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[Act List]

াথিমক িশ া (বাধ তামূলক করণ) আইন, ১৯৯০
( ১৯৯০ সেনর ২৭ নং আইন )
[১৩ ফ য়ারী,, ১৯৯০]

ি

িভউ

[Section Index]
সং া

২৷ িবষয় বা

সংেগর পিরপ ী িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

(ক) “অিভভাবক” অথ িশ র িপতা বা িপতার অবতমােন মাতা বা
উভেয়র অবতমােন িশ র ত াবধােন রিহয়ােছন এমন কান ব ি ;
(খ) “কিম ” অথ ধারা ৪ এর অধীন গ ত বাধ তামূলক
িশ া কিম ;

াথিমক

(গ) “ াথিমক িশ া” অথ িশ েদর জন সরকার কতৃ ক িনধািরত বা
অনুেমািদত িশ া;
(ঘ) “ াথিমক িশ া িত ান” অথ য কান সরকারী বা ব-সরকারী
িশ া িত ান যখােন াথিমক িশ া দােনর ব ব া রিহয়ােছ;
(ঙ) “িশ ” অথ ছয় ব সেরর কম নেহ এবং দশ ব সেরর অিধক নেহ
এই প বয়েসর য কান বালক বা বািলকা৷
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াথিমক িশ া
বাধ তামূলক
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৩৷ (১) সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, দেশর য কান
এলাকায় য কান তািরখ হইেত াথিমক িশ া বাধ তামূলক কিরেত
পািরেব৷

(২) য এলাকায় াথিমক িশ া বাধ তামূলক করা হইেব সই এলাকায়
বসবাসরত েত ক িশ র অিভভাবক তাহার িশ েক, যুি সংগত কারণ না
থািকেল, াথিমক িশ া হেণর উে েশ উ এলাকায় অবি ত তাহার
বাস ােনর িনকট াথিমক িশ া িত ােন ভিত করাইেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এ উে িখত “যুি সংগত কারণ” বিলেত িন িলিখত
কারণ িলেক বুঝাইেব, যথা :(ক) অসু তা বা অন কান অিনবায কারেণ কান
িত ােন ভিত করা স ব না হওয়া;

াথিমক িশ া

(খ) িশ র আবাস ল হইেত দুই িকেলািমটােরর মেধ
িশ া িত ান না থাকা;

কান

(গ) আেবদন করা সে ও িশ েক কান
করাইেত না পারা;

াথিমক িশ া

াথিমক

িত ােন ভিত

(ঘ) াথিমক িশ া অিফসােরর িবেবচনায় িশ বতমােন য িশ া
কিরেতেছ তাহা াথিমক িশ ার সমমােনর না হওয়া;

হণ

(ঙ) াথিমক িশ া অিফসােরর িবেবচনায় িশ র মানিসক অ মতার
কারেণ তাঁহােক াথিমক িশ া িত ােন ভিত করােনা বা নীয় না হওয়া৷
(৪) য এলাকায় াথিমক িশ া বাধ তামূলক করা হইেব সই এলাকায়
কান ব ি
কান িশ েক াথিমক িশ া িত ােন িশ া হেণর জন
হািজর হওয়ার ব াপাের িবে র সৃি কিরেত পাের এমন কান কাজকেম
ব াপৃত রািখেত পািরেবন না৷
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বাধ তামূলক
াথিমক িশ া
কিম

৪৷ (১) য এলাকায় াথিমক িশ া বাধ তামূলক করা হইেব সই
এলাকায় ইউিনয়ন বা পৗর এলাকাসমূেহর েত ক ওয়ােডর জন
বাধ তামূলক াথিমক িশ া কিম নােম এক কিম থািকেব৷
(২) কান ইউিনয়েনর ওয়ােডর জন কিম
গ ত হইেব, যথা :-

িন বিণত সদস -সম েয়

(ক) উপেজলা পিরষদ চয়ারম ান কতৃ ক মেনানীত একজন ওয়াড
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ম ার, িযিন উহার চয়ারম ানও হইেবন;
(খ) ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ােনর সিহত আেলাচনা েম উপেজলা
পিরষদ চয়ারম ান কতৃ ক মেনানীত দুইজন িবেদ া সাহী পু ষ;
(গ) ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ােনর সিহত আেলাচনা েম উপেজলা
পিরষদ চয়ারম ান কতৃ ক মেনানীত দুইজন িবেদ া সাহী মিহলা;
(ঘ) াথিমক িশ া
সিচবও হইেবন৷

িত ােনর

ধান িশ ক বা িশ িয় ী, িযিন উহার

(৩) কান পৗর এলাকার ওয়ােডর জন কিম
গ ত হইেব, যথা :-

িন বিণত সদস -সম েয়

(ক) পৗর কেপােরশেনর ময়র বা পৗর সভার চয়ারম ান কতৃ ক
মেনানীত একজন ওয়াড কিমশনার, িযিন উহার চয়ারম ানও হইেবন;
(খ) ওয়াড কিমশনােরর সিহত আেলাচনা েম উ
কতৃ ক মেনানীত দুইজন িবেদ া সাহী পু ষ;

ময়র বা চয়ারম ান

(গ) ওয়াড কিমশনােরর সিহত আেলাচনা েম উ
কতৃ ক মেনানীত দুইজন িবেদ া সাহী মিহলা;

