International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary
Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)

ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)

Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 38-44
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

ফততভান ভয়েয আয়রায়ে শশুশক্ষা  শক্ষায অশধোয আইয়নয প্রাশিেতা
ুশপ্রো েভতোয
োযী অধযাশো, ইশিযা গান্ধী শিচাত ট্রেশনিং ইনশিশিউি, শিভফি, বাযত
Abstract
The constitution of our country is considered as the best democratic constitution. But in
earlier, this constitution did not grant education as fundamental right. It had been told only
that all the responsibilities of education of a fourteen years old child was the duty. In 1993
The Supreme court ordered : without paying education is compulsory for all and as a
fundamental right. A bill was prepared for education in 1997 it was 83rd constitution
correction. But The Supreme court accepted this bill on December, 2002. So the bill was
86th correction when it was being granted . That means 6 years passed all ready to prepare
the draft of this bill. Finally Right to Education Act has been actived from 1st April 2010.
This is great news . This act was very necessary and important in our country. It can
protect the right of children ans save the childhood of those children who are engaged as
workers in different shop,hotel factory etc. Everybody should be aware about the child
rights. It was our moral duty to give peaceful, healthy educational environment to every
child. State Government and central Government also play a major role in the proction of
child rights. Teacher should have active role in the protection of child rights and child
education. We know if an engineer mistakes a larger bulding breaks down, if a doctor
mistakes it snatches away the lives of patients but if a teacher mistakes the whole socity will
be destroyed. The Kothari commission says that destiny of India is being shaped in her
class room.
Key words: indian constitution, fundamental right of education, NCPCR, SCPCR, role of
teacher commission.
বূশভো: আভায়দয ট্রদয়য িংশফধানয়ে ৃশথফীয অনযতভ ট্রেষ্ট িংশফধান ফয়র ভয়ন েযা য়র আিয়মতয শফলে র এই
