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মভৌলরক অলধকায (বাগ-1) 
 

মভৌলরক অলধকায র কর নাগলযককয ভানফালধকাকযয ভূরলবলি। ংলফধাকনয তৃতীয় খকে 

ফলণিত এই অলধকাযগুলর জালত, জন্মস্থান, ধভি, ফণি, লফশ্বা  লরঙ্গ লনলফিককল ভবাকফ 

প্রকমাজয। এই অলধকাযগুলর আদারকত লফচাযকমাগয। তকফ এগুলরয উয লকছু লনলদিষ্ট 

লফলধলনকলধ আকযা কযা মায়। 

 

এই লনফকে আভযা মভৌলরক অলধকায (বাগ-1) লনকয় আকরাচনা ককযলছ। অথিাৎ ভতায 

অলধকায এফং স্বাধীনতায অলধকায লনকয় আকরাচনা ককযলছ। WBCS Exam এয লপ্রলরভ 

এফং মভইন্স এয জনয এলি অতযন্ত্য গুরুত্বূণি।  

 

মভৌলরক অলধকায ম্পককি: 

 

ংলফধাকনয তৃতীয় অংক (12-35  অনুকেদ মিন্ত্) মভৌলরক অলধকাকযয কথা ফরা কয়কছ। 

 

ংলফধাকনয তৃতীয় অংকক 'ভযাগনা কািিা অপ ইলিয়া' ফরা য়। 'ভযাগনাকািিা এয ফাংরা 

অথি করা স্বাধীনতা নদ। 1215 াকর ইংরযাকিয যাজা জন াভন্ত্কদয চাক কে যাজায 

অলধকায ংক্রান্ত্ একলি চুলিকত স্বাক্ষয ককযন, ইলতাক এই চুলি ভযাগনাকািিা নাকভ 

লযলচত। এলি লছর নাগলযককদয মভৌলরক অলধকায ম্পলকিত প্রথভ লরলখত পভি। 

 

মভৌলরক অলধকায: বাযকতয ংলফধাকন ছয়লি মভৌলরক অলধকাকযয লফধান যকয়কছ: 

 

● ভতায অলধকায (অনুকেদ 14-18) 
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● স্বাধীনতায অলধকায (অনুকেদ 19-22) 

● মালকণয লফরুকে অলধকায (অনুমেদ 23-24) 

● ধভিীয় স্বাধীনতায অলধকায (অনুকেদ 25-28) 

● ংসৃ্কলত  লক্ষায অলধকায (অনুকেদ 29-30) 

● াংলফধালনক প্রলতকাকযয অলধকায (অনুকেদ 32) 

 

ভূরত, ংলফধাকন ম্পলিয অলধকায অন্ত্বুিি লছর (অনুকেদ 31)। তকফ 1978 াকরয 

44তভ ংলফধান আইকনয ভাধযকভ এলি মভৌলরক অলধকাকযয তালরকা মথকক ফাদ মদয়া য়। 

ংলফধাকনয দ্বাদ খকে 300 (A) অনুকেকদয অধীকন এলিকক একলি আইলন অলধকায কযা 

কয়কছ। 

 

মভৌলরক অলধকাকযয াকথ অঙ্গলতূণি আইন:  

বাযতীয় ংলফধাকনয 13নং অনুকেকদ মঘালণা কযা কয়কছ মম মভৌলরক অলধকাযগুলরয াকথ 

অঙ্গলতূণি ফা অফভাননাকয আইনগুলর অকামিকয কফ। 

 

এই ক্ষভতা ুলপ্রভ মকািি (অনুকেদ 32) এফং উচ্চ আদারত (অনুকেদ 226) এয উয 

নযস্ত। 

মাইকাক, ুলপ্রভ মকািি মকফানন্দ বাযতী ভাভরায় (1973) ফকরলছর মম মভৌলরক অলধকায 

রঙ্ঘকনয লবলিকত ংলফধান ংকাধনকক চযাকরঞ্জ কযা মমকত াকয। 

 

