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জাতীয় মানবাধিকার কধমশন (NHRC): WBPSC ইধিয়ান পধিধি 

ননাি 

1993 সালির মানবাধিকার সুরক্ষা আইন এর অিীলন 1993 সালির 12 অলটাবর জাতীয় মানবাধিকার কধমশন 

(NHRC) প্রধতধিত হলয়ধিি, যা পরবততীলত 2006 সালি মানবাধিকার সুরক্ষা সংলশািনী আইন দ্বারা সংলশািন 

করা হলয়ধিি। মানবাধিকার সংরক্ষণ, প্রচার এবং সুরক্ষার জনয জাতীয় মানবাধিকার কধমশন (NHRC) 

প্রধতধিত হলয়ধিি। জাতীয় মানবাধিকার কধমশন UPSC পধিধি ধসলিবালসর পাশাপাধশ WBCS পরীক্ষার 

কালরন্ট অযালেয়াসত ধবভালে একধি অতযন্ত গুরুত্বপূণত ধবষয়। 

NHRC ধক? 

NHRC এর পুলরা কথাধির অথত হি জাতীয় মানবাধিকার কধমশন। এধি একধি অ-সাংধবিাধনক সংস্থা যা 

নেলশ মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জনয একধি প্রহরী ধহসালব কাজ কলর। জাধতসংলের মলত, প্রধতধি 

বযধির কলয়কধি ধনধেতষ্ট অধিকার ধনধিত করা উধচত, নযমন জীবলনর অধিকার, স্বািীনতার অধিকার, সমতার 

অধিকার, মত প্রকালশর স্বািীনতা, োসত্ব নথলক স্বািীনতা ইতযাধে। জাতীয় মানবাধিকার কধমশন এই 

অধিকারগুধিলক রক্ষা করার জনয একই নক্ষলে কাজ কলর। NHRC-এর সের েেতর নয়াধেধিলত এবং 

2018-সালির 12ই অলটাবর এর 25তম বাধষতকী উেযাপন করা হলয়লি। 

● NHRC মালন জাতীয় মানবাধিকার কধমশন। এই কধমশনধি ভারত সরকার কতত তক মানবাধিকার আইন, 

1993-এর অিীলন একধি উত্কষত মানব জীবলনর জনয প্রলয়াজনীয় নবশ কলয়কধি অধিকার সুরক্ষার জনয 

প্রধতধিত হলয়ধিি, যার মলিয স্বািীনতা ও সমতার অধিকার, োসত্ব নথলক মুধি, বাক স্বািীনতা ইতযাধে 

অন্তভুতি ধিি। 

● পতধথবীলত উপধস্থত প্রধতধি বযধির একধি ধনধেতষ্ট মযতাো রলয়লি এবং মযতাোর সালথ বসবাস করার অনুমধত 

রলয়লি। তাই, মানব জীবলনর মযতাো বজায় রাখার জনয, তালের 

অধিকার রক্ষা এবং তালের জনয একধি মানসম্পন্ন জীবন প্রোলনর জনয NHRC প্রধতধিত হলয়ধিি। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● এই অধিকারগুধি ভারতীয় সংধবিান দ্বারা ধনধিত করা হলয়লি এবং ভারলতর উচ্চ আোিতগুধিও এগুধি 

জাধর কলর৷ 

● NHRC-এর অনুরূপ, মানবাধিকালরর পযাধরস নীধতও 1991 সালি প্রধতধিত হলয়ধিি। NHRC এধি নমলন 

চিলি। এই ধবষয়ধি 1993 সালি জাধতসংলের সািারণ পধরষে দ্বারা েতহীত হলয়ধিি। 

জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর ইধতহাস 

আসুন নেধখ ধকভালব এবং কখন NHRC এর িারণা চািু হলয়ধিি। 

● জাধতসংলের সািারণ পধরষে দ্বারা 1948 সালির 10 ধিলসম্বর পযাধরলস মানবাধিকালরর সাবতজনীন 

নোষণাপে (UDHR) েতহীত হয়। 

● এই পেলক্ষপধি মানবজাধতর ইধতহালস একধি যুোন্তকারী ধহসালব প্রমাধণত হলয়ধিি নযখালন মানবাধিকার 

রক্ষার জনয একধি পেলক্ষপ ননওয়া হলয়ধিি। 

● তার পলরই, 1991 সালি, পযাধরস নীধতগুধি জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুধি দ্বারা প্রবধততত হয়, যা NHRI 

