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স্বাধীনতায অধধকায (আধটিককর 19 - 22) 

স্বাধীনতায অধধকায নাগধযককদয অনযানয ধিধনকয ভকধয ভমিাদায াকথ িীফনমান কযায স্বাধীনতা 

ধনধিত ককয। এগুধর বাযতীয় ংধফধাকনয 19, 20, 21A এফং 22 অনুকেকদ দদওয়া কয়কে। আভযা 

এই ধফবাকগ এককয য এক ধনফন্ধগুধর গ্রণ কযফ। 

নীকে, আভযা স্বাধীনতায অধধকাকযয অধীকন ংধফধাকনয ংধিষ্ট ধনফন্ধগুধর যফযা ককযধে, মা 

WBCS যীক্ষায দৃধষ্টককাণ দথকক গুরুত্বূণি। 

আধটিককর ংধক্ষপ্ত ধফফযণ  

আধটিককর 19 স্বাধীনতা ম্পধকিত 6 ধট অধধকাকযয ুযক্ষা:  

1. ফকৃ্ততা এফং অধবফযধক্ত 

2. ভাকফ 

3. অযাকাধকয়ন 

4. আকদারন 

5. ফাস্থান 

6. দা 

আধটিককর 20 অযাকধয িনয দদালী াফযস্ত কযায দক্ষকে ুযক্ষা 
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আধটিককর 21 িীফন ও ফযধক্তগত স্বাধীনতায অধধকায 

আধটিককর 

21A 

প্রাথধভক ধক্ষায অধধকায 

আধটিককর 22 ধকেু দক্ষকে দগ্রপতায ও আটককয ধফরুকে ুযক্ষা 

আধটিককর 19 

19 নং অনুকেকদ েয়ধট স্বাধীনতায ধনিয়তা দদওয়া কয়কে। তাযা র: 

1. ফাক ও ভত প্রকাকয স্বাধীনতা: যাষ্ট্র বাযকতয প্রধতধট ফযধক্তকক ফাক ও ভত প্রকাকয 

স্বাধীনতা ধনধিত ককয। তকফ যাষ্ট্র দদকয অখণ্ডতা, ধনযাত্তা ও াফিকবৌভকত্বয স্বাকথি, ধফকদী 

যাকষ্ট্রয াকথ ফনু্ধত্বূণি ম্পকি, িনৃঙ্খরায িনয, ভানাধন, অযাকধয িনয উকাধন ফা 

আদারত অফভাননায স্বাকথি ফাক ও ভত প্রকাকয স্বাধীনতায উয ধফধধধনকলধ আকযা কযকত 

াকয। এখাকন ফাক ও ভত প্রকাকয স্বাধীনতা ম্পককি আযও ডুন। 

2. একধেত ওয়ায স্বাধীনতা: যাষ্ট্র প্রধতধট ফযধক্তকক অস্ত্র োডাই াধিূণিবাকফ একধেত ওয়ায 

স্বাধীনতা ধনধিত ককয। মাইকাক, উকযাক্ত ধাকফ, দদকয াফিকবৌভত্ব ও অখণ্ডতা এফং 

িনৃঙ্খরায স্বাকথি মুধক্তঙ্গত ধফধধধনকলধ আকযা কযা দমকত াকয। 

3. ধভধত / ইউধনয়ন / ভফায় ধভধত গঠকনয স্বাধীনতা: আফায, যাষ্ট্র দদকয অখণ্ডতা, 

ধনযাত্তা ও াফিকবৌভকত্বয স্বাকথি, ধফকদী দদগুধরয াকথ ফনু্ধত্বূণি ম্পকি, াফধরক অডিাকযয 

িনয, ভানাধন, অযাকধয িনয উকাধন ফা আদারত অফভাননায ধফলকয় ধফধধধনকলধ আকযা 
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কযকত াকয। এই স্বাধীনতা শ্রধভককদয দেড ইউধনয়ন গঠকনয অধধকায দদয়, মা একধট 

