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বাযতীয় স্বাধীনতা অআন, 1947 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 ব্রিব্রি ারলামভন্ট দ্বাযা প্রণীত ময়ব্রছর এফং এব্রি বাযতমে দুব্রি ৃথে যামে, বাযত ও াব্রেস্তামন ব্রফবক্ত 

েমযব্রছর। বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947, 1947 ামরয 18 আ জুরাআ মুক্তযামজেয ংদ দ্বাযা যাজেীয় ম্মব্রত দদওয়া ময়ব্রছর। এফং 

ফমমল,  1947 ামরয 15 আ অগস্ট, বাযত ও াব্রেস্তান দুব্রি ৃথে াফলমবৌভ যামে ব্রফবক্ত ময়ব্রছর। 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947  WBCS যীক্ষায় ফোেবামফ বাযতীয় যাজনীব্রত এফং ামনয ধীমন ব্রফমফচনা েযা য়, তমফ এব্রি 

আব্রতাময এেব্রি ংও মত াময। বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 দথমে প্রশ্নগুব্রর ব্রপ্রব্ররভ এফং দভআন উবয় যীক্ষায় ব্রজজ্ঞাা েযা য়। 

অন্ন যীক্ষায জনে প্রস্তুব্রত ব্রনমেন দমফ প্রাথলীযা তামদয ফেআ ব্রফলয়ব্রি ফোেবামফ প্রস্তুত ব্রনমত মফ। নীমচ উব্রিব্রিত যাব্রয ব্ররঙ্ক ফেফায 

েময বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 WBPSC দনাি PDF ডাউনমরাড েরুন 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 ব্রে? 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 ব্রিব্রি ারলামভন্ট দ্বাযা প্রণীত ময়ব্রছর, মা 1947 ামরয 18 জুরাআ  এব্রি  যাজেীয় ম্মব্রত দময়ব্রছর। যাজেীয় 

ম্মব্রতয ব্রনব্রিতেযমণয ভাধেমভ, বাযত স্বাধীনতা রাব েময। 

● বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947-এ ফরা ময়ব্রছর দম, 1947 ামরয  15আ অগস্ট তাব্রযিব্রি বাযত যোয অআন, 1935-এয ধীমন 

"ব্রনমুব্রক্তয তাব্রযি" মফ এফং দিামন দুব্রি াফলমবৌভ অব্রধতে থােমফ, বাযত ও াব্রেস্তান। 

● উবয় অব্রধমতেয গণব্রযলদমে দম দোমনা ংব্রফধান প্রণয়ন ও গ্রণ েযায ক্ষভতা দফমছ দনওয়ায স্বাধীনতা ও ক্ষভতা দদওয়া 

ময়ব্রছর। 

● এআ অআন ব্রিব্রি ংদ, এভনব্রে 1947 ামরয বাযতীয় স্বাধীনতা অআন দ্বাযা প্রণীত দম দোনও অআন ফাব্রতর েযায জনে 

গণব্রযলদমে ভস্ত েতৃলত্ব ব্রদময়ব্রছর। 

●  1947 ামরয 15আ অগস্ট দথমে 1950 ামরয 26দ জানুয়াযী মলন্ত বাযতীয় ংব্রফধামনয িডা ততব্রযয জনে এেব্রি িডা েব্রভব্রি 

গব্রিত ময়ব্রছর। িডা েব্রভব্রি তৎোরীন অআনভন্ত্রী ডঃ ব্রফ অয অমেদেমযয দনতৃমত্ব যাব্রয োজ েমযব্রছর। 

● ফতলভান প্রান ফেফস্থা ব্রনময় ব্রফস্তাব্রযত অমরাচনা ও অমরাচনায য েব্রভব্রি বাযমতয ংব্রফধামনয িডা ততব্রয েময। এআ িডাব্রি 

