ধারা ১
সম� মানুষ �াধীনভােব সমান মযর্াদা এবং অিধকার িনেয় জ��হণ কের। তাঁেদর িবেবক এবং বুি� আেছ;
সুতরাং সকেলরই এেক অপেরর �িত �াতৃ �সুলভ মেনাভাব িনেয় আচরণ করা উিচৎ।
ধারা ২
এ েঘাষণায় উে�িখত �াধীনতা এবং অিধকারসমূেহ েগা�, ধমর্, বণর্, িশ�া, ভাষা, রাজৈনিতক বা অনয্িবধ
মতামত, জাতীয় বা সামািজক উৎপিত্ত, জ�, স�িত্ত বা অনয্ েকান মযর্াদা িনিবর্েশেষ �েতয্েকরই সমান
অিধকার থাকেব।
েকান েদশ বা ভূ খে�র রাজৈনিতক, সীমানাগত বা আ�জর্ািতক মযর্াদার িভিত্তেত তার েকান অিধবাসীর �িত
েকানরপ ৈবষময্ করা হেবনা; েস েদশ বা ভূ খ� �াধীনই েহাক, েহাক অিছভূ �, অ�ায়�শািসত িকংবা
সাবর্েভৗমে�র অনয্ েকান সীমাব�তায় িবরাজমান।
ধারা ৩
জীবন, �াধীনতা এবং ৈদিহক িনরাপত্তায় �েতয্েকর অিধকার আেছ।
ধারা ৪
কাউেক অধীনতা বা দাসে� আব� করা যােব না। সকল �কার �ীতদাস �থা এবং দাসবয্বসা িনিষ� করা
হেব।
ধারা ৫
কাউেক িনযর্াতন করা যােব না; িকংবা কােরা �িত িন�ু র, অমানিবক বা অবমাননাকর আচরণ করা যােব না
অথবা কাউেক এেহন শাি� েদওয়া যােব না।
ধারা ৬
আইেনর সামেন �েতয্েকরই বয্ি� িহেসেব �ীকৃ িত লােভর অিধকার আেছ।
ধারা ৭
আইেনর েচােখ সবাই সমান এবং বয্ি�িনিবর্েশেষ সকেলই আইেনর আ�য় সমানভােব েভাগ করেব। এই
েঘাষণা ল�ন কের এমন েকান ৈবষময্ বা ৈবষময্ সৃি�র �েরাচনার মুেখ সমান ভােব আ�য় লােভর
অিধকার �েতয্েকরই আেছ।
ধারা ৮
শাসনতে� বা আইেন �দত্ত েমৗিলক অিধকার ল�েনর ে�ে� উপযু� জাতীয় িবচার আদালেতর কাছ েথেক
কাযর্কর �িতকার লােভর অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ।
ধারা ৯
কাউেকই েখয়ালখুশীমত ে��ার বা অ�রীণ করা িকংবা িনবর্াসন েদওয়া যােব না।
ধারা ১০
িনেজর অিধকার ও দািয়� িনধর্ারণ এবং িনেজর িবরে� আনীত েফৗজদারী অিভেযাগ িনরপেণর জনয্
�েতয্েকরই পূণর্ সমতার িভিত্তেত একিট �াধীন এবং িনরেপ� িবচার-আদালেত �কাশয্ শনািন লােভর
অিধকার রেয়েছ।
ধারা ১১
১. দ�েযাগয্ অপরােধ অিভযু� �েতয্ক বয্ি�র আত্মপ� সমথর্েনর িনি�ত অিধকারস�িলত একিট �কাশয্
আদালেত আইনানুসাের েদাষী �মািণত না হওয়া পযর্� িনেদর্ াষ গণয্ হওয়ার অিধকার থাকেব।
২. কাউেকই এমন েকান কাজ বা �িটর জনয্ দ�েযাগয্ অপরােধ েদাষী সাবয্� করা যােব না, েয কাজ বা
�িট সংঘটেনর সময় জাতীয় বা আ�জর্ািতক আইেন দ�নীয় অপরাধ িছলনা। দ�েযাগয্ অপরাধ সংঘটেনর