নালম পধরধচত। 

● 1993 সালি, জাধতসংলের সািারণ পধরষে এই নীধতগুধি গ্রহণ কলর এবং একই বিলর, ভারতও 

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন কলর। 

● এই প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর ধভধি স্থাপন করা হয়। 

● বড় বড় প্রধতিানগুধি মানবাধিকার সংরক্ষলণর গুরুত্ব উপিধি করলত শুরু কলর, যার েলি পযাধরস 

নীধতগুধি জাধতসংে দ্বারা েতহীত হয় এবং এই নীধতগুধি অনুসালর, ভারতও এক িাপ এধেলয় 1993 সালি 

মানবাধিকার আইন ধনলয় আলস। 

● এমনধক ভারলতর রাজয সরকারগুধিলক মানবাধিকার কধমশন প্রধতিা করার জনয উচ্চ আোিত এবং 

সংধবিান দ্বারা অনুলমাধেত করা এবং ধনলেতশ নেওয়া হলয়ধিি। 
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জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর সেসযেণ   

যধেও NHRC একধি অ-সাংধবিাধনক সংস্থা, এধি সম্মাধনত সেসযলের ধনলয় েধিত। সেসযলের মলিয একজন 

সভাপধত সহ আরও আিজন কাযতকরী সেসয রলয়লি। এিাড়াও, এই আিধি সেসযলক েুধি ধবভালে ধবভি 

করা হলয়লি, নযখালন চারজন সেসয পূণতকািীন সেসয এবং বাধক চারজন েণয সেসয। NHRC-এর সেসযলের 

েিন ধবস্তাধরতভালব নবাঝার জনয ধনলচর চািতধি নেখুন। 

সভাপধত অবসরপ্রাপ্ত ভারলতর প্রিান ধবচারপধত  

প্রথম সেসয সুধপ্রম নকালিতর প্রািন/বততমান ধবচারপধত 

ধদ্বতীয় সেসয  হাই নকালিতর প্রািন/বততমান ধবচারপধত 

েুজন সেসয  মানবাধিকার সংক্রান্ত ধবষলয় অধভজ্ঞতা ও েভীর জ্ঞানসম্পন্ন 

প্রাথতী। 

েণয সেসয 
1. সংখযািেুলের জনয জাতীয় কধমশন 

2. জাতীয় মধহিা কধমশন 

3. SC-নের জনয জাতীয় কধমশন 

4. ST-নের জনয জাতীয় কধমশন 
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একধি ধনবতাচন কধমধি দ্বারা NHRC সেসযলের প্রকাশ করা হয়, এই কধমধিই ভারলতর রাষ্ট্রপধতর কালি 

প্রাথতীলের সুপাধরশ কলর। এই ধনবতাচন কধমধিলত রলয়লিন- 

● প্রিানমন্ত্রী 

● নিাকসভার ধিকার। 

● রাজযসভার নিপুধি নচয়ারমযান 

● স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

● উভয় কলক্ষর ধবলরািীেিীয় ননতা 

NHRC সেসযলের অপসারণ 

NHRC-এর সভাপধত এবং NHRC-এর অনযানয সেসযলের 5 বিলরর জনয বা 70 বির বয়স পযতন্ত ধনযুি 

করা হয়। তলব, অসোচরলণর অধভলযাে পাওয়া নেলি এই সেসয বা সভাপধতলক অধবিলম্ব ক্ষমতা নথলক 

অপসারণ করা নযলত পালর যধে ভারলতর সুধপ্রম নকািত দ্বারা ধনিতাধরত তেলন্ত নোষী প্রমাধণত হয়। 

NHRC সেসযলের অপসারণ ভারলতর রাষ্ট্রপধত দ্বারা সম্পন্ন করা হয় যধে সংধিষ্ট বযধিলক নেউধিয়াত্ব এবং 

শরীর বা মলনর েভীর মানধসক নরালের ধভধিলত সলেহ করা হয়। তালের কারােণ্ড বা আধথতক শাধস্ত হলত 

পালর। 

NHRC-এর সীমাবদ্ধতা 
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● NHRC নকালনা নবসরকাধর পলক্ষর দ্বারা করা মানবাধিকার িঙ্ঘলনর ধবরুলদ্ধ নকালনা বযবস্থা ননওয়ার জনয 