িংশফধায়ন শক্ষায়ে ট্রভৌশরে অশধোয ফয়র স্বীেৃশত ট্রদো েশন। শুধুভাত্র ফরা আয়ে ট্রম ১৪ ফেয ফে মতন্ত ফ শশুয
দাশেত্ব ট্রনো যায়েয েততফয। ১৯৯৩ ায়র ুশপ্রভ ট্রোয়িতয এেশি শনয়দতয়য শযয়প্রশক্ষয়ত অবফতশনে শক্ষায়ে ফতজনীন
েয়য ট্রতারা এফিং শশুয ট্রভৌশরে অশধোয ফয়র স্বীেৃশত ট্রদোয প্রয়োজনিা আফশযে য়ে য়ে।
১৯৯৭ ায়র স্বাধীনতায ুফনত জেন্তী ফয়লত িংশফধায়নয ৮৩ তভ িংয়াধয়নয উয়েয়য এেশি শফর প্রস্তত েযা ে। ই
শফয়র ট্রঘালণা েযা ে, িংশফধায়নয ২১ ধাযায ায়থ ২১ ে ধাযা মুক্ত েযা য়ফ অথতাৎ ট্রমখায়ন জীফয়নয অশধোয়যয স্বীেৃশত
আয়ে ট্রখায়ন মুক্ত েযা য়ফ-৬-১৪ ফেয ফেী নাগশযেয়দয অবফতশনে এফিং আফযশেে শক্ষায ফযফস্থা েযয়ফ যাে । এয
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াাঁচ ফেয য অথতাৎ ২০০২ এয শিয়ম্বয ভায় শফরশি মখন অনুয়ভাশদত য়ে, তখন আয ট্রিা িংশফধায়নয ৮৩ তভ নে, ৮৬
তভ িংয়াধন, শফর া ফায য়যয ধা র তায়ে আইয়ন শযণত েযা। শক্ষায়ে ট্রভৌশরে অশধোয ফয়র ট্রঘালণা েযায
আইন। এয়ক্ষয়ত্র খড়া শফর প্রস্তুত েযয়ত েে ফেয ভে ট্ররয়গ ট্রগর। এযয ২০০৮ ট্রপব্রুোশযয়ত ট্ররােবাে শফরশি ট্র
েযা ে। ‘যাইি িু এিুয়েন শফর’ ট্রেন্দ্রীে ভন্ত্রী বায অনুয়ভাদন ট্রর ই ফেয অয়টাফয ভায়। ২০০৯ ায়র ২৭ ট্র
আগি RTEA বাযতফয়লতয িংয়দ ট্র েযা ে। এযয ২০১০ ায়র ১৬ই ট্রপব্রুোযী শফজ্ঞপ্ত জাশয েযা ে এফিং ২০১০
ায়রয ১-রা এশপ্রর এশি আইন (act) শায়ফ াযা বাযয়ত ফরফৎ েযা ে। শক্ষায অশধোয আইন োমতেশয েযয়ত ট্রেন্দ্রীে
যোয, যাজয যোয , স্থানীে প্রান এফিং শতাভাতায গুরুত্বুণত বূশভো আয়ে। শুধু তাই নে শক্ষে শফদযারে শযচারন
শভশত ইতযাশদয  গুরুত্বূণত বূশভো যয়েয়ে। শশুয অশধোয আইন ম্পয়েত শক্ষেয়দয য়চতন য়ত য়ফ। শক্ষে মশদ
দাশেত্ব েততফযয়ে অফয়রা েয়যন তায়র আইন, আইনই ট্রথয়ে মায়ফ। শশু তায়দয ট্রভৌশরে অশধোয ট্রথয়ে ফশিত য়ফ।
শশুয়ে তায ট্রভৌশরে অশধোয শপশযয়ে শদয়ত শক্ষয়েয দাশেত্ব এেেথাে অীভ  অনফদয।
উয়েয:
১।শশুয অশধোয অজতয়নয ঐশতাশে ট্রপ্রক্ষাি অফগত ো।
২। শক্ষায অশধোয আইয়নয ধাযণা রাব েযা।
৩। শক্ষায অশধোয আইয়নয উয়েয জ্ঞাত ো।
৪। শক্ষায ট্রক্ষয়ত্র শতা ভাতা, শক্ষে- শশক্ষোগয়ণয দাশেত্ব অফগত ো।
ফযাখা: েয়রয শক্ষায অশধোয আয়ে। ট্রই অশধোয নাযী-ুরুল, ধনী- দশযদ্র ট্রবয়দ আরাদা আরাদা ে না। ট্রোন শশুয়ে
তায এই শক্ষায অশধোয ট্রথয়ে ফশিত েযা উশচত নে। শেন্তু ফাস্তফ ভায়জ আভযা অনযযেভ েশফ ট্রদখয়ত াই। অশধোিং
