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িশ া ম ণালেয় ƣবঠক আজ: eক ছাতার িনেচ আসেছ িশ ার সব 
আiন 
নূর েমাহা দ  
 
াক- াথিমক, মা িমক o u মা িমক িশ া কায র্ ম পিরচালনার a ত 61িট আiন রেয়েছ। eসব আiন েয়াগ 

করেত িগেয় eকিটর সে  a িটর সাংঘিষ র্ক aব া ƣতির হয়। eেত নানা ধরেনর জিটলতা সৃি  হয়। e জিটলতা কমােত 
সব আiনগুেলােক eক ছাতার িনেচ (আমে লা আiন) করার uে াগ েনoয়া হেয়েছ। েস লে য্ আজ িশ া ম ণালেয়র 
u পয র্ােয় eকিট ƣবঠক ডাকা হেয়েছ। সংি রা জানান, পাবিলক পরী া (aপরাধ) আiন 2৯91 eবং পাবিলক পরী া 
সংেশাধনী 2৯৯3-e প  ফাঁস, কাশ বা িবতরেণর সে  জিড়ত থাকার শাি  নূ্যনতম 4 বছর েথেক সেব র্া  21 
বছেরর কারাদ সহ aথ র্দে র িবধান রেয়েছ। eখন নতুন আiেন ফাঁেসর সে  যু েদর শাি  বাড়ােত চায় সরকার। 
সংি রা বলেছন, eটা করেত হেল আেগর আiন বািতল করেত হেব। থম েথেক a ম ে িণ পয র্  পাঠয্পু েকর েনাট 
বা গাiড বi মু ণ o বাজারজাত স ণ র্ িনিষ । 2৯91 সােলর েনাট বi (িনিষ করণ) আiেন ei িবিধিনেষধ আেরাপ 
করা হয়। ei আiন ল েনর দােয় সেব র্া  সাত বছেরর স ম কারাদ  aথবা 36 হাজার টাকা পয র্  aথ র্দ  aথবা uভয় 
দে  দি ত করার িবধান রেয়েছ। পরবত েত 3119 সােল হাiেকাট র্ িবভােগর eক আেদেশ েনাট বiেয়র পাশাপািশ গাiড 
বio িনিষ  করা হয়। eরপর 311৯ সােলর িডেসমব্ের আিপল িবভাগ হাiেকাট র্ িবভােগর ei আেদশ বহাল রােখ। 
সরকার eখন েনাট-গাiড িনিষ  করেত চায়। কম র্কত র্ারা বলেছন, eিট করেত হেলo আেগর আiেনর কী হেব েস িবষেয় 
ফয়সালা করেত হেব। eসব জিটলতার কারেণ আট বছর ধের ঝুেল আেছ িশ া আiন।  
 
