
১.লিলিত সংলিধানঃ এ সংবিধান একটি বিবিত সংবিধান। এ সংবিধানন ১টি 
প্রস্তািনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩ টি অনুনেদ, ৮২টি পৃষ্ঠা এিং ৭টি তফবসি আনে। 

২.দষু্পলিিতত নীয় সংলিধানঃ এ সংবিধান দুষ্পবিিতত নীয়। তনি এই সংবিধান 
সংন াধন কিা িুি কঠিন ককান কাজও নয়! সংবিধাননি দ ম ভানগ মাত্র একটি 
অনুনেদ আনে- ১৪২। এনত িিা আনে- িাংিানদন  সংবিধান সংন াধননি জনয 
দইু-তৃতীয়াং  কভানেি প্রনয়াজন হয়। 

৩. িাষ্ট্র পলিচািনাি মূিনীলতঃ জাতীয়তািাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও 
ধমতবনিনপক্ষতা িাষ্ট্র পবিচািনাি মূিনীবত বহসানি বনধতািণ কিা হনয়নে। িাষ্ট্র 
পবিচািনাি কক্ষনত্র বিবভন্ন কতৃত পক্ষ এই চাি মূিনীবতনক আদ ত ধনি কাজ 
পবিচািনা কনিন। 

৪. সংলিধাননি প্রাধানযঃ সংবিধাননি ৭ নং অনুনেনদ িিা আনে- প্রজাতনন্ত্রি 
সকি ক্ষমতাি মাবিক জনগণ; এই সংবিধান প্রজাতনন্ত্রি সনিতাচ্চ আইন এিং 
অনয ককান আইন যবদ এই সংবিধাননি সবহত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইনি কসই 
আইননি যতিাবন অসামঞ্জসযপূণত, ততিাবন িাবতি হইনি৷ 

৫. সংসদীয় সিকািঃ িাংিানদ  সংবিধানন সংসদীয় সিকাি িযিস্থা প্রিতত ন 
কিা হয়। এ িযিস্থায় প্রধান মন্ত্রীি কনতৃনে মবন্ত্রপবিষদ গঠিত হয়। মবন্ত্রপবিষদ 
তাাঁি কানজি জনয আইন সভাি বনকে দায়ী থানক। 

৬. একনকলিক শাসন িযিস্াঃ িাংিানদ  একনকবিক বিব ষ্ট সিকাি দ্বািা 
পবিচাবিত হয়। ককিীয় সিকাি এিানন সািতনভৌমে ক্ষমতাি অবধকািী। 
িাংিানদ  একটি কু্ষদ্র িাষ্ট্র হওয়ায় এিানন একনকবিক  াসনিযিস্থা িিিৎ 
িনয়নে। 

৭. এক কক্ষ লিলশষ্ট আইনসভাঃ এিানন এক কক্ষ বিব ষ্ট আইনসভা আনে আি 
এি নাম হি “জাতীয় সংসদ ”। ১৯৭২ সানিি সংবিধানন কমাে ৩১৫টি সংসদ 
সদসযনদি জনয আসন িিাদ্দ বেি যাি বভতি ৩০০টি সাধািণ আি ১৫টি 
বেি সংিবক্ষত নািী আসন। িতত মানন এি সংিযা ৩০০+৫০ কিা হনয়নে। 

৮. মমৌলিক অলধকানিি লনশ্চয়তাঃ আমানদি সংবিধাননি ৩য় বিভানগ এই 
বিষয়গুবি সবন্ননিব ত কিা হনয়নে। এি মনধয বচন্তা কিা, মতামত প্রকা , ধমত-
কমত কিা, চিা-নফিা কিা, িাক স্বাধীনতা,সম্পবিি অবধকাি ইতযাবদ বিষয়ািিী 
িবণতত হনয়নে। তনি এসকি অবধকাং  অবধকানিি উপি সংসদ িাধা-বননষধ 
আনিাপ কনিনে। 
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৯. জনগনেি সািতনভৌমত্বঃ গনপ্রজাতন্ত্রী িাংিানদন ি সংবিধানন িিা হনয়নে সকি 
ক্ষমতাি উৎস হি জনগণ। এ কদন ি সিকাি জনগনণি প্রতযক্ষ কভাোবধকানিি 
মাধযনম বনিতাবচত হয়। এনদন ি সিকাি ভূত-ভবিষৎ জনগনণি উপি 
বনভত ি ীি। 

