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সংববধান্ 
মমৌবলক ন্ীবতমালা
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Rif. Sezione A - 1/a  Principi fondamentali della Costituzione
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১৯৪৬ এর ২রা জনু থেকে ইতালি এেটি প্রজাতালিে 
রাষ্ট্র,

প্রকতেে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষ থ াকের মাধ্েকম তাকের 
প্রলতলনলধ্ লনববালিত েকর োকে



ইতাবলর সংববধান্

১৯৪৮ সাকি প্রেম ইতালির সংলবধ্ান প্রণীত হয়

ইতালিয়ান প্রজাতকির সবকিকয় গুরুত্বপূণব লবষয় হকে সংলবধ্ান ও 

আইন

সেি আইন সাংলবধ্ালনে রীলত থমকন প্রকয়াগ েরা হয়

 ইতালিয়ান সংলবধ্াকন থমাে ১৩৯টি অনুকেে রকয়কে

 ১ নং থেকে ১২ নং অনুকেে হকে সংলবধ্াকনর থমৌলিে অং 
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১ ন্ং অনু্দেে 

ইতাবল একটি গন্তাবিক এবং কমম বিবিক প্রজাতি …
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প্রদতযক ন্ারী পরুুদের আদে :

অবধকার :
 বেলি জীবকনর লসদ্ধান্ত 

থনয়ার
 স্বাধ্ীন  াকব োোর অলধ্োর

• কতম বয 
: অনেকে 
সাহায্ে েরা

 রাষ্ট্রীয় জীবন বা েমবোকে অং গ্রহন 
েরা  রাষ্ট্রীয় ের পলরক াধ্ েরা
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২ ন্ং অন্ুদেে 
সকল ন্াগবরদকর আদে সমান্ অবধকার এবং রাজনন্বতক

সহমবমমতা, আর্ম সামাবজক োবয়ত্ব
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৩ ন্ং অন্ুদেে 

প্রদতযক ন্াগবরক আইদন্র মোদে সমান্ …

•

• থোন পােবেে নাই :

•

বলঙ্গ

• িাো

• ধমম 
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৪ ন্ং অন্ুদেে
প্রকতেে নাগলরকের আকে োজ ও োজ েরার অলধ্োর
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৮ ন্ং অন্ুদেে 
প্রকতেে ধ্মব স্বাধ্ীন

প্রকতেে নাগলরকের আইন থমকন লনজ লনজ ধ্মব পািন 
েরার রকয়কে সমান অলধ্োর
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৯ ন্ং অন্দুেে
ইতালি পলরকব রক্ষায় অগ্রণী  ূলমো পািন েকর …
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ইতালি লনম্নলিলিত লবষয়গুকিার সঠিে সংরক্ষন েকর 
- পলরকব 
- ঐলতহালসে ও প্রত্নতালিে স্থাপনা
- ল ল্পেমব 



১০ ন্ং অন্দুেে
ইতাবল অবিবাসীদের অবধকার স্বীকার কদর 

• ইতালিকত অবস্থানোরী এেজন লবকে ী বা অল বাসীর অবস্থান লনধ্বালরত 
হয় আন্তজব ালতে িুলি অনুয্ায়ী 

রাজনন্বতক বা মান্ববক আশ্রদয়র অবধকার
এেজন লবকে ী বা অল বাসী ইতালিকত রাজননলতে আশ্রয় িাইকত পাকর য্লে তার 

লনজ থেক  তার বেলি স্বাধ্ীনতা ও জীবন হুমলের সমু্মিীন হয়, ইতালিয়ান 
সংলবধ্ান তার লনশ্চয়তা প্রোন েকর 
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১১ নং অনুকেে

ইতালিয়া এেটি য্ুদ্ধ লবকরাধ্ী থে …
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YES ONLY TO  

DEFENSIVE 
ACTIONS



১২ ন্ং অন্দুেে 
ইতাবলর জাতীয় পতাকা

• ইতালির জাতীয় পতাোর 
রঙ

সবুজ সাো লাল

13