লযি এখলতয়ায:  
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লযি (Writ) কেয অথি র আদারত ফা মথামথ কতৃিক্ষ কতৃিক মঘাললত লফধান ফা 

আকদ। লযকিয উৎলি  লফকা ইংরযাকি।  

ুলপ্রভ মকািি (অনুকেদ 32) এফং উচ্চ আদারত (অনুকেদ 226) লযি জালয কযকত াকয। 

এগুলর 'র মলফয়া কিা, ভযাকেভা, ালিযালয, মকা য়াযাকটা এফং প্রললফন।  

 

মভৌলরক অলধকাকযয বফলষ্টয: 

 

ংলফধান দ্বাযা ুযলক্ষত: াধাযণ আইলন অলধকাকযয লফযীকত, মভৌলরক অলধকাযগুলর 

মদকয ংলফধান দ্বাযা লনলিত এফং ুযলক্ষত কযা কয়কছ। 

লকছু অলধকায শুধুভাত্র নাগলযককদয জনয উরব্ধ, অনযগুলর ভস্ত ফযলিয জনয উরব্ধ। ম 

নাগলযক, লফকদী ফা আইনী ফযলি মম মকউ মাক না মকন। 

 

এগুকরা স্থায়ী নয়। ংদ এগুলর লযফতিন কযকত াকয তকফ ংকাধনী আইকনয ভাধযকভ, 

াধাযণ লফকরয ভাধযকভ নয়। 

 

যাষ্ট্র তাকদয উয মথামথ লফলধলনকলধ আকযা কযকত াকয। তকফ কাযণলি মুলিমুি লক না, 

তা আদারতই লিক ককয। 

 

এগুকরা নযায়ঙ্গত। মখনই এগুলর রঙ্ঘন কযা য়, তখন তাযা ফযলিকদয আদারকত মায়ায 

অনুভলত মদয়। 

মভৌলরক অলধকায রঙ্ঘকনয মক্ষকত্র, মম মকান লফকু্ষব্ধ ফযলি যালয ুলপ্রভ মকাকিিয দ্বাযস্থ 

কত াকযন। 
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মভৌলরক অলধকাকযয স্থলগতাকদ:  

 

এগুলর জাতীয় জরুলয অফস্থায ভয় স্থলগত কযা মমকত াকয (অনুকেদ 20 এফং 21 

গযাযালিমুি অলধকায ফযতীত)। 

 

উযন্তু, অনুকেদ 19 -এ উলিলখত ছয়লি মভৌলরক অলধকায স্থলগত কযা মমকত াকয মলদ 

মুে ফা লফকদী আগ্রাকনয লবলিকত একলি জাতীয় জরুলয অফস্থা মঘালণা কযা য়। স্ত্র 

লফকরাকয (অবযন্ত্যীণ জরুলয অফস্থা) কাযকণ এগুলর স্থলগত কযা মায় না। 

 

ংদ, স্ত্র ফালনী, আধাাভলযক ফালনী, ুলর ফালনী, মগাকয়ন্দা ংস্থা এফং এই 

জাতীয় অনযানয লযকলফায (অনুকেদ 33) প্রলত প্রকয়াকগ তাাকদয কতিকফযয মথামথ লনফিান 

এফং তাাকদয ভমধয ৃঙ্খরা ুলনলিত কযফায জনয, মকান অলধকায কতদূয মিন্ত্ ঙু্কলচত 

ফা লনযাকৃত কলযকত কফ তাা লনধিাযণ ককয।  

মমফ এরাকায় াভলযক আইন ভাকন 'াভলযক ান', মা অস্বাবালফক লযলস্থলতকত 

আকযালত য়, মখাকন এলি প্রকয়াগ য়।  

 

 

মভৌলরক অলধকায (নাগলযক এফং 
লফকদীকদয দ্বাযা উকবাগ কযা অলধকায) 
(ত্রু মদ ফযতীত) 

মম মভৌলরক অলধকায শুধুভাত্র নাগলযকযা 
মবাগ ককয, মা লফকদীযা উকবাগ ককয না 
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● আইকনয াভকন ভতা। 
● অযাকধয মদালী াফযস্ত কযায 
মক্ষকত্র ুযক্ষা। 