.সািতজনীন মভাটালধকািঃ এিানন সািতজনীন কভাোবধকানিি িযিস্থা কিা 
হনয়নে। এক কভাে এক নীবত হি িাংিানদন ি সািতজনীন কভাোবধকানি মূি 
বভবি। আঠানিা িেনিি অবধক নাগবিকগণ এিানন জাতীয় কযনকান বিষনয় 
কভাে বদনত পািনি। 

১১. মানিালধকাি সমুন্নত িািাঃ সংবিধানন মানিাবধকাি সমুন্নত িািাি 
িযাপানি বিন ষভানি তাবগদ কদওয়া হনয়নে। মানুষনক কযন অনযায়ভানি হতযা 
না কিা হয়, কািও সম্পদ কযন িুণ্ঠণ কিা না হয় ইতযাবদ বিষনয় আনিাচনা 
কিা হনয়নে। 

১২. প্রশাসলনক ট্রাইিুযনািঃ সাধািণ বিচাি বিভাগ োড়াও এিানন এক ধিননি 
বিন ষ প্র াসবনক ট্রাইিুনাি আনে কযিানন প্র াসননি সকি উর্ধ্ততন, অধঃস্তন 
কমতকতত া, কমতচািীনদি চাকুিীি িদবি পদন্নবত,িিিাস্ত ইতযাবদ বিষনয় প্র াসবনক 
ট্রাইিুনযানিি হস্তনক্ষপ থাকনি।এ ধিননি ট্রাইিুনযাি ভািত, যুক্তিাষ্ট্র,বিনেনসহ 
অননক কদন  কনই। 

১৩. অলভন্ন লশক্ষা িযিস্াঃ সংবিধাননি ১৭ অনুনেনদ এই কথা িিা হনয়নে।সকনি 
কযন অতযন্ত পনক্ষ প্রাথবমক ব ক্ষা িাভ কিনত পানি এিযাপানি সিকানি িযিস্থা 
বননত হনি। 

১৪. মজিা প্রশাসনঃ সংবিধান কজিা প্র াসননি কথা উনেি কিা হনয়নে। কজিা 
প্র াসননক  াসননি মধযমবণ বহনসনি আিযাবয়ত কিা হনয়নে। কজিা প্র াসক 
িাংিানদ  বসবভি সাবভত নসি একজন সদসয মননানীত হন। 

১৫. দিীয় শ ংিিাঃ ৭০ অনুনেনদ এ আইন িনয়নে। কযন সকি সংসদ সদসয 
দিীয়  ৃংিিা সঠিকভানি পািন কিনত পানি এি জনয ককউ কযন স্বীয় 
িাজননবতক দনিি বিরুনদ্ব সংসনদ িক্তিয না িানি বকংিা দি তযাগ না কনি। 
যবদ তা কস কনি তাহনি তাি সংসদ পদ স্থবগত িনি ক াষণা কিা হনি। 

১৬. নযায়পািঃ এটি সংবিধাননি ৭৭ অনুনেনদ অন্তভূত ক্ত কিা হয়। এিানন িিা 
হয়নয, “সংসদ আইননি মাধযনম নযায়পাি সৃবষ্ট কিনি। নযায়পাি সুপ্রীম ককানেত ি 
একজন বিচািনকি মত ক্ষমতাি অবধকািী হনিন। বতবন িাংিানদন ি সিকানিি 
কযনকান কতৃত পনক্ষি বিরুনদ্ব আনীত অবভনযাগ শুননিন এিং প্রনয়াজনন দণ্ডাজ্ঞা 