ম ণালেয়র সংি রা বলেছন, গত বছর জুলাi মােস 7  বােরর মেতা িশ া আiেনর খসড়ািট মি পিরষদ িবভােগ 
পাঠােনা হয়। মি পিরষেদর আ ঃম ণালয় কিমিট আiনিট িবিভ  ধারা-uপধারা পয র্ােলাচনা কের 23 ধরেনর পয র্েব ণ 
েদয়। eেত িবিভ  ধরেনর aস িত রেয়েছ বেল বলা হয়। কিমিট আiেনর খসড়ায় নানা রকম িট, পর রিবেরাধী ত  
eবং ভাষাগত সীমাব তার পাশাপািশ িব মান িবিভ  আiেনর সে  সাংঘিষ র্ক ধারা-uপধারা রেয়েছ বেল পয র্েব েণ 
uেল খ কেরন। eকi সে  াথিমক েথেক u  েরর েয আiনগুেলা রেয়েছ তা যাচাi-বাছাi কের eকিট আমে লা 
আiন (eক ছাতার িনেচ সব আiন) করার পরামশ র্ েদন। eরপর eক বছর পর েসi পয র্েব ণগুেলা সামেন eেন নতুন 
কের কাজ শুরু করেছ িশ া ম ণালয়। আজেকর সভায় সভাপিততব্ করেবন মা িমক o u িশ া িবভােগর aিতির  
সিচব েমা. জােবদ আহেমদ। সভায় e আiেনর সে  সংি েদর ডাকা হেয়েছ। সভায় িশ া ম ণালেয়র পরামশ র্ক 
িহেসেব া ন সিচব কাজী হািববুল আuয়াল eবং িশ া ম ণালেয়র সােবক aিতির  সিচব o iuিনেসেফর পরামশ র্ক 
েচৗধুরী মুফাদ আহমদ থাকেবন। eছাড়া মা িমক o u িশ া িবভােগর িনরী া o আiন শাখার aিতির  সিচব খােলদা 
আ ার, দুজন পাবিলক িবশব্িব ালেয়র িভিস, eকজন সরকাির কেলেজর a , eকজন েবসরকাির কেলেজর a , 
দুজন মাদরাসা সুপার eবং দুজন িবeম কেলেজর a েক সভায় uপি ত থাকেত বলা হেয়েছ। e াপাের সভার 
সভাপিত o aিতির  সিচব েমা. জােবদ আহেমদ যায়যায়িদনেক বেলন, আiেনর খসড়ািট পিরমাজর্ন করা হে । খসড়িট 
পিরমাজর্েনর িবষেয় পরামশ র্ িদেত দুজন পরামশ র্ক িনেয়াগ করা হেয়েছ। আজেকর সভায় পরামশ র্করা আiেনর খসড়িট 
পিরবত র্েনর িবষেয় তােদর িচ াধারা ে কেহা ারেদর সামেন তুেল ধরেবন। তারপর a া  িবষয় িনেয় আমরা কাজ শুরু 
করব। মি পিরষদ িবভােগর সংি রা বলেছন, িশ ানীিতর আেলােক িশ া আiন হেব eকিট। িক  বত র্মােন ায় 
aধ র্শতািধক আiন িব মান রেয়েছ। েযমন বাংলােদশ বা তামূলক াথিমক আiন, 2৯৯1 রেয়েছ। নতুন কের আiন 
করেত হেল e আiন রিহত বা e আiেনর মে  েঢাকােত হেব। িক  িশ া আiেনর খসড়ায় বা তামূলক াথিমক 



আiেনর িকছু ধারা িশ া আiেন রাখা হেয়েছ আবার িকছু িবষয় বাদ েদoয়া হেয়েছ। e ছাড়া েনাট o গাiড িনিষ করণ 
eবং পাবিলক পরী া aপরাধ আiন থাকা সে o eগুেলার শাি র ধারাগুেলা ািবত িশ া আiেন রাখা হেয়েছ। eসব 
ধারা িশ া আiেন রাখেত হেল পুরেনা দুিট আiন সংেশাধন করেত হেব। eজ  e দুিট ধারা আেদৗ িশ া আiেন রাখার 
েয়াজন রেয়েছ িক না তা পরী া-িনরী া কের েদখার কথা বলা হেয়িছল। জানা েগেছ, থম েথেক a ম ে িণ পয র্  

পাঠয্পু েকর েনাট বা গাiড বi মু ণ o বাজারজাতকরণ িনিষ । 2৯91 সােলর েনাট বi (িনিষ করণ) আiেন ei 
িবিধিনেষধ আেরাপ করা হয়। ei আiন ল েনর দােয় সেব র্া  সাত বছেরর স ম কারাদ  aথবা 36 হাজার টাকা পয র্  
aথ র্দ  aথবা uভয় দে  দি ত করার িবধান রেয়েছ। পরবত েত 3119 সােল হাiেকাট র্ িবভােগর eক আেদেশ েনাট 
বiেয়র পাশাপািশ গাiড বio িনিষ  করা হয়। eরপর 311৯ সােলর িডেসমব্ের আিপল িবভাগ হাiেকাট র্ িবভােগর ei 
আেদশ বহাল রােখ। eখন েনাট-গাiড িনিষ  করেত হেল আেগর আiেনর কী হেব েস িবষেয় পয র্েব ণ েদয়া হয় 
মি পিরষদ িবভাগ েথেক। e ছাড়া ািবত আiেনর সে  সংি তা রেয়েছ eমন আiন, িবিধ, িবধান, রীিত পয র্েব ণ 
করেত বলা হেয়েছ। ািবত আiন বা সংেশাধনীর িবষেয় u  আদালেতর িস া  বা পয র্েব ণ (যিদ থােক), আiন 
ণয়ন বা সংেশাধেনর uে  o eর স া  ভাব eবং সংি  আ জর্ািতক আiন, চুি , কনেভনশন, সমেঝাতা ারক, 