বাযমতয যােব্রত ডঃ যামজন্দ্র প্রামদয োছ দথমে ম্মব্রত ায়। 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 এয আব্রতা 
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1947 ামরয 20আ দপব্রুয়াব্রয তৎোরীন ব্রিব্রি প্রধানভন্ত্রী, ব্রিমভন্ট এিব্রর, বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 দ ালণা েমযন। ব্রিমভন্ট এিব্ররয 

দ ালণায যযআ, ভুব্ররভ রীগ ভুরভানমদয জনে এেব্রি ৃথে জাব্রতয জনে দদ বামগয দাব্রফ জানায়। 

● এআ ব্রফলময়, ব্রিব্রি যোয 1947 ামরয 3যা জুন স্পষ্টবামফ ফমরব্রছর দম বাযমতয গণব্রযলদ প্রণীত দম দোনও ংব্রফধান দদময দম 

ংগুব্রর গ্রণ েযমত আেুে নয় তামদয দক্ষমে প্রমমাজে মফ না। 

● ব্রিে এেআ ব্রদমন,1947 ামরয 3যা জুন  রডল ভাউন্টফোমিন, ব্রমব্রন বাযমতয বাআযয় ব্রছমরন এফং এব্রন দদবামগয ব্রযেল্পনা 

ব্রদময়ব্রছমরন, মা ভাউন্টফোমিন ব্রযেল্পনা নামভ ব্রযব্রচত ব্রছর। এআ ব্রযেল্পনা তয়দ অভদ িামনয ব্রদ্বজাব্রত তত্ত্বমে ফাস্তফাব্রয়ত 

েমযব্রছর। 

● েংমগ্র এফং ভুব্ররভ রীগ এোমথ এআ ব্রযেল্পনায় এেভত ময়ব্রছর, এফং এব্রি ব্রফরমে োমলেয েযা ময়ব্রছর, মায পমর বাযতীয় 

স্বাধীনতা অআন 1947 প্রণয়ন েযা ময়ব্রছর। 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 এয তফব্রষ্টে 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 বাযমত ব্রিব্রি ামনয ফান দ ালণা েময এফং 1947 ামরয 15আ অগস্ট দথমে বাযত এেব্রি াফলমবৌভ 

যামে ব্রযণত য়। 

● এআ অআনব্রি বাআযয় এফং গবনলয-দজনামযমরয োমলারয়গুব্ররমে ব্রফরুপ্ত েময, মামদয প্রব্রতব্রি দডাব্রভব্রনয়মনয জনে ব্রিব্রি যাজা দ্বাযা 

ব্রনমুক্ত েযা ত। োযণ এআ অআমনয য ব্রিমিমনয বাযত যোয এফং াব্রেস্তান যোমযয প্রব্রত দোমনা দায়ফদ্ধতা থাোয েথা 

ব্রছর না। 

● ব্রধেন্তু, এআ অআনব্রি উবয় যােমে তামদয ব্রনজ ব্রনজ জাব্রতয জনে ংব্রফধান দফমছ দনওয়ায এফং ব্রিব্রি যোয েতৃলে প্রণীত 

দমমোমনা অআমনয ব্রফমযাব্রধতা েযায স্বাধীনতা দদয়। 

● এআ অআন বাযমতয দমেিাব্রয প দস্টমিয োমলারয় ব্রফরুপ্ত েময এফং তায েভনওময়রথ ব্রফলয়ে োমলাফব্রর দমেিাব্রয প দস্টমিয 

োমছ স্থানান্তব্রযত েযা য়। 

● ভস্ত বাযতীয় যাজেীয় যাজেগুব্ররমে বাযমতয ব্রধযাজে ফা াব্রেস্তামনয ব্রধযামজে দমাগদান েযায ফা এভনব্রে তামদয ব্রনজস্ববামফ 

স্বাধীন থােমত দফমছ দনওয়ায স্বাধীনতা দদওয়া ময়ব্রছর। 

● এফং এছাডাও, এব্রি ব্রিব্রি াম্রামজেয যাজেীয় উাব্রধ দথমে বাযমতয ম্রামিয উাব্রধ ব্রযময় দদয়। 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 এয প্রবাফ 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 াযা দদম এফং উবয় দর, েংমগ্র এফং ভুব্ররভ রীগ দ্বাযা ফোেবামফ এফং অনমেয ামথ গৃীত ময়ব্রছর। 