দভৌধরক অধধকায।  

1. ুধর ফাধনী (অধধকাকযয ীভাফেতা) আইন, 1966 ুধর কভিীকদয দেড ইউধনয়ন 

গঠন কযদত ধনকলধ ককয। 

2. ংধফধান, ংদকক স্ত্র ফাধনী, দগাকয়দা ফুযকযা, দটধরকধভউধনককন ধকেকভয 

াকথ ধনমুক্ত ফযধক্তকদয যািননধতক ধভধত গঠকনয অধধকায ীভাফে ককয একধট 

আইন া কযায অনুভধত ধদকয়কে। 

4. স্বাধীনবাকফ েরাকপযায স্বাধীনতা: বাযকতয একিন নাগধযক বাযকতয ুকযা বূখকে অফাকধ 

েরাকপযা কযকত াকয। ধকন্তু ধনযাত্তা, িনৃঙ্খরা ফা তধধর উিাধতকদয স্বাথি যক্ষায 

িনযও এই অধধকাযকক ীভাফে কযা দমকত াকয। 

5. ফফাকয স্বাধীনতা: বাযকতয নাগধযককদয দদকয দম দকানও অংক ফফাকয অধধকায 

যকয়কে। মধদও ধনযাত্তা, িনৃঙ্খরা ফা তধধর উিাধতকদয স্বাথি যক্ষায িনয ধফধধধনকলধ 

আকযা কযা দমকত াকয। 

6. দায স্বাধীনতা: কর নাগধযককয দম দকান ফাধণিয ফা দা োধরকয় মাওয়ায অধধকায 

আকে, মধদ ফাধণিয ফা দা অনফধ ফা অননধতক না য়। এোডাও, আইনধট দা ফা ফাধণিয 

অনুীরকনয িনয প্রকয়ািনীয় প্রমুধক্তগত ফা দাগত দমাগযতা ম্পধকিত আইন ততধয কযকত 

যাষ্ট্রকক ফাধা দদয় না। 

আধটিককর 20 

আধটিককর 20 অযাকধয িনয দদালী াফযস্ত ওয়ায দক্ষকে নাগধযককদয ুযক্ষায ধফলকয় আকরােনা 

ককয। এধট যাকষ্ট্রয ধফরুকে ফযধক্তয ধতন ধযকনয ুযক্ষা প্রদান ককয। 

1. দযকোকেকধটব দপৌিদাযী আইন: এধট এক্স-দাে পযাকটা দপৌিদাধয আইন ধাকফও 

ধযধেত। এয অধীকন, দকানও ফযধক্তকক এভন একধট কাকিয িনয দদালী াফযস্ত কযা মায় না 

মা এভন একধট ভকয় ংঘধটত কয়ধের মখন আইন দ্বাযা ওই অযাধকক দঘালণা কযা 

য়ধন। 
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1. এয ভাকন র দম দপৌিদাধয আইনকক ূফিফতিী প্রবাফ দদওয়া মাকফ না। 

2. এই অনাক্রভযতা প্রধতকযাধভূরক আটককয ধফধাকনয ধফরুকে ফযফায কযা মাকফ না, 

এফং ধফোযককও কবায ককয না। 

3. আইনধট আযও ধফধান ককয দম দকানও ফযধক্ত ংঘধটত অযাকধয িনয আইন দ্বাযা 

ধনধিাধযত াধস্তয দেকয় দফধ াধস্ত দকত াকয না। 

2. তদ্বত ধফদ: এধট ইধঙ্গত দদয় দম দকানও ফযধক্তকক একই অযাকধয িনয একাধধকফায দদালী 

াফযস্ত কযা মাকফ না। 

3. আত্ম-দদালাকযাকয ধফরুকে ধনকলধাজ্ঞা: এয অথি এই দম দকানও অযাকধয িনয অধবমুক্ত 

দকানও ফযধক্তকক যাষ্ট্র ধনকিয ধফরুকে াক্ষয ধদকত ফাধয কযকফ না। 

আধটিককর 21 

21 নং অনুকেকদ ফরা কয়কে, আইন দ্বাযা প্রধতধিত েধত ফযতীত দকান ফযধক্ত যাষ্ট্র কতৃিক তায 

িীফন ও ফযধক্তগত স্বাধীনতা দথকক ফধিত কফন না। এই ধনফন্ধধটয ধফসৃ্তত ুকমাগ আকে এফং এয 

ফযাখযা ককয়ক দক ধকয অকনক ধযফতিন কয়কে। 

● িীফকনয অধধকাযকক ম্মানিনক িীফকনয অধধকায ফকর ফযাখযা ককযকে ুধপ্রভ দকাটি। 

● এধট এক অকথি ফকেকয় গুরুত্বূণি অধধকায, কাযণ, িীফকনয এই অধধকায োডা, অনযানয 

ভস্ত দভৌধরক অধধকায অথিীন কফ। 

● এই ধনফন্ধধট একধট ুধর যাষ্ট্র এফং একধট াংধফধাধনক যাকষ্ট্রয ভকধয াথিকয ককয। 

আধটিককর 21(A) 

