্ডতম্বর 1989 

7ম অ্যাটর্নি জেনাতর জার্ জারাবর্ে 9 র্ডতম্বর 1989 – ২ র্ডতম্বর 1990 

8ম অ্যাটর্নি জেনাতর জে রামস্বামী 3 র্ডতম্বর 1990 – 23 নতভম্বর 1992 

9ম অ্যাটর্নি জেনাতর র্মন জে. বযানার্েি 21 নতভম্বর 1992 – 8 েুাই 1996 

10ম অ্যাটর্নি জেনাতর অ্তলাে জেলাই 9 েুাই 1996– 6 এর্প্র 1998 

11েম অ্যাটর্নি জেনাতর জার্ জারাবর্ে 7 এর্প্র 1998– 4 েুন 2004 

12েম অ্যাটর্নি জেনাতর র্মন জে বযানােিী 5 েুন 2004– 7 েুন 2009 

13েম অ্যাটর্নি জেনাতর গুাম এার্ে বানবেী 8 েুন 2009– 11 েুন 2014 

14েম অ্যাটর্নি জেনাতর মুেু জরাের্গ 12 েুন 2014– 30 েুন 2017 

15েম অ্যাটর্নি জেনাতর জে জে জবরু্তগাপা 30 েুন 2017- 30 জতেম্বর 2022 

16েম অ্যাটর্নি জেনাতর আর জভঙ্কটরামার্ন বেিমান 
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ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতর র্নত াগ: ভারেী  াংর্বিাতনর অ্নুতেে 76 

ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতর ভারতের রাষ্ট্রপর্ে েেৃিে মতনান তনর মািযতম র্নযুক্ত ন। রাষ্ট্রপর্ে 

জেবমাত্র এমন এেেন বযর্ক্ততে র্নত াগ েরতে পাতরন র্যর্ন ুর্প্রম জোতটির র্বচারে র্াতব 

জযাগযো অ্েিন েতরতে। এর পালাপার্ল, এই পতের েনয জযাগযো অ্েিতনর েনয আরও েত ের্ট 

র্েে আতে। 

● প্রাথিীতে অ্বলযই ভারতের নাগর্রে তে তব। 

● প্রাথিীর জয জোনও রাতেযর উচ্চ আোতে র্বচারে র্াতব 5 বেতরর অ্র্ভজ্ঞো থােতে 

তব। 

বা 

● প্রাথিীর জয জোনও রাতেযর উচ্চ আোতে আইনেীবী র্াতব 10 বেতরর অ্র্ভজ্ঞো 

থােতে তব। 

● প্রাথিী এেেন র্বখ্যাে আইনজ্ঞও তে পাতরন। 

ভারজের অ্যাটর্নি জেনাতরতর জম াে 

এেেন অ্যাটর্নি জেনাতরতর জম াে ভারেী  াংর্বিান দ্বারা াংজ্ঞার্ ে েরা  র্ন। জোনও র্নর্েিষ্ট 

জম াে জনই। এেইভাতব, াংর্বিান অ্পারতর্র েনয অ্নুরর্ েরা প্রর্ি া র্নর্েিষ্ট েতর না। 

● ভারতের রাষ্ট্রপর্ে জেবমাত্র জয জোনও মত  অ্যাটর্নি জেনাতর অ্পারর্ েরতে পাতরন 

োরর্ জোনও নূযনেম জম াে জনই। 

● মন্ত্রী পর্রতের তে আতাচনা েতর রাষ্ট্রপর্ে অ্যাটর্নি জেনাতর র্নত াগ েতরন। 

েনতভনলতন আরও র্নতেিল জেও া তব জয অ্পারর্র্ট োউর্িতর াতথ আতাচনা েতর 

তব। 

● রাষ্ট্রপর্ের োতে পেেযাগপত্র েমা জেও ার পতর  অ্যাটর্নি জেনাতর এই পে জথতে 

পেেযাগ েরতে পাতরন। 
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ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতরতর ক্ষমো ও েেিবয 

ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতর জেতলর প্রিান আইন েমিেেিা। অ্যাটর্নি জেনাতর-র অ্তনে োর্ ত্ব ও 

েেিবয পান েরতে  , জযমন; 

● আইনী র্ব গুর্ রাষ্ট্রপর্ে দ্বারা অ্যাটর্নি জেনাতর-র োতে উতেখ্ েরা  , যার েনয র্ের্ন 

রোরতে পরামলি প্রোন েতরন। 

● রাষ্ট্রপর্ে আইনী র্ব গুর্তে পরামতলির েনয অ্যাটর্নি জেনাতরতে জবাঝা  যা োতে 

আগ্রী েতর জোত। 

● রাষ্ট্রপর্ে েেৃিে অ্যাটর্নি জেনাতর-জে র্েনর্ট োর্ ত্ব অ্পির্ েরা  । োরা ; 

○ ভারে রোতরর াতথ ম্পর্েিে জয জোনও আইর্ন প্রর্ি ার েনয, অ্যাটর্নি 

জেনাতর ুর্প্রম জোতটি োতের প্রর্ের্নর্িত্ব েরতব। 

○ ভারেী  াংর্বিাতনর 143 অ্নুতেতে বা ত তে, অ্যাটর্নি জেনাতর-জে রাষ্ট্রপর্ে 

েেৃিে উর্ের্খ্ে জয জোনও প্রর্ি া  ইউর্ন তনর প্রর্ের্নর্িত্ব েরতে তব। 

○ ভারে রোর ম্পর্েিে মস্ত জক্ষতত্র, অ্যাটর্নি জেনাতর আোতের োযিিতমর 

েনয উপর্িে তব। 

ভারতের অ্যাটর্নি জেনাতরতর ীমাবদ্ধো 

েেিতবযর দ্বন্দ্ব এডাতনার েনয, অ্যাটর্নি জেনাতরতর উপর জপাস্ট েরা েত ের্ট ীমাবদ্ধো রত তে 

যা োর োর্ ত্ব পাতনর ম  োতে মতন রাখ্া উর্চে: 

● র্ের্ন ভারে রোতরর অ্নুমর্ে োডা জফৌেোরী প্রর্র্েউলতন অ্র্ভযুক্ত বযর্ক্ততের রক্ষা 

েরতে পাতরন না 

● ভারে রোতরর অ্নুমর্ে োডা র্ের্ন জোনও াংিা বা েতপিাতরলতন পর্রচাে র্াতব 

র্নত াগ গ্রর্ েরতবন না। 