● রডল োভুময়র, ব্রমব্রন এেজন ব্রিব্রি ব্ররফামযর যাজনীব্রতব্রফদ ব্রছমরন, ব্রতব্রন অযও ফমরব্রছমরন দম বাযতীয় স্বাধীনতা অআন এেব্রি "মুদ্ধ 

ছাডা াব্রন্ত চুব্রক্ত"। 
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● ব্রিব্রি এফং মনে ভান বাযতীয় দনতা, দমভন ডঃ যামজন্দ্র প্রাদ, এও ফমরব্রছমরন দম, বাযমত ব্রিব্রি ামনয ফামনয ামথ 

ামথ, ব্রিব্রিমদয ামথ অযও ম্পেল ব্রনবলয েযমফ ব্রদো এফং াযস্পব্রযে দফাঝাডায উয। 

● এে ব্রদমে, ব্রফুর ংিেে ভানুল এফং দনতাযা িুব্র ময়ব্রছমরন োযণ এআ অআনব্রি স্বাধীন বাযমতয ূচনা েমযব্রছর। তাযযও 

দভৌরানা অফুর োরাভ অজাদ ব্রদ্বজাব্রত তমত্ত্বয ব্রদ্ধামন্ত িুব্র ব্রছমরন না। ব্রতব্রন ফমরব্রছমরন দম 14আ অগস্ট াব্রেস্তামনয ভুরভানমদয 

জনে এেব্রি ব্রদন মত াময, তমফ এব্রি ব্রেু এফং ব্রিমদয জন্ম দামেয ব্রদন। 

● ব্রেন্তু দনতামদয এআ ভস্ত ছে এফং ছমেয ঊমবল ব্রছমরন,এয ভূর োযণ ব্রছর দম, বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 , মা বাযতমে  

প্রজাতন্ত্র, দডাব্রভব্রনয়মন ব্রযণত েমযব্রছর। 

 

বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 ফাব্রতর  

নতুন ংব্রফধান দনতামদয অআন ফাব্রতমরয অআব্রন ক্ষভতা দদয়ব্রন। তফুও, ংব্রফধানমে এেব্রি স্বাধীন অআনী ফেফস্থা েযায জনে অআমনয ৃঙ্খর 

বাঙায জনে এব্রি েযা ময়ব্রছর। 

● বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 ফাব্রতর েযায ব্রফলময় এেব্রি অেললণীয় তথে র দম ব্রিব্রি ারলামভন্ট এআ অআমনয ফাব্রতর প্রব্রেয়ায় 

ফদান যামিব্রন। 

● মাআমাে, অআনব্রি বাযত ও াব্রেস্তান উবয় প্রমদমেআ ক্ষভতা ব্রদময়ব্রছর ব্রনমজমদয ফা ব্রিব্রি ারলামভন্ট ফা এভনব্রে বাযতীয় স্বাধীনতা 

অআমনয দ্বাযা েযা দমমোমনা অআন ফাব্রতর েযায। 

● ফমমল, বাযত এফং াব্রেস্তান তামদয ব্রনজস্ব ংব্রফধান ততব্রয েময 1947 ামরয বাযতীয় স্বাধীনতা অআন ফাব্রতর েময। বাযতীয় 

ংব্রফধামনয 395 ধাযা োমলেযবামফ বাযতীয় স্বাধীনতা অআন 1947 ফাব্রতর েমযমছ। 

● ফমচময় বামরা দমিা  িমত াময দিা র, ংব্রফধান গৃীত ওয়ায পমর বাযত অয দডাব্রভব্রনয়ন ব্রছর না। এব্রি এেব্রি প্রজাতন্ত্রী 

দদম ব্রযণত য়। 

 

 

 