বদনত পািনিন এিং কযনকান কতৃত পক্ষনক তাি বনকে জিািবদবহ কনিত িাধয 
থাকনি ”। 

১৭. সুলপ্রম মকানটত ি িযিস্াঃ সংবিধানন এই সুবপ্রম ককােত  কাউবিনিি িযিস্থা 
কিা হনয়নে। বজয়ায়ুি িহমাননি সময় তা ককিিমাত্র কাউবিি কিা হয়। 
এিানন প্রধান বিচািপবত আি অনযানয দুই জন বসবনয়ি বিচািপবত বননয় গঠিত 
হনি যা বিচািকনদি আচিণ বিবধ বনধতািণ কিনি 

১৮. জরুলি অিস্া ম াষোি লিধানঃ ৩য় সংন াধননি মাধযনম তা কিা হয়। 
িাষ্ট্রপবত যবদ ককান অিস্থায় কদিনত পান কয, কদন ি বি ৃংিিা অিস্থা 
বিিাজমান তিন িাষ্ট্রপবত কদন  জরুবি অিস্থা জািী কিনত পািনি। 

১৯. প্রজাতন্ত্রঃ িাংিানদ  একটি প্রজাতাবন্ত্রক কদ । জনগণ সকি ক্ষমতাি 
মাবিক। জনগনণি পনক্ষ তানদি বনিতাবচত প্রবতবনবধগণ ক্ষমতা পবিচািনা 
কিনিন। িাষ্ট্রপবত হনিন কদন ি সিতাবধনায়ক এিং বতবন নানম মাত্র কদ  
পবিচািনা কিনিন। বতবন জনগনণি কভানে বনিতাবচত হনিনা 

২০. লিচািিযিস্াি স্বাধীনতাঃ িাংিানদন ি সনিতাচ্চ বিচািবিভাগনক সুবপ্রম ককােত  
িিা হয়।আবপি বিভাগ আি হাইনকােত  বননয় এই ককােত  গঠিত। সংবিধাননি ২২নং 
অনুনেনদ বিচাি বিভাগনক  াসন বিভাগ কথনক আিাদা থাকাি কথা িিা 
হনয়নে। 

২১. স্বাধীন অর্তননলতক এিং সামালজক অিস্াঃ িাংিানদন ি সংবিধানন 
সমাজতন্ত্র প্রবতষ্ঠাি কথা িিা হনিও কেণীসংগ্রাম িা বিপ্লনিি কথা হয় নাই। 
জাতীয় সংসদ প্রনয়াজননিানধ িযবক্তগত সম্পবি জাতীয়কিণ কিনত পািত। 

িাংিানদন ি সিকাি িযিস্থা  

িাংিানদন   াসন িযিস্থা প্রচবিত িনয়নে : এক ককবিক সংসদীয় িা পািতনমণ্টাবি। 

িতত মানন সিকাি প্রধান হনিন : প্রধানমন্ত্রী। 

িাংিানদন ি িাষ্ট্রীয় কাঠানমা বতন ভানগ বিবভক্ত : ১। বনিতাহী/ াসন বিভাগ; Prime minister এি 
অধীন। 

- : ২। আইন বিভাগ; জাতীয় সংসদ। Speaker এি অধীন। 

- : ৩। বিচাি বিচাগ; প্রধান বিচািপবতি অধীন। 

 াসন বিভাগনক : বনিতাহী বিভাগ ও িিা হনয় থানক। 

- : এটি মূিত িাষ্ট্রপবত, প্রধান্মন্ত্রী ও মন্ত্রী পবিষদ বননয় গঠিত। 

https://bcssolutionbd.com/bangladesh/%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a7%80/


িাষ্ট্রপবত বনিতাচীত হিাি সিতবনম্ন িয়স : ৩৫ িেি। বতবন জাতীয় সংসনদি সদসযনদি কভানে বনিতাবচত 
হনিন।বতবন সনবাচ্চ পদমযতাদাি অবধকািী এিং স স্ত্র িাবহনীি সুবপ্রম কমান্ডাি।সংসদ আহিান, স্থবপত িা 
কভনে কদয়াি ক্ষমতা : িাষ্ট্রপবতি।িাষ্ট্রপবত মন্ত্রী ও প্রবতমন্ত্রীি বননয়াগ কদন : িাষ্ট্রপবত অধযানদ  জািী 
কিনত পানিন : িাষ্ট্রপবত সম্মবত োড়া ককান বিি পাস কিা যানি না। 