ময়র বা চয়ারম ান

(ঘ) াথিমক িশ া
সিচবও হইেবন৷

িত ােনর

ধান িশ ক বা িশ িয় ী, িযিন উহার

(৪) যিদ কান ওয়ােড একািধক াথিমক িশ া িত ান থােক, তাহা
হইেল উহােদর েত ক র ধান িশ ক বা িশ িয় ী কিম র সদস
হইেবন এবং উপেজলা পিরষদ চয়ারম ান বা,
মত, পৗর কেপােরশেনর
ময়র বা পৗর সভার চয়ারম ান তাহােদর মধ হইেত ক কিম র সিচব
হইেবন তাহা িনধারণ কিরেবন৷
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কিম র দািয়
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৫৷ (১) কিম উহার এলাকায় বসবাসরত েত ক িশ র াথিমক
িশ া িত ােন ভিত হওয়া এবং রীিতমত হািজর হওয়া িনি ত কিরেব
এবং এতদুে েশ কিম উহার িবেবচনায় েয়াজনীয় বা সরকার কতৃ ক
িনিদ য কান পদে প হণ কিরেব৷

(২) কিম উহার এলাকায় বসবাসরত সকল িশ র এক তািলকা
ত কিরেব এবং উহােত েত ক িশ র নাম, অিভভাবেকর নাম ও
িশ র বয়স উে খ থািকেব এবং উহােত এই আইেনর অধীন যাহারা
াথিমক িশ া িত ােন ভিত হইেত বাধ এবং যাহারা এই ভিত হইেত
অব াহিত পাওয়ার যাগ তাঁহােদর নাম ত ভােব দিশত হইেব৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ণীত তািলকা েত ক ব সর
িডেস র মােসর শষ স ােহ সংেশািধত হইেব এবং এই সংেশািধত তািলকা
হইেত যাহারা নববেষর
েত িশ থািকেব না তাঁহােদর নাম বাদ
পিড়েব এবং যাহারা িশ হইেব তাঁহােদর নাম উহােত অ ভু
হইেব৷
(৪) উপ-ধারা (২) এ উি িখত তািলকা এবং উপ-ধারা (৩) এ
উি িখত সংেশািধত তািলকার এক কিরয়া অনুিলিপ াথিমক িশ া
অিফসার এবং সংি
ওয়াড হইেত দুই িকেলািমটােরর মেধ অবি ত
এলাকার াথিমক িশ া িত ানসমূেহর িনকট
রণ কিরেত হইেব৷
(৫) েত ক ব সর জানুয়ারী মােসর শষ স ােহ েত ক াথিমক িশ া
িত ােনর ধান িশ ক বা িশ িয় ী তাঁহার িত ােন ভিত হওয়া
িশ েদর নােমর এক তািলকা সংি
কিম এবং াথিমক িশ া
অিফসােরর িনকট
রণ কিরেবন৷
(৬) েত ক াথিমক িশ া িত ােনর ধান িশ ক বা িশ িয় ী
িতমােসর থম স ােহ তাঁহার িশ া িত ােন পূববত মােস অ তঃ সাত
িদন অনুপি ত িছল এই প িশ েদর এক তািলকা সংি
কিম এবং
াথিমক িশ া অিফসােরর িনকট
রণ কিরেবন৷
(৭) যে ে কিম
দিখেত পায় য, উহার তািলকাভু
কান িশ
যুি সংগত কারণ ব তীত কান াথিমক িশ া িত ােন ভিত হয় নাই
বা িশ া িত ােনর ধান িশ ক বা িশ িয় ীর িবনা অনুমিতেত মােসর
মেধ অ তঃ সাতিদন অনুপি ত রিহয়ােছ সে ে কিম িশ র
অিভভাবেকর ব ব বণ কিরয়া এবং েয়াজনেবােধ িবষয় তদ
কিরয়া উ অিভভাবকেক ভিত না হওয়ার
ে , উহার িশ েক কিম
কতৃ ক িনিদ সমেয়র মেধ কান াথিমক িশ া িত ােন ভিত
করাইবার জন এবং অনুপি িতর ে সংি
িশ া িত ােন তাঁহার
যথারীিত উপি িত িনি ত কিরবার জন িলিখতভােব িনেদশ িদেত
পািরেব৷
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[Section Index]
দ

৬৷ (১) যিদ কান কিম
ব থ হয় তাহা হইেল, উহার
দি ত হইেবন৷

এই আইেনর অধীন উহার দািয় পালেন
েত ক সদস অনিধক দুইশত টাকা অথদে

(২) যিদ কান অিভভাবক ধারা ৫(৭)-এর অধীন দ িনেদশ পালেন
পরপর িতনবার ব থ হন তাহা হইেল, িতিন অনিধক দুইশত টাকা অথদে
দি ত হইেবন৷
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অপরাধ
িবচারাথ হণ

৭৷ কিম র চয়ারম ােনর িলিখত অিভেযাগ ছাড়া কান আদালত এই
আইেনর অধীন কান অপরাধ িবচােরর জন হণ কিরেত পািরেবন না৷
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িভউ

[Section Index]
িবিধ ণয়েনর
মতা

৮৷ এই আইেনর উে শ পূরণকে সরকার, সরকারী গেজেট
ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব৷
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