সময় েয শাি� �েযাজয্ িছল, তার েচেয় গরতর শাি�ও েদওয়া চলেব না।
ধারা ১২
কােরা বয্ি�গত েগাপনীয়তা িকংবা তাঁর গৃহ, পিরবার ও িচিঠপে�র বয্াপাের েখয়ালখুশীমত হ�ে�প িকংবা
তাঁর সুনাম ও স�ােনর উপর আঘাত করা চলেব না। এ ধরেনর হ�ে�প বা আঘােতর িবরে� আইেনর
আ�য় লােভর অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ।
ধারা ১৩
১. িনজ রাে�র েচৗহি�র মেধয্ �াধীনভােব চলােফরা এবং বসবাস করার অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ।
২. �েতয্েকরই িনজ েদশ সহ েয েকান েদশ পিরতয্াগ এবং �েদেশ �তয্াবতর্ েনর অিধকার রেয়েছ।
ধারা ১৪

১. িনযর্াতেনর হাত েথেক র�া পাওয়ার জনয্ িভ�েদেশ আ�য় �াথর্না করবার এবং েস েদেশর আ�েয়
থাকবার অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ।
২. অরাজৈনিতক অপরাধ এবং জািতসংেঘর উে�শয্ এবং মূলনীিতর পিরপ�ী কাজ েথেক সিতয্কারভােব উ�ূ ত
অিভেযােগর ে�ে� এ অিধকার �াথর্না নাও করা েযেত পাের।
ধারা ১৫
১. �েতয্েকরই একিট জাতীয়তার অিধকার রেয়েছ।
২. কাউেকই যেথ�ভােব তাঁর জাতীয়তা েথেক বি�ত করা যােব না, িকংবা কােরা জাতীয়তা পিরবতর্ েনর
অিধকার অ�াহয্ করা যােব না।
ধারা ১৬
১. ধমর্, েগা� ও জািত িনিবর্েশেষ সকল পূণর্ বয়� নরনারীর িবেয় করা এবং পিরবার �িত�ার অিধকার
রেয়েছ। িবেয়, দা�তয্জীবন এবং িববাহিবে�েদ তাঁেদর সমান অিধকার থাকেব।
২. িবেয়েত ই�ুক নরনারীর �াধীন এবং পূণর্ স�িতেতই েকবল িবেয় স�� হেব।
৩. পিরবার হে� সমােজর �াভািবক এবং েমৗিলক েগা�ী-একক, সুতরাং সমাজ ও রাে�র কাছ েথেক
িনরাপত্তা লােভর অিধকার পিরবােরর রেয়েছ।
ধারা ১৭
১. �েতয্েকরই একা অথবা অেনয্র সে� িমিলতভােব স�িত্তর মািলক হওয়ার অিধকার আেছ।
২. কাউেকই যেথ�ভােব তাঁর স�িত্ত েথেক বি�ত করা যােব না।
ধারা ১৮
�েতয্েকরই ধমর্, িবেবক ও িচ�ার �াধীনতায় অিধকার রেয়েছ। এ অিধকােরর সে� ধমর্ বা িব�াস পিরবতর্ েনর
অিধকার এবং এই সে�, �কােশয্ বা একাে�, একা বা অেনয্র সে� িমিলতভােব, িশ�াদান, অনুশীলন, উপাসনা বা
আচার�ত পালেনর মাধয্েম ধমর্ বা িব�াস বয্� করার অিধকারও অ�ভুর্ � থাকেব।
ধারা ১৯
�েতয্েকরই মতামত েপাষণ এবং মতামত �কােশর �াধীনতায় অিধকার রেয়েছ। অবােধ মতামত েপাষণ এবং