প্রধানমন্ত্রী বননয়াগ কদন : িাষ্ট্রপবত ।প্রধানমন্ত্রী বননয়ানগি িাইনি িাষ্ট্রপবত প্রধান বিচািপবত বননয়াগ কিনত 
পানিন সংসদ কতৃত ক গ্রহীত বিি সম্মবতি জনয িাষ্ট্রপবতি বনকে কপ  কিাি : ১৫ বদননি মনধয িাষ্ট্রপবত 
তানত সম্মবত দান কিনিন।নকান বিি আইনন পবিণত হনি না : িাষ্ট্রপবতি সম্মবত োড়া ।আদািনতি 
এিবতয়াি কনই : িাষ্ট্রপবতি উপি িাষ্ট্রপবতিনক অপসািণ কিনত পানি : জাতীয় সংসদ। 

িাংিানদন  সংবিধান  

প্রধানমন্ত্রী,বিকাি, মন্ত্রী হিাি সিতবনম্ন িয়স : ২৫ িেি।সংবিধান অনুযায়ী সিকাি প্রধান : প্রধানমন্ত্রী। 

সিকানিি প্রধান আইনজীিী হনিন : এেবনত কজনানিি। 

িাংিানদন ি আইন সভাি নাম : জাতীয় সংসদ। 

- : এটি এক কক্ষ বিব ষ্ট। 

- : আইন সভা িা জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন কনি। 

মন্ত্রীনদি উত্থাবপত বিি হি : সিকাবি বিি সংসদ সদনসযি উত্থাবপত বিি : কিসিকাবি বিি ।নযায়পাি 
বননয়ানগি বিধান িনয়নে : সংবিধাননি ৭৭ নং অনুনেনদ । 

অনুসৃত নীবত ও কাযতািিীি জনয িাংিানদনসি ককবিননে িা মন্ত্রীগণ দায়ী থাকনি : জাতীয় সংসনদি 
কানে। 

বিচাি বিভাগ : - 

িাংিানদন ি সনিতাচ্চ আদািত : সুবপ্রম ককােত  এি দুটি বিভাগ হাই ককােত  বিভাগ ও আবপি বিভাগ।নকােত  
অি কিকড িিা হয় : সুপ্রীম ককােত নক ।সুবপ্রম ককােত  এি প্রধান বিচািপবত বননয়াগ কদন : 
িাষ্ট্রপবত।িাংিানদন ি সংবিধাননি অবভভািক ও িযািযাকািক : সুবপ্রম ককােত ।সংবিধাননি িযািযা প্রদান 
এিং অপিাধীি দন্ড প্রদান : বিচাি বিভানগি কাজ । 

িাংিানদন  আইন প্রণয়ননি সি ক্ষমতা : জাতীয় সংসনদি।নয ককান নতুন আইন প্রবণয়ন, প্রচবিত 
আইননি পবিিততন সংন াধন কিনত পানি : জাতীয় সংসদ ।নকান নতুন পাস কিনত হনি িসড়া বিনিি 
আকানি : সংসনদ কপ  কিনত হয়।মন্ত্রীনদি উত্থাবপত বিিটি আইনন পবিণত হয় : মন্ত্রীনদি উত্থাবপত বিি 
িা সিকাবি বিি যাচাই-িাচাই ক নষ সংসনদি সংিযাগবিষ্ঠ সদসযনদি কভানে গৃহীত হনি এিং িাষ্ট্রপবত 
কতৃক স্বাক্ষবিত ।িাংিানদন   াসন িযিস্থাি ধিন : পািতানমন্টাবি।মন্ত্রীপবিষদ তানদি কাজকনমতি জনয : 
জাতীয় সংসনদি কানে দায়িন্ধ। 