● জীফন  াযীলযক স্বাধীনতায 
ুযক্ষা। 

● প্রাথলভক লক্ষায অলধকায। 
● লকছু লকছু মক্ষকত্র মগ্রপতায  
আিককয লফরুকে ুযক্ষা। 

● মজাযূফিক শ্রভ এফং অবফধ ভানফ 
াচাকযয লফরুকে লনকলধাজ্ঞা। 

● কাযখানায় লশুকদয কভিংস্থাকনয 
য লনকলধাজ্ঞা। 

● ধকভিয প্রচাকযয জনয ংগ্রাভ কযায 
স্বাধীনতা। 

● ধভিীয় অনুষ্ঠান লযচারনা কযায 
স্বাধীনতা। 

● একলি ধকভিয প্রচাকযয জনয কয 
মথকক অফযালত। 

● লনলদিষ্ট লকছু প্রলতষ্ঠাকন ধভিীয় আকদ 
জালয কযায স্বাধীনতা। 

 

● ধভি, উৎলিয জালত, লরঙ্গ এফং 
জন্মস্থাকনয লবলিকত বফলকভযয 
লনকলধাজ্ঞা। 

● জনলযকল্পনায মক্ষকত্র ুকমাকগয 
ভতা। 

● অনুকেদ 19 -এ উলিলখত স্বাধীনতায 
ছয়লি মভৌলরক অলধকাকযয ুযক্ষা। 

● ংখযারঘুকদয বালা, লরল  ংসৃ্কলত 
ংযক্ষণ। 

● লক্ষা প্রলতষ্ঠান স্থান  লযচারনা 
কযায জনয ংখযারঘু অংকয 
অলধকায। 

 

 

ভতায অলধকায (অনুকেদ 14, 15, 16, 17 এফং 18): 

 

ভতায অলধকায:  
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অনুকেদ 14 -এ ফরা কয়কছ মম, বাযকতয বূখকে ফ ফযলি আইকনয াভকন ভ ফা 

আইকনয ভান ুযক্ষা মথকক ফলিত কফন না। 

এই অলধকায প্রলতলি ফযলিয জনয প্রকমাজয, ম মদকয নাগলযক ফা লফকদী মাক না মকন। 

ে 'ফযলি' ফরকত আইনী ফযলি, মকাম্পালন, লনফলেত লভলত ফা অনয মকান ধযকনয ফযলি 

মফাঝায়। 

 

ফযলতক্রভ: অনুকেদ 361 বাযকতয যাষ্ট্রলত এফং গবনিযকদয ক্ষভতায়ন ককয। যাষ্ট্রলত ফা 

যাজযার তাাঁয মভয়াদকাকর গৃীত মকান কাজ ফা লোকন্ত্য জনয মদকয মকান 

আদারকত জফাফলদল কযকফন না। যাষ্ট্রলত ফা যাজযাকরয মভয়াদকাকর মকান আদারকত 

তাাঁয লফরুকে মকান দভনভূরক প্রলক্রয়া শুরু কযকত াকয না। 

 

অনুকেদ 361-A অনুমায়ী, ংদ  যাজয আইনবায মম মকান ককক্ষয মকান 

উকিখকমাগয তয প্রলতকফদন প্রকাকয জনয মকান ফযলিয উয মকান মদয়ালন ফা 

আদারকতয কামিক্রভ কত াকয না। 

 

মকান ংদ দয (অনুমেদ 105) এফং যাজয আইনবা (অনুকেদ 194) ংদ ফা মকান 

কলভলিকত তায দ্বাযা প্রদি মকান লকছু ফা প্রদি মম মকান মবাকিয মক্ষকত্র মকান আদারকতয 

কামিক্রকভয জনয দায়ফে থাককফ না। 

 

লফকদী াফিকবৌভ (াক), যাষ্ট্রদূত এফং কূিনীলতকযা মপৌজদালয  মদয়ালন কামিক্রভ 

মথকক অনাক্রভযতা উকবাগ ককয। 
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বফলভয লনললেকযণ:  

 