দশযদ্র শযফায়যয শশুযা ফই খাতায শযফয়তত ায়ত তুয়র শনয়েয়ে শফশবন্ন ধযয়নয মন্ত্রাশত। দুয়ফরা দুভুয়ো অন্ন ট্রজাগাড়
েযয়ত শফশেয়ে মায়ে তায়দয শফ অথতয়রারু ধশণে ট্রেশণয ায়ত। এই ধশনে ট্রেশণয স্বল্প ভজুযীয শফশনভয়ে শশুয়দয
শদয়ে েশযয়ে শনয়ে াড়বািা শযেভ েয়োয শযেভ এফিং অস্বাস্থযেয শযশস্থশতয়ত োজ েযায পয়র শশুয়দয স্বায়স্থযয
অফনশত ঘিয়ে এফিং অয়নয়ে আফায ভৃতুযয ভুয়খ ঢয়র য়ড়য়ে। এই শশুেয়ভয শফরুয়ে অয়নয়ে ট্রাচ্চায য়েয়েন। শশুেভ
ফন্ধ েযায জনয শফশবন্ন ধযয়নয আইন প্রনেণ য়েয়ে। অয়নয়ে ফযশক্তগত প্রয়চষ্টাে শশুেভ ফন্ধ েযয়ত  শশুয অশধোয
শপশযয়ে শদয়ত উয়দযগী য়েয়েন। শুধু তাই নে শশু শক্ষায ফযফস্থা েয়যয়েন। এয়দয ভয়ধয অনযতভ য়রন শেরা তযাথতী।
শতশন ফযশক্তগত প্রয়চষ্টাে প্রাে ৮০০০০ শশু েশভেয়ে উোয েযয়েন এফিং তায়দয থাো খাো  ড়াশুনায ফযফস্থা
েয়যয়েন।। ভগ্র শফয়ে শেরা তযাথতী এে উজ্জ্বর ফযশক্তত্ব শমশন ভগ্র শফেফাীয ভয়ন আয়রাড়ন ৃশষ্ট েয়যয়েন। শফয়েয
শফশবন্ন ট্রদ শেরা তযাথতীয েভতোয়েয দ্বাযা অনুপ্রাশণত এফিং শশুয ট্রভৌশরে অশধোয যক্ষা  শশুশক্ষায ফযাায়য শফশবন্ন
ধযয়ণয েভতূচী গ্রণ েয়যয়ে। শফশবন্ন ধযয়নয আইন প্রনেণ েয়যয়ে।
শশুয অশধোযয অজতয়নয ঐশতাশে ট্রপ্রক্ষাি: শশুেয়ভয ইশতাশ মতায়রাচনা েযয়র আভযা ট্রদখয়ত াই ট্রম, প্রাচীন
শগ্রয় শশুদায়য অশস্তত্ব শের। তায়দয নানা যেভ শফদজ্জনে  েভ ায়ক্ষ োয়জ শনমুক্ত েযা ত। জাায়নয বূস্বাভীযা
গুন্ডাফাশনী শদয়ে যাির ট্রথয়ে শশু চুশয েয়য শনয়ে ট্রমত এফিং ইফ শশুয়দয শদয়ে অল্প ভজুশযয়ত ফা শফনাভজুশযয়ত
েৃশলোজ েশযয়ে ট্রনো ত। প্রাচীন বাযয়ত শশুেশভে শনয়োগ েযা ত। ট্রেৌশিয়রযয অথতাস্ত্র-ট্রত ফরা আয়ে ট্রম ট্রোন
অনাথ ফা ব্রাতয শশুয়ে েভায়য়ক্ষ  শফদজ্জনে োয়জ শনয়োগ েযা ট্রময়ত ায়য। শশুেয়ভয অশস্তত্ত্ব প্রেি য়ে য়ে
ঊশন তয়েয শল্প শফপ্লয়ফয ভে। এই ভে ইউয়যায় োযখানা ফা পযাটশয ফযফস্থা আগভণ ে। পয়র েৃশল ট্রথয়ে উয়েদ
ো ভানুয়লয দর এফিং ট্রবয়ি ড়া স্তশয়ল্পয েভতচুযত োশযগয়যযা যািয়র োজ াফায আাে শবড় জভায়রন। েশভেযা
প্রথয়ভ শযফায়যয ট্রভয়েয়দয এফিং য়য শশুয়দয োয়জ াোয়ত ফাধয য়রন। অথতাৎ শল্পশফপ্লফ শশুয়ে ভজুয়য শযণত
েযর। উশন তেীে ইিংয়রয়ন্ডয শশু েশভে ট্রেফরভাত্র তায়দয শক্ষায অশধোয ট্রথয়েই ফশিত েশন, জীফয়নয অশধোয
ট্রথয়ে তায়দয ফশিত েযা য়েশের। শশুেভ িংক্রান্ত ভযাযয ট্রপ্রশক্ষয়ত ১৮৪৪ ায়র প্রণীত আইনশি শের তাৎমতূণত।
শেন্তু ইিংরযায়ন্ডয ট্রযভ োযখানায ভাশরয়েয আইনশি ভানয়ত ম্মত েশন। তাাঁয স্পষ্ট হুভশে শদয়রন ট্রম, শশু েশভয়েয