2002 াকর 86তভ ংধফধান ংকাধকনয ভাধযকভ এই অনুকেদধট োরু কযা য়। একত ফরা কয়কে, 

যাষ্ট্র 6 দথকক 14ফেয ফয়ী কর ধশুকক ধফনাভূকরয ও ফাধযতাভূরক ধক্ষা প্রদান কযকফ। 

আধটিককর 22 
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অনুকেদ 22 ধকেু দক্ষকে দগ্রপ্তায এফং আটককয ধফরুকে ুযক্ষা ধনকয় আকরােনা কদয।  

● এই ধনফন্ধধট নাগধযক এফং অ-নাগধযক উবকয়য িনয প্রকমািয। 

● এই ধফধানধট দগ্রপ্তাকযয দক্ষকে ফযধক্তকদয িনয ধকেু েধতগত ুযক্ষা যক্ষনাকফক্ষকনয প্রাধযত 

ককয। 

● একিন ফযধক্তকক দগ্রপ্তায কযায কয এধট েধফকত আক। আটক ও দগ্রপতাকযয ধফরুকে এধট 

দভৌধরক অধধকায নয়। 

● এই অধধকাকযয ধেকন ধাযণাধট 'র ধনধফিোকয দগ্রপ্তায এফং আটক দযাধ কযা। 

● ধনফন্ধধট ধনম্নধরধখত ুযক্ষাগুধর যফযা ককয: 

● ধাযা 22(1) – দম দকান ফযধক্ত দপািকত থাককর তাকক িানাকত কফ দকন তাকক 

দগ্রপতায কযা কয়কে। উযন্তু, তাকক একিন উধককরয াকথ যাভি কযায 

অধধকায অস্বীকায কযা মায় না। 

● ধাযা 22(2) – দগ্রপতাযকৃত ফযধক্তকক দগ্রপতাকযয 24 ঘণ্টায ভকধয িুধডধয়ার 

ভযাধিকেকটয াভকন াধিয কযকত কফ। 

● ধাযা 22(3) – দগ্রপতায ওয়া দকান ফযধক্তকক িুধডধয়ার ভযাধিকেট কতৃিক ধনধিাধযত 

ভকয়য দেকয় দফধ ভয় দপািকত যাখা মাকফ না। 

● মাইকাক, এই ুযক্ষাগুধর প্রকমািয নয়  

● ত্রু এধরকয়ন 

● প্রধতকযাধভূরক আটক আইকনয অধীকন দগ্রপতাযকৃত ফযধক্ত 

প্রধতকযাধভূরক আটক / Preventive Detention ধক? 

দুই ধযকনয আটক য়:  

1. াধস্তভূরক 

2. প্রধতকযাধভূরক  
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াধস্তভূরক আটক একধট ধফোকযয কয আটককক দফাঝায়। প্রধতকযাধভূরক আটক ভাকন কে ধফনা 

ধফোকয আটক যাখা।এয ধেকন ধাযণাধট 'র দকানও ফযধক্তকক অযাধ কযা দথকক ধফযত যাখা। এয 

ভাকন র দম কদকয ধবধত্তকত ফযধক্তকদয আটক কযা দমকত াকয। এই বাকফ দগ্রপ্তায ওয়া ফযধক্তকদয 

অধধকাযগুধর প্রধতকযাধভূরক আটক আইন দ্বাযা ধযোধরত য়। 

স্বাধীনতায অধধকায দ্বাযা ধনধিত েয়ধট স্বাধীনতা কী কী? 

দম 6 ধট স্বাধীনতা যকয়কে, তা করা: 

1. ফকৃ্ততা এফং অধবফযধক্ত 

2. ভাকফ 

3. অযাকাধকয়ন 

4. আকদারন 

5. ফাস্থান 

6. দা 

স্বাধীনতায অধধকায দকন গুরুত্বূণি? 

স্বাধীনতায অধধকায গুরুত্বূণি কাযণ এধট একধট দভৌধরক ভানফাধধকায। ভানুকলয দভৌধরক 

োধদাগুধরয ভকধয একধট র স্বাধীনতা মা াভাধিক প্রধক্রয়ায় দকন্দ্রীয় বূধভকা ারন ককয। ভানফ 

উন্নয়ন ভাকন ভানুকলয েদকক প্রাধযত কযা, মা স্বাধীনতায ধাযণায িনয প্রকয়ািন।  

েয়ধট দভৌধরক অধধকায ধক ধক? 
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েয়ধট দভৌধরক অধধকায: 

1. ভতায অধধকায 

2. স্বাধীনতায অধধকায 

3. দালকণয ধফরুকে অধধকায 

4. ধভিীয় স্বাধীনতায অধধকায 

5. াংসৃ্কধতক ও ধক্ষাগত অধধকায 

6. াংধফধাধনক প্রধতকাকযয অধধকায 