অনুকেদ 15 -এ ফরা কয়কছ মম, মকান নাগলযক শুধুভাত্র ধভি, ফণি, ফণি, লরঙ্গ ফা জন্মস্থাকনয 

লবলিকত বফলকভযয লকায কফন না। 

 

ফযলতক্রভ: নাযী, লশু, মম মকান াভালজক ফা লক্ষাগতবাকফ অনগ্রয মশ্রণীয নাগলযককদয 

জনয তাকদয উন্নলতয জনয লকছু লফধান কযা মমকত াকয (মমভন ংযক্ষণ এফং লফনাভূকরয 

লক্ষা)। 

 

জনাধাযকণয কভিংস্থাকন ুকমাকগয ভতা:  

 

বাযতীয় ংলফধাকনয 16 নং অনুকেকদ কভিংস্থান ফা মকান যকাযী অলপক লনকয়াকগয 

মক্ষকত্র ভস্ত নাগলযককয জনয ুকমাকগয ভতায লফধান যকয়কছ। 

 

ফযলতক্রভ: মম মকান অনগ্রয মশ্রলণয জনয লনকয়াগ ফা দ ংযক্ষকণয লফধান যকয়কছ, মাযা 

যাষ্ট্রীয় লযকলফাগুলরকত মিাপ্তবাকফ প্রলতলনলধত্ব ককয না। 

 

এছাো, একলি ধভিীয় ফা মগাষ্ঠীগত প্রলতষ্ঠাকনয একজন দালধকাযী লনলদিষ্ট ধভি ফা 

ম্প্রদাকয়য অন্ত্গিত কত াকয। 

 

অসৃ্পযতায লফকরা:  
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অনুকেদ 17 'অসৃ্পযতা' লফকরা ককয এফং মম মকান রূক এয অনুীরনকক লনললে 

ককয। অসৃ্পযতা মথকক উদূ্ভত মম মকান অক্ষভতা প্রকয়াগ আইন অনুাকয ালস্তকমাগয 

অযাধ কফ। 

 

'অসৃ্পযতা'য অযাকধ মদালী াফযস্ত ফযলি ংদ ফা যাজয আইনবায লনফিাচকনয জনয 

অকমাগয। অযাকধয কাজগুলরয ভকধয যকয়কছ: 

 

● প্রতযক্ষ ফা কযাক্ষবাকফ অসৃ্পযতা প্রচায কযা। 

● মকান ফযলিকক মকান মদাকান, মাকির, ফিজনীন উানারয় এফং জনাধাযকণয 

লফকনাদকনয স্থাকন প্রকফ কযকত ফাধা মদয়া। 

● জনাধাযকণয ুলফধায জনয প্রলতলষ্ঠত াাতার, লক্ষা প্রলতষ্ঠান ফা মাকেকর 

ফযলিকদয বলতি কযকত অস্বীকায কযা। 

● ঐলতযগত, ধভিীয়, দািলনক ফা অনযানয লবলিকত অসৃ্পযতা নযামযতা। 

● অসৃ্পযতায লবলিকত তপললর জালতবুি ফযলিকক অভান কযা। 

 

লকযানাভ লফকরা:  

 

বাযকতয ংলফধাকনয 18নং অনুকেকদ উালধ লফকরা কযায কথা ফকর এফং এ লফলকয় 

চাযলি লফধান যকয়কছ: 

 

● এলি যাষ্ট্রকক মকান নাগলযক ফা লফকদীকক (াভলযক ফা একাকেলভক ফযতীত) 

মকান উালধ প্রদান কযকত লনকলধ ককয। 
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● এলি বাযকতয মকান নাগলযককক মকান লফকদী যাকষ্ট্রয কাছ মথকক মকান উালধ 

