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ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 হল যুক্তরাজ্যের পাললাজ্েন্ট দ্বারা গৃহীত একন্সি আইন যা 

ভারজ্তর কাযলন্সনর্লাহী পন্সরষদজ্ক েন্সিসভায় পন্সরর্তলন কজ্র। এই েন্সিসভা পপািলজ্ ান্সলও ন্সসজ্েজ্ে 

চজ্ল। ভারজ্তর ভাইসরয় লর্ল কোন্সনিং সর্লপ্রথে এই পপািলজ্ ান্সলও ন্সসজ্েজ্ের ধারণা প্রর্তলন 

কজ্রন। 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 WBPSC ইন্সতহাস এর্িং রাযনীন্সত উভয়জ্েজ্েই অন্তভুলক্ত। 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 আইন প্রণয়ন এর্িং ন্সনর্লাহী উজ্েজ্যে গভনলর পযনাজ্রজ্লর 

কাউন্সিজ্লর গঠন ন্সনধলারণ কজ্রজ্ে। 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 ন্সক ? 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৬১ ন্সিন্সিয সিংসদ কতৃলক প্রর্ন্সতলত হজ্য়ন্সেল পদজ্যর প্রযাসজ্ন 

ভারতীয়জ্দর সহজ্যান্সগতার প্রজ্য়াযনীয়তা পূরজ্ণর যনে। এই আইজ্নর প্রর্তলজ্নর সাজ্থ সাজ্থ, 

সরকাজ্রর েেতা পুনরুন্সিত হজ্য়ন্সেল এর্িং ভাইসরজ্য়র পপািলজ্ ান্সলও অন্তভুলক্ত করা হজ্য়ন্সেল। 

● েেতার ন্সর্জ্কন্দ্রীকরজ্ণর ধারণান্সি 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইজ্ন প্রথে প্রর্ন্সতলত 

হজ্য়ন্সেল। 
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● ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 যুক্তরাজ্যের সিংসদ দ্বারা প্রণীত হজ্য়ন্সেল, যা ভারজ্তর 

ন্সনর্লাহী পন্সরষদজ্ক পপািলজ্ ান্সলও ন্সসজ্েজ্ে পন্সরচান্সলত একন্সি েন্সিসভায় রূপান্তন্সরত 

কজ্রন্সেল। 

● েন্সিসভা েয়যন সাধারণ সদসে ন্সনজ্য় গন্সঠত যারা কলকাতায় সরকাজ্রর রাযস্ব, আইন, 

অথল এর্িং গণপূজ্তলর েজ্তা ন্সর্ন্সভন্ন পৃথক ন্সর্ভাজ্গর দান্সয়ত্ব গ্রহণ কজ্রন্সেল। 

● 1833 সাজ্লর সনদ আইজ্নর অধীজ্ন, ন্সিন্সিয পাললাজ্েন্ট দ্বারা আইন প্রণয়জ্নর েেতা 

ন্স ন্সরজ্য় পনওয়া হয়। 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইন এর আন্সর্ভলাজ্র্র সাজ্থ সেস্ত 

েেতা পুনরুিার করা হজ্য়ন্সেল। অতএর্, এই আইনন্সি ভারজ্তর সািংন্সর্ধান্সনক খ্োন্সতর 

যনে একন্সি অপন্সরহাযল লোন্ডোকল। 

● 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতীয়জ্দর আইন প্রণয়ন প্রন্সিয়ায় অিংযগ্রহণ 

করার অনুেন্সত পদয়। এই ন্সর্ধাজ্নর ন্সর্ষজ্য় ভাইসরয় পর্নারস ও পান্সতয়ালার সোর ন্সদনকর 

রাও েহারাযজ্ক েজ্নানীত কজ্রন। 

● 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইজ্নর অধীজ্ন, ভাইসরয়জ্ক আইন পন্সরষজ্দর সম্মন্সতর 