রা�ীয় সীমানা িনিবর্েশেষ েয েকান মাধয্েমর মারফত ভাব এবং তথয্ �াপন, �হণ ও স�ােনর �াধীনতাও এ
অিধকােরর অ�ভুর্ �।
ধারা ২০
১. �েতয্েকরই শাি�পূণর্ সমােবেশ অংশ�হণ ও সিমিত গঠেনর �াধীনতায় অিধকার রেয়েছ।
২. কাউেক েকান সংঘভূ � হেত বাধয্ করা যােব না।
ধারা ২১
১. �তয্�ভােব বা অবােধ িনবর্ািচত �িতিনিধেদর মাধয্েম িনজ েদেশর শাসন পিরচালনায় অংশ�হেণর
অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ।
২. িনজ েদেশর সরকারী চাকুরীেত সমান সুেযাগ লােভর অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ।
৩. জনগেণর ই�াই হেব সরকােরর শাসন �মতার িভিত্ত; এই ই�া িনয়িমত সমেয়র বয্বধােন অনুি�ত �কৃ ত
িনবর্াচেনর মাধয্েম বয্� হেব; েগাপন বয্ালট িকংবা সমপযর্ােয়র েকান অবাধ েভাটদান প�িতেত এ িনবর্াচন
অনুি�ত হেব।
ধারা ২২
সমােজর সদসয্ িহেসেব �েতয্েকরই সামািজক িনরাপত্তার অিধকার আেছ। জাতীয় �েচ�া ও আ�জর্ািতক
সহেযািগতার মাধয্েম রাে�র সংগঠন ও স�েদর সে� স�িত েরেখ �েতয্েকরই আপন মযর্াদা এবং বয্ি�ে�র
অবাধ িবকােশর জনয্ অপিরহাযর্ সামািজক, অথর্ৈনিতক ও সাং�ৃ িতক অিধকারসমূহ আদােয়র অিধকার রেয়েছ।
ধারা ২৩
১. �েতয্েকরই কাজ করার, �াধীনভােব চাকুরী েবেছ েনবার, কােজর নয্াযয্ এবং অনুকূল পিরেবশ লাভ করার
এবং েবকার� েথেক রি�ত হবার অিধকার রেয়েছ।
২. েকানরপ ৈবষময্ ছাড়া সমান কােজর জনয্ সমান েবতন পাবার অিধকার �েতয্েকরই আেছ।
৩. কাজ কেরন এমন �েতয্েকরই িনেজর এবং পিরবােরর মানিবক মযর্াদার সমতু লয্ অি�ে�র িন�য়তা িদেত
পাের এমন নয্াযয্ ও অনুকূল পাির�িমক লােভর অিধকার রেয়েছ; �েয়াজনেবােধ এেক অনয্ানয্ সামািজক
িনরাপত্তা বয্ব�ািদ �ারা পিরবিধর্ত করা েযেত পাের।
৪. িনজ �াথর্ সংর�েণর জনয্ �েতয্েকরই ে�ড ইউিনয়ন গঠন এবং তােত েযাগদােনর অিধকার রেয়েছ।
ধারা ২৪

�েতয্েকরই িব�াম ও অবসেরর অিধকার রেয়েছ; িনয়িমত সমেয়র বয্বধােন েবতনসহ ছু িট এবং েপশাগত
কােজর যুি�স�ত সীমাও এ অিধকােরর অ�ভূর্ �।
ধারা ২৫
১. খাদয্, ব�, বাস�ান, িচিকৎসা ও �েয়াজনীয় সমাজ কলয্াণমূলক কাযর্ািদর সুেযাগ এবং এ সে� পীড়া,
অ�মতা, ৈবধবয্, বাধর্কয্ অথবা জীবনযাপেন অিনবাযর্কারেণ সংঘিটত অনয্ানয্ অপারগতার ে�ে� িনরাপত্তা এবং
েবকার হেল িনরাপত্তার অিধকার সহ িনেজর এবং িনজ পিরবােরর �া�য্ এবং কলয্ােণর জনয্ পযর্া�
জীবনমােনর অিধকার �েতয্েকরই রেয়েছ।
২. মাতৃ � এবং ৈশশবাব�ায় �িতিট নারী এবং িশশর িবেশষ যত্ন এবং সাহাযয্ লােভর অিধকার আেছ।
িববাহব�ন-বিহভূর্ ত িকংবা িববাহব�নজাত সকল িশশ অিভ� সামািজক িনরাপত্তা েভাগ করেব।
ধারা ২৬
১. �েতয্েকরই িশ�ালােভর অিধকার রেয়েছ। অ�তঃপে� �াথিমক ও েমৗিলক পযর্ােয় িশ�া অৈবতিনক হেব।
�াথিমক িশ�া বাধয্তামূলক হেব। কািরগরী ও বৃিত্তমূলক িশ�া সাধারণভােব লভয্ থাকেব এবং উ�তর
িশ�া েমধার িভিত্তেত সকেলর জনয্ সমভােব উ�ু� থাকেব।
২. বয্ি�ে�র পূণর্ িবকাশ এবং মানিবক অিধকার ও েমৗিলক �াধীনতা-সমূেহর �িত ��ােবাধ সুদঢ়
ৃ করার
লে�য্ িশ�া পিরচািলত হেব। িশ�া সকল জািত, েগা� এবং ধেমর্র মেধয্ সমেঝাতা, সিহ�ু তা ও ব�ু �পূণর্
স�কর্ উ�য়েনর �য়াস পােব এবং শাি�র�ার �ােথর্ জািতসংেঘর কাযর্াবলীেক এিগেয় িনেয় যােব।
৩. েকান ধরেনর িশ�া স�ানেক েদওয়া হেব, তা েবেছ েনবার পূবর্ািধকার িপতামাতার থাকেব।
ধারা ২৭
১. �েতয্েকরই সমি�গত সাং�ৃ িতক জীবেন অংশ�হণ করা, িশ�কলা উপেভাগ করা এবং ৈব�ািনক অ�গিত
ও তার সুফল সমূেহ অংশীদার হওয়ার অিধকার রেয়েছ।
২. িব�ান, সািহতয্ ও িশ�কলা িভিত্তক েকান কেমর্র রচিয়তা িহেসেব ৈনিতক ও ৈবষিয়ক �াথর্ সংর�েণর
অিধকার �েতয্েকরই থাকেব।
ধারা ২৮
এ েঘাষণাপে� উে�িখত অিধকার ও �াধীনতাসমূেহর বা�বায়ন স�ব এমন একিট সামািজক ও আ�জর্ািতক
বয্ব�ায় অংশীদারীে�র অিধকার �েতয্েকরই আেছ।
ধারা ২৯
১. �েতয্েকরই েস সমােজর �িত পালনীয় কতর্ বয্ রেয়েছ, েয সমােজই েকবল তাঁর আপন বয্ি�ে�র �াধীন
এবং পূণর্ িবকাশ স�ব।
২. আপন �াধীনতা এবং অিধকারসমূহ েভাগ করার সময় �েতয্েকই েকবলমা� ঐ ধরেনর সীমাব�তা �ারা
িনয়ি�ত হেবন যা অনয্েদর অিধকার ও �াধীনতাসমূহ িনি�ত করা এবং একিট গণতাি�ক সমাজবয্ব�ায়
ৈনিতকতা, গণশৃংখলা ও সাধারণ কলয্ােণর নয্ায়ানুগ �েয়াজন েমটাবার জনয্ আইন �ারা িনণ�ত হেব।
৩. জািতসংেঘর উে�শয্ ও মূলনীিতর পিরপ�ী েকান উপােয় এ অিধকার ও �াধীনতাসমূহ েভাগ করা যােব
না।
ধারা ৩০
েকান রা�, েগা�ী বা বয্ি� এ েঘাষণাপে�র েকান িকছু েকই এমনভােব বয্াখয্া করেত পারেবন না, যার বেল
তারা এই েঘাষণাপে� উে�িখত অিধকার ও �াধীনতাসমূহ নসয্াৎ করেত পাের এমন েকান কােজ িল� হেত
পােরন িকংবা েস ধরেনর েকান কাজ স�াদন করেত পােরন।