অনুলমাধেত নয়। 

● NHRC-এর সুপাধরশ প্রকত ধতেতভালব বািযতামূিক নয়। 

● NHRC এর আলেশ বাস্তবায়লন অস্বীকারকারী কতত তপক্ষলক শাধস্ত নেওয়ার নকালনা ক্ষমতা ননই। 

● NHRC সশস্ত্র বাধহনীর নাোলির মলিয প্রায় শূনয এখধতয়ার নপলয়লি। 

● NHRC এক বিলরর নবধশ পুরালনা, ধবলশষত্বহীন প্রকত ধতর, অলযৌধিক, এবং পধরলষবাগুধির সালথ সম্পধকতত 

মামিাগুধি রাখার মলিয সীমাবদ্ধ। 

মানবাধিকার সুরক্ষা (সংলশািনী) ধবি, 2019 

NHRC-নক আরও সবতবযাপী করার জনয মানবাধিকার সুরক্ষা সংলশািনী ধবি 2019 নিাকসভা দ্বারা পাস করা 

হলয়ধিি। মানবাধিকার সুরক্ষা আইলন প্রস্তাধবত ধকিু বড় সংলশািনী ধনলে নেওয়া হি- 

● একজন বযধি ধযধন পূলবত ভারলতর সুধপ্রম নকালিতর ধবচারক ধিলিন ধতধন কধমশলনর সভাপধত পলের জনয 

নযােয। 

● হাইলকালিতর প্রিান ধবচারপধতর সালথ হাইলকালিতর ধবচারপধতও কধমশলনর সভাপধত হওয়ারও নযােয 

● কধমশলন সেসয সংখযা 2 নথলক বাধড়লয় 3 করা হলব নযখালন কমপলক্ষ একজন মধহিা হলত হলব। 

● কধমশলন ধবধভন্ন গুরুত্বপূণত নক্ষলের সভাপধতলের অন্তভুতি করা উধচত, নযমন অনগ্রসর নেণীলের জনয 

জাতীয় কধমশন, ধশশু অধিকার সুরক্ষার জনয জাতীয় কধমশন এবং প্রধতবন্ধী বযধিলের প্রিান কধমশনারলক 

েণয সেসয ধহসালব অন্তভুতি করা উধচত। 

● ধেধি বযতীত অনয নকন্দ্রশাধসত অঞ্চিগুধি দ্বারা পধরচাধিত মানবাধিকার কাযতগুধি রাজয কধমশনগুধিলত 

অপতণ করা উধচত। 
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মানবাধিকার পধরষে  

জাধতসংে মানবাধিকার পধরষে নালম পধরধচত মানবাধিকার পধরষে 2006 সালির মাচত মালস প্রধতধিত 

হলয়ধিি। মানবাধিকার পধরষলের সের েপ্তর সুইজারিযালির নজলনভালত অবধস্থত। মানবাধিকার পধরষে এমন 

একধি সংস্থা যা ধবশ্বজুলড় মানবাধিকারলক শধিশািী করলত এবং তালের সুরক্ষার জনয কাজ কলর। 

মানবাধিকার পধরষে রালষ্ট্রর 49 জন সেসয ধনলয় েধিত যারা UNGA দ্বারা ধনবতাধচত হয়। 

জাধতসংে মানবাধিকার পধরষে ধনেধিধখত উলেশয ধনলয় কাজ কলর- 

● সমালবলশর স্বািীনতা প্রোন করা 

● বাক ও মত প্রকালশর স্বািীনতা প্রোন করা 

● নয নকান িমত পািলনর স্বািীনতা প্রোন করা 

● নারী এবং সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী (LGBTQ) সম্প্রোলয়র অধিকার রক্ষা করা 

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, 1993 এবং মানবাধিকার সংলশািনী ধবি, 2019 এর মলিয পাথতকয 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন 1993 

জাতীয় মানবাধিকার কধমশলনর তথয অনুযায়ী- 

● 1993 সালির মানবাধিকার সুরক্ষা আইন ধিি NHRC, রাজযগুধিলত SHRC এবং মানবাধিকালরর 

উদ্ধত ধতগুধির েিলনর জনয একধি আইন যা মানবাধিকারলক এবং এর সালথ সম্পধকতত ধবষয়গুধিলক আরও 