িস া , েটাকল খিতেয় েদখার িনেদ র্শনা েদয় মি পিরষদ িবভাগ।  
 
মি পিরষদ িবভােগর িচিঠ িনেয় কতটুকু a গিত হেয়েছ eমন ে র জবােব িশ া ম ণালেয়র যু  সিচব (িনরী া o 
আiন) আহমদ শামীম আল রাজী বেলন, মি পিরষদ িবভাগ েথেক েযসব পয র্েব ণ eেসেছ তা eক  কের eকিট পূণ র্া  
আiন করার কাজ aেনক দূর eিগেয়েছ। আশা করেছন, েসi আiন eবার আেলার মুখ েদখেব। জানা েগেছ, াক-
াথিমক েথেক সেব র্া  র পয র্  িশ া ব ােক আiিন কাঠােমােত আনা eবং সবার জ  ƣবষ হীন, aসা দািয়ক o 

মানস ত িশ া ব া িনি ত করেত জাতীয় িশ ানীিত-3121-eর আেলােক 3122 সােল 'িশ া আiন' ণয়েনর uে াগ 
েনয় িশ া ম ণালয়। 3122 সােলর জানুয়ািরেত আiন ণয়েনর uে ে  থম সভা হয়। oi সভায় ম ণালেয়র যু -
সিচবেক (আiন o aিডট) আহব্ায়ক কের িশ ানীিত ণয়ন কিমিটর কেয়কজন সদ েক িশ া আiেনর খসড়া ƣতিরর 
দািয়তব্ েদoয়া হয়। oi কিমিট 3123 সােল িশ া আiেনর খসড়া ƣতির কের। পের সংেযাজন-িবেয়াজন েশেষ 3124 
সােলর 6 আগ  জনমত যাচাiেয়র জ  আiেনর খসড়া ম ণালেয়র oেয়বসাiেট কাশ করা হয়। খসড়া আiেন 
aিনয়েমর জ  িশ কেদর শাি  o েকািচং বািণজয্ বে র িবষয়িট িনেয় িশ ক সংগঠনসহ িবিভ  পয র্ায় েথেক আপি  
oেঠ। িশ করা e আiেনর িবরুে  মােঠo নােমন। eছাড়া েনাট-গাiড বiেয়র বসায়ীেদর আে ালন, কoিম মাদরাসার 
মািলকেদর হুমিকসহ নানা িবতক র্ েদখা িদেল ei আiন ণয়েনর কাজ থমেক থােক। পের আবারo ei খসড়া মি সভায় 
uপ াপেনর জ  পাঠােনা হেল eেত নানা রকম aস িত থাকায় িশ া ম ণালেয় েফরত পাঠােনা হয়। সব র্েশষ 3127 
সােল 34 পৃ ার খসড়া আiন ম ণালেয়র oেযবসাiেট িদেয় নানা aস িতর কারেণ তী  সমােলাচনার মুেখ তা তয্াহার 
কের েনoয়া হয়। eর আেগo 3126 সােলর 31 aে াবর oেয়বসাiেট িদেয় নানামুখী সমােলাচনার মুেখ 38 aে াবর 
oেয়বসাiট েথেক তয্াহার কের েনয় িশ া ম ণালয়। e িবষেয় ম ণালয় েথেক বলা হয়, খসড়া আiনিট আরo পরী া-
িনরী ার মা েম পিরমাজর্ন করার েয়াজন আেছ িবধায় িশ া আiেনর কিপ oেয়বসাiট েথেক তয্াহার করা হেলা।  
স িত িশ াম ী ডা. দীপু মিন বেলেছন, 'চলিত বছেরi িশ া আiেনর খসড়া চূড়া  করা হেব। িতিন বেলন, েদেশ 
িশ া-সং া  aেনক আiন রেয়েছ। eর েকােনািটর সে  েযন িশ া আiন সাংঘিষ র্ক না হয়। কারণ, আiন করলাম, 
আর িব মান আiেনর সে  সাংঘিষ র্ক হেলা; তাহেল কায র্কর করা কিঠন হেব। েসi কারেণ eকজন পরামশ র্েকর সহায়তা 
িনেয় সম  আiনগুেলার সে  যােত সাংঘিষ র্ক না হয়, েসিট আমরা েদখিছ। 

 