গ্রণ কযকত লনকলধ ককয। 

● যাকষ্ট্রয অধীকন মকান রাবজনক ফা ট্রাকেয মকান কদ অলধলষ্ঠত মকান লফকদী 

বাযকতয যাষ্ট্রলতয ম্মলত ফযতীত মকান লফকদী যাকষ্ট্রয কাছ মথকক মকান উালধ 

গ্রণ কযকত াযকফন না। 

● মকান নাগলযক ফা লফকদী বাযতীয় বূখকেয ভকধয মকান রাবজনক ফা ট্রাকেয 

মকান কদ অলধলষ্ঠত যাষ্ট্রলতয ম্মলত ফযতীত মকান লফকদী যাকষ্ট্রয কাছ মথকক 

ফা তায অধীকন মকান স্মাযক, মফতন ফা দ গ্রণ কযকত াযকফন না। 

 

স্বাধীনতায অলধকায (অনুকেদ 19, 20, 21  22): 

 

6 লি অলধকাকযয ুযক্ষা: অনুকেদ 19 কর নাগলযককক স্বাধীনতায ছয়লি অলধকায লনলিত 

ককয, মায ভকধয যকয়কছ: 

● ফাক  ভত প্রকাকয স্বাধীনতায অলধকায। 

 

○ লনকজয ভতাভত, দিন, লফশ্বা এফং প্রতযয়কক মরখা, ভুরণ, লচত্রাঙ্কন 

ফা অনয মকান উাকয় ভুিবাকফ প্রকা কযা। 

● ালন্ত্ূণিবাকফ এফং অস্ত্র ছাো একলত্রত য়ায অলধকায। 
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○ এয ভকধয যকয়কছ প্রকায বা, লফকক্ষাব এফং লভলছর মফয কযায 

অলধকায মা শুধুভাত্র জনাধাযকণয জলভকত ফযফায কযা মমকত 

াকয। 

○ এলি লংস্র, লফৃঙ্খর এফং দাঙ্গাভূরক ভাকফ ফা ধভিঘিকক যক্ষা 

ককয না। 

● লভলত ফা ইউলনয়ন ফা ভফায় লভলত গিকনয অলধকায। 

 

○ এয ভকধয যকয়কছ যাজবনলতক দর, মকাম্পালন, অংীদালয ংস্থা, 

ভাজ, ক্লাফ, ংগিন, মট্রে ইউলনয়ন ফা ফযলিয মম মকান ংস্থা 

গিন (এফং গিন না কযায) অলধকায। 

● বাযকতয ুকযা বূখি জুকে অফাকধ চরাকপযা কযায অলধকায। 

 

○ চরাচকরয স্বাধীনতায দুলি ভাত্রা যকয়কছ, মমভন অবযন্ত্যীণ (মদকয 

অবযন্ত্কয মায়ায অলধকায) (অনুকেদ 19) এফং ফালযক (মদকয 

ফাইকয মায়ায অলধকায এফং মদক লপকয আায অলধকায) 

(অনুকেদ 21)। 

● বাযকতয বূখকেয মম মকান অংক ফফা এফং ফলত স্থাকনয অলধকায। 
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○ উজালত এরাকায় ফফাকাযী এফং ফলত স্থাকনয জনয 

ফলযাগতকদয অলধকায তপললর উজালতকদয স্বতন্ত্র ংসৃ্কলত  

যীলতনীলত যক্ষা কযকত এফং মালকণয লফরুকে তাকদয ঐলতযগত 

মা এফং ম্পলি যক্ষা কযায জনয ীভাফে। 

● মম মকান মা অনুীরন কযায ফা মকান মা, ফালণজয ফা ফযফা চালরকয় 

মায়ায অলধকায। 

 

○ এয ভকধয অবনলতক (নাযী ফা লশু াচায) ফা লফজ্জনক (ক্ষলতকাযক 

লুধ ফা লফকফাযক ইতযালদ) এভন একলি মা চালরকয় মায়ায 

অলধকায অন্ত্বুিি নয়। 

● অযাকধয জনয মদালী াফযস্ত কযায মক্ষকত্র ুযক্ষা: অনুকেদ 20 একজন অলবমুি 

ফযলিকক মস্বোচাযী এফং অতযলধক ালস্তয লফরুকে ুযক্ষা প্রদান ককয। এলি যফযা 

ককয মম: 

 

