
www.byjusexamprep.com 

 

চার্টায অ্যাক্ট 1853: ওবাযভবউ এফং বফভষ্ট্য 

চার্টায অ্যাক্ট 1853 ইস্ট ইভিযা ক াম্পাভনয (EIC) কল চার্টায ভির। ভিভর্ ারটামভমে এভর্ া য। 1793, 

1813 এফং 1833 ামরয ূফটফর্টী চার্টায অ্যাক্ট-এয  ভফযীমর্ মা 20 ফিমযয জনয নদ ুননটফী যণ  যা 

মযভির; চার্টায অ্যাক্ট 1853 ক ান ভয ামরয জনয ক াম্পাভনয নদ ুননটফী যণ  যা মে র্া উমেখ  মযভন। 

চার্টায অ্যাক্ট 1853 ইস্ট ইভিযা ক াম্পাভনয ক্ষভর্া ুননটফী যণ  ময এফং ভাযানীয ভফশ্বাময জনয বাযর্ীয 

অ্ঞ্চর এফং যাজস্ব ফজায যাখায অ্নুভভর্ কদয। আইনভর্ গুরুত্বূণট  াযণ এভর্ বাযমর্ ংদীয ফযফস্থায ূচনা 

 ময। 

 

1853 ামরয চার্টায অ্যাক্ট ভ ? 

 
জ, দ্রুর্ ংমাধমনয জনয চার্টায অ্যাক্ট 1853 এয াইরাইর্গুভর কদখুন। 

চার্টায অ্যাক্ট 1853 [বাযকর্য আধুভন  ইভর্া WBPSC কনার্] 

প্রফর্টন  ময ভিভর্ ারটামভে 

চার্টায অ্যাক্ট1853 এয উমেয 

করভজমরভর্ব এফং এভিভ উভর্ব  াউভিমরয ভমধয ার্ট য। 

 

গবনটয-কজনামযর ফাংরায প্রাভন  দাভযত্ব কর্ম  অ্ফযাভর্ 

কমযভিমরন এফং ভযফমর্ট বাযর্ য ামযয ময  াজ 

 মযভিমরন। 

1853 ামরয গবনটয-

কজনামযমরয চার্টায অ্যাক্ট রর্ট র্ারমৌভ 

1853 ামরয চার্টায অ্যাক্ট-

এয গুরুত্ব 

1853 ামরয চার্টায অ্যাক্ট বাযমর্ ংদীয ফযফস্থায ূচনা 

 ময। 
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প্রবাভফর্ অ্ঞ্চর বাযমর্ ভিভর্মদয দখমর র্া া অ্ঞ্চর 

চার্টায অ্যাক্ট 1853 এয বফভষ্ট্য 

গবনটয-কজনামযর  াউভিমরয আইন প্রণযন এফং  ামটভনফটাী  ামটাফরী প্রর্ভফামযয ভমর্া ৃর্   যা 

মযভির। এভর্  াউভিমর 6 জন নরু্ন দয কমাগ  যায ফযফস্থা  ময (কভার্ 12), মাযা আইনবা  াউভিরয 

ভামফ ভযভচর্ ন। 12 জন দয ভিমরন: 

➢ 1জন গবনটয কজনামযর, 

➢ 1 জন  ভািায-ইন-ভচপ, 

➢ গবনটয-কজনামযর  াউভিমরয 4জন দয, 

➢ 1 জন  র ার্ায ুভপ্রভ ক ামর্টয প্রধান ভফচাযভর্, 

➢  র ার্ায ুভপ্রভ ক ামর্টয 1 জন ভনযভভর্ ভফচাযভর্ এফং 

➢ ফাংরা, কফামে, ভাদ্রাজ এফং উত্তয-ভিভ প্রমদময স্থানীয য ায  রৃ্ট  ভনমুক্ত 4 জন প্রভর্ভনভধ 

দযক  ক াম্পাভনয  ভটচাযীমদয কর্ম   ভমক্ষ 10 ফিমযয কভযামদ কনওযা মযভির। 

1853 ামরয চার্টায অ্যাক্ট-এয ভাধযমভ, ফাংরা, কফাোই, ভাদ্রাজ এফং উত্তয ভিভ প্রমদময স্থানীয য াযগুভর কর্ম  

চাযজন দয  ভনময আইন ভযলমদ স্থানীয প্রভর্ভনভধত্ব চারু  যা মযভির। 

চার্টায অ্যাক্ট 1853 এ ভর্ ৃর্  গবনটয-কজনামযমরয আইন ভযলদ প্রভর্ষ্ঠা  মযভির মা বাযর্ীয (ক ন্দ্রীয) আইন ভযলদ 

নামভ ভযভচর্ ভির। ভযলমদয এই আইন প্রণযন াখাভর্ এ ভর্ ভভভন-ারটামভে ভমমফ  াজ  যর্। 

গবনটয-কজনামযর ফাংরায প্রাভন  দাভযত্ব কর্ম  অ্ফযাভর্ কমযভিমরন এফং ভযফমর্ট বাযর্ য ামযয ময  াজ 

 মযভিমরন। 
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গবনটয-কজনামযর  াউভিমর এ জন বাই কপ্রভমর্েম  ভমনানীর্  যমর্ াযমর্ন এফং ভস্ত আইন প্রণযমনয জনয 

র্ায ম্মভর্ প্রমযাজন য। 

চার্টায অ্যাক্ট 1853 ূফটফর্টী চার্টায অ্যামক্টয ভফযীমর্ ক াম্পাভনয ান অ্ভনভদটষ্ট্ ামরয জনয ফাড়ান য। 

1853 ামরয চার্টায অ্যাক্টভর্ আধুভন  ংদীয য ায গঠমনয ভবভত্ত ভমমফও  াজ  ময। 

ক ার্ট অ্প ভর্মযক্টয দযমদয ংখযা 24 কর্ম   ভভময 18  যা মযভির মায ভমধয 6 জনম  যাণী দ্বাযা ভমনানীর্ 

 যমর্ য। ক ার্ট অ্প ভর্মযক্টযম  এ ভর্ নরু্ন কপ্রভমর্ভি গঠমনয ক্ষভর্া কদওযা মযভির। 

চার্টায অ্যাক্ট 1853 বাযর্ীযমদয জনয কফাভভয   ভটচাযী ভনফটাচন এফং ভনমযামগয জনয এ ভর্ উনু্মক্ত প্রভর্মমাভগর্া ফযফস্থা 

প্রভর্ষ্ঠা  ময। 1854 ামর, ভযা মর  ভভভর্ (বাযর্ীয ভভবর াভবটময  ভভভর্) গভঠর্ য। 

 