যনে অনুজ্রাধ োডাই যরুন্সর অর্স্থার সেয় অধোজ্দয যান্সর করার েেতা প্রদান করা 

হজ্য়ন্সেল। 

● এই অধোজ্দজ্যর আযু়ষ্কাল 6 োস ন্সনধলারণ করা হয়। 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 এর ইন্সতহাস 
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● 1857 সাজ্লর ন্সর্জ্রাহ ন্সিন্সিয সাম্রাযেজ্ক নান্সডজ্য় ন্সদজ্য়ন্সেল। এন্সি ন্সিন্সিয প্রযাসজ্ন 

ভারতীয়জ্দর কাজ্ে সহজ্যান্সগতা চাইজ্ত র্াধে কজ্রন্সেল। 

● ভারত ভূখ্ণ্ড সমূ্পণল ন্সনয়িজ্ণ আনার পর, ন্সিন্সিয পাললাজ্েন্ট প্রযাসন্সনক ও আইন প্রণয়ন 

কাঠাজ্োর সিংজ্যাধন করার ন্সসিান্ত পনয়। সুতরািং, 3ন্সি কাউন্সিল আইন পাস করা 

হজ্য়ন্সেল: 1861, 1892 এর্িং 1909। 

● ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 ভারজ্তর সিংন্সর্ধান ও ইন্সতহাজ্সর ন্সনন্সরজ্খ্ একন্সি অতেন্ত 

গুরুত্বপূণল োনদণ্ড। 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 এর বর্ন্সযষ্ট্ে 

আরও ভাল পর্াঝার যনে ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 এর ন্সর্ধানগুন্সল লেে করুন। 

● 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইন উজ্েখ্জ্যাগে ন্সেল। এন্সি আইনী প্রন্সিয়ায় 

ভারতীয়জ্দর যুক্ত কজ্র একন্সি প্রন্সতন্সনন্সধত্বেূলক প্রন্সতষ্ঠান বতন্সর কজ্রন্সেল। 

● লর্ল কোন্সনিং তার সম্প্রসান্সরত কাউন্সিজ্লর অিংয ন্সহসাজ্র্ ন্সকেু ভারতীয়জ্ক পর্সরকারী 

সদসে ন্সহসাজ্র্ েজ্নানীত কজ্রন্সেজ্লন। পজ্র, ন্সতন্সন তার আইন পন্সরষজ্দ ন্সতনযন 

ভারতীয়জ্ক েজ্নানীত কজ্রন্সেজ্লন: পর্নারস, পান্সতয়ালার রাযা এর্িং সোর ন্সদনকর রাও। 

● 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইন পর্াজ্ে ও োরায পপ্রন্সসজ্র্ন্সিজ্ত েেতার 

ন্সর্জ্কন্দ্রীকরজ্ণর প্রন্সিয়া শুরু কজ্র। 

● 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইজ্ন 1862, 1886 এর্িং 1897 সাজ্ল যথািজ্ে র্ািংলা, 

উত্তর-পন্সিে প্রজ্দয এর্িং পাঞ্জাজ্র্ একন্সি নতুন আইন পন্সরষদ প্রন্সতষ্ঠার ন্সর্ধান ন্সেল। 
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● ভাইসরয়জ্ক কাউন্সিজ্লর সুন্সর্ধাযনক র্ের্সান্সয়ক পলনজ্দজ্নর যনে ন্সনয়ে ও আজ্দয 

পদওয়ার েেতা পদওয়া হজ্য়ন্সেল। 

● লর্ল কোন্সনিং সরকাজ্র একন্সি পপািলজ্ ান্সলও র্ের্স্থা চালু কজ্রন্সেজ্লন পযখ্াজ্ন কাউন্সিজ্লর 

সদসেজ্দর সরকাজ্রর এক র্া একান্সধক ন্সর্ভাজ্গর দান্সয়জ্ত্ব ন্সনযুক্ত করা হজ্য়ন্সেল। 