ভাি অবস্থালন রক্ষা কলর। 

● এই আইন সমগ্র নেলশ প্রসাধরত। 

● এিা নবাঝা েরকার নয এধি শুিুমাে জমু্ম ও কাশ্মীলরর নক্ষলেই প্রলযাজয হলব না এবং ভারলতর সংধবিালনর 

সপ্তম তেধসলির প্রথম এবং তততীয় তাধিকায় তাধিকাভুি নযলকানও এধি সম্পধকতত নযলকান ধবষলয়ই 

প্রলযাজয হলব কারণ এধি রালষ্ট্রর ধবষয়।  

মানবাধিকার সুরক্ষা ধবি, 2019 

● মানবাধিকার সুরক্ষা ধবি, 2019 অধমত শাহ প্রবততন কলরধিলিন, ধযধন আলে নিাকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 

ধিলিন। 

● এই সংলশািনী আইলন মানবাধিকার আোিলতর সালথ জাতীয় মানবাধিকার কধমশন এবং রাজয 

মানবাধিকার কধমশন নালম েুধি কধমশলনর কথা বিা হলয়লি। 

● মানবাধিকার সুরক্ষা ধবি, 2019 অনুযায়ী ভারলতর সুধপ্রম নকালিতর প্রিান ধবচারপধত NHRC-এর সভাপধত 

হওয়া উধচত, যা সংলশািলনর পলর ধিক হয় নয ভারলতর সুধপ্রম নকালিতর ধবচারকও NHRC-এর সভাপধত হলত 

পালরন। 

জাতীয় মানবাধিকার কধমধির কাযতাবিী 

ধবস্তততভালব, জাতীয় মানবাধিকার কধমধির (NHRC) কাজ হি মানবাধিকার িঙ্ঘলনর অধভলযাে োলয়র করা 

এবং অনুসন্ধান করা এবং এই িরলনর সমসযার ধবরুলদ্ধ বযবস্থা ননওয়া। 
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● মানবাধিকার িঙ্ঘলনর অধভলযাে পাওয়া নেলি NHRC-এর নয নকালনা নক্ষলে হস্তলক্ষপ করার ক্ষমতা 

রলয়লি। 

● NHRC মানবাধিকার িঙ্ঘন সংক্রান্ত মামিা তেন্ত করার জনয অনুলমাধেত। 

● েিস্বরূপ, NHRC একধি রালজযর নযলকান নজি বা কারাোলর বেীলের জীবনযাোর অবস্থা পধরেশতন 

করার জনয অনুলমাধেত। 

● NHRC সলচতনতা প্রচালরর তত্ত্বাবিানও কলর এবং ধবধভন্ন ধমধিয়া আউিলিলি ধবজ্ঞাপলনর মািযলম 

সাক্ষরতার মান প্রচার কলর। 

● NHRC মানুলষর জীবনযাোর মান রক্ষা করলত এবং মানবাধিকার িঙ্ঘন নরাি করলত ভারত সরকারলক 

পরামশত বা পেলক্ষলপর সুপাধরশ করলত পালর। এধি নকন্দ্রীয় এবং রাজয উভয় সরকালরর নক্ষলেই প্রলয়াে করা 

নযলত পালর। 

● NHRC-নক ভারলতর রাষ্ট্রপধতর কালি একধি বাধষতক প্রধতলবেন জমা ধেলত হয়, যা পলর নিাকসভা এবং 

রাজযসভায় নপশ করা হয়। 

জাতীয় মানবাধিকার কধমধি সম্পধকতত ধবষয়সমূহ  

এতক্ষলণ আমরা আলিাচনা কলরধি নয NHRC এর কাজ হি মানবাধিকার রক্ষা করা, ধকন্তু নসই ধনধেতষ্ট 

অধিকারগুধি কী কী যার জনয NHRC েধিত হলয়লি? আসুন NHRC সম্পধকতত ধকিু প্রিান ধবষয়গুধির ধেলক 

নজর নেওয়া যাক। 

● মযানুয়াি স্ক্যালভধজং 

● নযৌন ধনপীড়ন 

● নবআইধন এনকাউন্টার এবং ধবচারবধহভূতত হতযা 

● ধশশু েম 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● বািয ধববাহ 

● LGBTQ সমসযা 

● েধমক অধিকার 

● বেীলের নহোজলত ধনযতাতন 

● ধনধবতচালর নগ্রেতার এবং মানধসক হয়রাধন 

● নারী ও ধশশুলের প্রধত ববষময 
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