● জীফন  ফযলিগত স্বাধীনতা যক্ষা: 21 নং অনুকেকদ ফরা কয়কছ, আইন দ্বাযা 

প্রলতলষ্ঠত েলত ফযতীত মকান ফযলি তায জীফন ফা ফযলিগত স্বাধীনতা মথকক ফলিত 

কফন না। এই অলধকায নাগলযক এফং অ-নাগলযক উবকয়য জনয উরব্ধ। 
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○ জীফকনয অলধকায মকফর প্রাণীয অলস্তত্ব ফা মফাঁকচ থাকায ভকধযই ীভাফে নয়, 

এয ভকধয যকয়কছ ভানুকলয ভমিাদায াকথ মফাঁকচ থাকায অলধকায এফং 

জীফকনয মই ভস্ত লদক মা একজন ভানুকলয জীফনকক অথিফ, মূ্পর্ণ 

এফং মফাঁকচ থাকায মমাগয ককয মতাকর। 

● লক্ষায অলধকায: অনুকেদ 21 (A) মঘালণা ককয মম, ছয় মথকক মচৌদ্দ ফছয ফয়ী 

কর লশুকক লফনাভূকরয  ফাধযতাভূরক লক্ষা প্রদান কযকত কফ। 

○ এই লফধানলি মকফর প্রাথলভক লক্ষাকক একলি মভৌলরক অলধকায ককয মতাকর 

এফং উচ্চতয ফা মাগত লক্ষা নয়। 

○ এই লফধানলি 2002 াকরয  86তভ ংলফধান ংকাধনী আইন দ্বাযা মুি 

কযা কয়লছর। 

○  86তভ ংকাধনীয আকগ, ংলফধাকনয চতুথি অংক অনুকেদ 45 এয 

অধীকন লশুকদয জনয লফনাভূকরয এফং ফাধযতাভূরক লক্ষায লফধান লছর। 

● মগ্রপতায  আিককয লফরুকে ুযক্ষা: অনুকেদ 22 মগ্রপতাযকৃত ফা আিক ফযলিকদয 

ুযক্ষা প্রদান ককয। 

○ আিক দুই ধযকনয য়, মথা, ালস্তভূরক (লফচায  মদালী াফযস্ত য়ায 

কয ালস্ত) এফং প্রলতকযাধভূরক (লফচায  দে ছাোই ালস্ত)। 

https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/right-to-education-2#:~:text=The%2086th%20Constitutional%20Amendment,Right%20to%20Education%20Act%202009.
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○ অনুকেদ 22 এয প্রথভ অংক াধাযণ আইন লনকয় আকরাচনা কযা কয়কছ 

এফং এয ভকধয যকয়কছ 

■ মগ্রপতাকযয কাযণ ম্পককি অফলত য়ায অলধকায। 

■ একজন আইনী অনুীরনকাযীয াকথ যাভি কযায অলধকায। 

■ মাত্রায ভয় ফাদ লদকয় 24 ঘটায ভকধয ভযালজকেকিয াভকন ালজয 

য়ায অলধকায। 

■ 24 ঘিা কয ভুলি ায়ায অলধকায, মলদ না ভযালজকেি আয 

আিককয অনুকভাদন মদয়। 

○ অনুকেদ 22 এয লদ্বতীয় অংক প্রলতকযাধভূরক আিক আইন লনকয় আকরাচনা 

কযা কয়কছ। এই লনফকেয অধীকন ুযক্ষা উবয় নাগলযক এফং এলরকয়নকদয 

জনয উরব্ধ এফং লনম্নলরলখতগুলর অন্ত্বুিি ককয: 

■ মকান ফযলিকক আিক কযা লতন ভাকয মফল কত াকয না মলদ 

না মকান উকদষ্টা মফােি (উচ্চ আদারকতয লফচাযকযা) ফলধিত 

আিককয জনয মিাপ্ত কাযকণয প্রলতকফদন না ককয। 

■ আিককয কাযণগুলর অযালধকক জানাকনা উলচত। 

■ অযালধকক আিককয আকদকয লফরুকে প্রলতলনলধত্ব কযায ুকমাগ 

মদয়া উলচত। 
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