প্র াসবনক পূনবিতনযাস ও সংস্কাি : - 

িঙ্গিনু্ধ ক ি মুবজিুি িহমাননি  াসনামি (১৯৭২-৭৫) : ১৯৭১ সানি স্বাধীনতা িানভি পি কথনক 
বিবেন্ন ভানি হনিও বিবভন্ন প্র াসবনক পূনবিতনযাস ও সংস্কাি কবমটি গঠন এিং তানদি প্রণীত সুপাবিন ি 
বভবিনত ককিীয় প্র াসনন বকেুো সংস্কাি হনয়নে। 

- : - 



বসবভি অযাডবমবননে ন কিনটানি ন কবম নঃ : ১৯৭২ সানিি ৪ জানুয়াবি প্রথম িানিি মত প্র াসবনক 
সংস্বানিি একটি রুপ কিিা বননয় এ একটি সুপাবি  প্রণয়ন কনি। 

- : এই কবমটিি সুপাবি  অনুযায়ী প্রানদব ক সবচিািয়নক জাতীয় সবচিািয় রুপাবন্ত্রত কিা হয়। 

- : এনত ২০টি মন্ত্রণািয় এিং সংবিষ্ট অবধদপ্তি, বিভাগ ও স্বায়ি  াবসত সংস্থা িািা হয়। 

বজয়াউি িহমান  াসনামি (১৯৭৬-৮১) : ১৯৭৬ সানি কপ অযান্ড সাবভত স কবম ন গঠিত হয়। 

- : এি সুপাবি মািা িযাপকভানি সিকাি কতৃক কাযতকি হয়। 

এি াদ সিকাি  াসনামি (১৯৮২-৯০) : মা তাি ি কবমটিঃ মা তাি ি কবমটিনক দাবয়নত কদয়া হয় 
মন্ত্রণািনয়ি অধীনন বিবভন্ন বিভাগ ও দপ্তি কগািি গঠন কাঠানমা পিীক্ষা কনি কদিা এিং কিসামবিক 
চাকবিি কক্ষনত্র দক্ষতা িাড়াননাি উপায় সম্পনকত  সুপাবি  কিাি। 

িানিদা বজয়াি প্রথম  াসনামি (১৯৯১-৯৬) : ১৯৯১ সানি িানিদা বজয়াি কনতৃনে িাংিানদ  
জাতীয়তািাদী দি ক্ষমতাি আসাি পি উপনজিা পদ্ধবত িাবতি কিা হয়। 

ক ি হাবসনাি প্রথম  াসনামি (১৯৯৬-০১) : স্থানীয় সসিকাি পদ্ধবত পূনগতঠন কবম নঃ কবম ন 
সথানীয় সিকাি পদ্ধবত সম্পনকত  জবিপ চাবিনয় গ্রাম পবিষদ, ইউবনয়ন, পবিষদ, উপনজিা পবিষদ ও 
কজিা পবিষদ নানম চাি স্তনিি স্থানীয় সিকাি পদ্ধবত প্রিতত ননি সুপাবি  কনি। 

িানিদা বজয়াি বদ্বতীয় কময়ানদি  াসনামি (২০০১-২২০৬) : এ সিকাি বনিতাচনী অঙ্গীকাি অনুযায়ী 
মুবক্তযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণািয় এিং প্রিাসী কিযাণ ও বিদাব ক কমতসংস্থান মন্ত্রণািয় নানম দুটি নতুন 
মন্ত্রণািয় গঠন কনিনে। 

ক ি হাবসনাি বদ্বতীয় কময়ানদি  াসনামি (২০০৯-২০১৪) : প্র াসনন কজযষ্ঠ সবচনিি পদ সৃবষ্ট কিা 
হয়। 

- : পবি  িাবহবননক প্র াসন বিভানগি বনইয়ন্ত্রণমুক্ত িািনত কবতপয় উনদযাগ গ্রহন কিা হয়। 

ক ি হাবসনাি তৃতীয় কময়ানদি  াসনামি (২০১৪---) : সম্প্রবত এটি কযাগানযাগ মন্ত্রণািনয়ি নাম 
পবিিতত ন কনি। 