ভাইসরয়জ্ক কাউন্সিল এর্িং ন্সর্ভাগগুন্সলর পে পথজ্ক পয পকানও আজ্দয যান্সর করার 

অনুেন্সত পদওয়া হজ্য়ন্সেল। 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1861 বতন্সরর কারণ 

● 1857 সাজ্ল স্বাধীনতা যুজ্ির পজ্র, সিংসজ্দ ন্সিন্সিয কেলকতলারা ভারতীয়জ্দর অিংযগ্রহণ 

োডাই ভারজ্ত একন্সি সরকার প্রন্সতষ্ঠার অসুন্সর্ধার কথা উপলন্সি কজ্রন্সেজ্লন। 

● 1833 সাজ্লর অোক্টন্সি আইনজ্ক পকন্দ্রীভূত কজ্রন্সেল; চারন্সি প্রজ্দজ্যর প্রন্সতন্সিজ্ত োে 

একযন কজ্র প্রন্সতন্সনন্সধ ন্সেল। 1833 সাজ্লর চািলার অোক্ট আইনন্সিজ্ক পকন্দ্রীভূত কজ্রন্সেল। 

পকন্দ্রীয় সরকাজ্রর তখ্ন পুজ্রা পদজ্যর যনে আইন প্রণয়জ্নর েেতা ন্সেল। 

● 1853 সাজ্লর সনদ আইন দ্বারা প্রন্সতন্সষ্ঠত আইন পন্সরষজ্দর এই অোক্টন্সি ন্সিন্সিযজ্দর 

কান্সিত অজ্নক ন্সকেুর র্ের্স্থা কজ্রজ্ে। এই অোক্টন্সি ন্সিন্সিযজ্দর ন্সনজ্যর যনে সেস্ত 

 ািংযন এর্িং সুজ্যাগ-সুন্সর্ধা দান্সর্ কজ্র। 

● এোডাও, অজ্নকর্ার, পকাম্পান্সন এেনভাজ্র্ কায করার পচষ্ট্া কজ্রজ্ে পযন তার সমূ্পণল 

স্বায়ত্তযাসন এর্িং একন্সি স্বাধীন আইনসভা রজ্য়জ্ে। এই োনন্সসকতার সাজ্থ, তারা প্রায়যই 

ইিংলোজ্ন্ড পণে সরর্রাজ্হর যৃঙ্খলন্সি নষ্ট্ কজ্র প জ্ল। 
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● ভারজ্ত পকাম্পান্সনর এই লাগােহীন একনায়কত্ব র্ন্ধ করার যনে ন্সিন্সিয পাললাজ্েন্ট 

ইিংলোজ্ন্ড কতৃলপজ্ের সভা আহ্বান কজ্র। ভারত ও ন্সিজ্িজ্নর সরকাজ্রর সাজ্থ র্োপক 

আজ্লাচনার পর, ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাস করা হয় এর্িং পকাম্পান্সনন্সিজ্ক র্ন্ধ কজ্র 

পদওয়া হয়। 

ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 1861 এর পযাগেতা 

● 1861 সাজ্লর ভারতীয় কাউন্সিল আইন ন্সি ভারতীয় সিংন্সর্ধাজ্নর ইন্সতহাজ্স একন্সি র্োপক 

পন্সরর্তলন ন্সেল। 

● ভারতীয় কাউন্সিজ্লর আইন কাযলন্সনর্লাহী এর্িং আইন প্রণয়জ্নর উজ্েজ্যে গভনলর পযনাজ্রল 

কাউন্সিজ্লর কাঠাজ্ো পন্সরর্তলন কজ্রজ্ে। 

● ভারতীয়জ্দর তাজ্দর দৃন্সষ্ট্ভন্সি উপস্থাপন করজ্ত এর্িং প্রযাসন্সনক প্রন্সিয়াগুন্সলজ্ত 

সন্সিয়ভাজ্র্ অিংয পনওয়ার অনুেন্সত পদওয়া হজ্য়ন্সেল। 
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