োয়জয ভে হ্রা েযয়র তাাঁযা উৎাদন ফন্ধ েয়য ট্রদয়ফন। আন্তজতাশতে েভিংগেন ফা International Labour
Organisation (ILO) প্রস্তাফগুশরয়ত ফায ফায ফরা য়েয়ে ১৪ ফেয়যয েভ ফেী শশুয়ে োয়জ শনয়োগ েযা মায়ফ না ।
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শেন্তু শফশবন্ন ট্রদয়, শফয়লত দশযদ্র ট্রদগুশরয়ত অিংখয শশুয়ে োয়জয ফাজায়যয ঘূণতাফয়তত ট্রিয়ন আনা ে। ট্রফ শেেু শশু
দাশযয়দ্রযয শোয য়ে শয়ফই ট্ররখা ড়া ট্রেয়ড় ফাধয ে।
িংশফধায়নয ২৪ নিং ধাযাে স্পষ্টই ফরা আয়ে- ‚শশুয়দয অফয়রা, শনষ্ঠুযতা  ট্রালণ ট্রথয়ে ুযশক্ষত যাখয়ত য়ফ এফিং
১৪ ফেয়যয েভ ফেী শশুয়দয োযখানাে, খশনয়ত ফা অনযত্র ট্রোন েভায়ক্ষ োয়জ শনয়োগ েযা য়ফ না।‛ িংশফধায়নয
৩৯(ই) ধাযাে ফরা আয়ে- ‚শশুয়দয স্বাস্থয  শক্তয অফযফায মায়ত না ে যাে ট্র অনুমােী তায নীশত শনধতাশযত েযয়ফ।‛
িংশফধায়নয ৩৯(এে) ধাযাে ফরা য়েয়ে- ‚শশুয়দয ুিযবায়ফ গয়ড় ট্রতারায জনয তায়দয স্বাধীনতা  ভমাদতা ুযশক্ষত
যাখায জনয তায়দয ট্রালয়ণয াত ট্রথয়ে যক্ষা েযায জ্ননয এফিং তাযা মায়ত শনশতে  জাগশতে ক্ষশতয শোয না ে, তা
ুশনশিত েযায জনয তায়দয ভস্ত যেয়ভয ুয়মাগ ুশফধা ট্রদো য়ফ।‛ এোড়া শফজ্জনে োয়জ মায়ত শশুয়দয শনমুক্ত
েযা না ে ট্র শফলয়ে অন্তত ১৩শি গুরুত্বূণত আইন আয়ে। শেন্তু এইফ ািংশফধাশনে শফশধগুশর ফাস্তয়ফ প্রয়োগ ে না
ফরয়রই চয়র। স্বাধীনতায ূয়ফত বাযত যাোয দুশি েশভন শনয়োগ েয়যশের। এই দুশি েশভনই তায়দয প্রশতয়ফদয়ন
শশুেয়ভয অশস্তত্ব শনয়ে উয়দ্বগ প্রো েয়যশের। স্বাধীনতায য বাযত যোয শশুেভ িংক্রান্ত অয়নেগুশর েশভন ফাে 
শেেু গুরুত্বুণত প্রশতয়ফদন প্রো েয়যয়ে। ট্রফযোশয স্তয়য শশুেভ শনয়ে ট্রফ শেেু ভানফাশধোয িংগেন েতগুশর গুরুত্বূণত
প্রশতয়ফদন প্রো েয়যয়ে । প্রশতশি প্রশতয়ফদয়নই ফরা য়েয়ে ট্রম, শক্ষায অশধোয  স্বায়স্থযয অশধোয প্রয়তযেশি শশুয
জন্মগত অশধোয। শশুয়দয শক্ষায অশধোয ট্রথয়ে ,ফশিত েয়য তায়দয েভায়ক্ষ  শফদজ্জনে োয়জয শদয়ে ট্রেয়র
ট্রদো ভানফাশধোয  ভানশফে ভূরযয়ফায়ধয শযন্থী। োযণ ১৯৪৮ ায়রয ১০ই শিয়ম্বয যােিংয়ঘয াধাযণ বাে ফহু
ট্রদয়য যাে নােয়েয স্বীোয েয়যশেয়রন-‚েয়রযই ুস্বায়স্থযয উয়মাগী এেশি জীফনমাত্রাযয ভান অজতন েযায অশধোয
আয়ে। েয়রযই শক্ষা অজতয়নয অশধোয আয়ে। শক্ষা অন্তত প্রাথশভে স্তয়য অবফতশনে য়ফ। শক্ষায ভূর উয়েয য়ফ
ভানুয়লয ফযশক্তয়ত্বয ূণত শফো।‛
তয়ফ শফেযাজনীশত  অথতনীশত ট্রমবায়ফ এয়গায়ে তায়ত এেথা স্পষ্ট ট্রম শশুয়দয অশধোয যক্ষা েযা ফততভান ফযফস্থাে
প্রাে অম্ভফ। ভূরত শফলভযভূরে আথত-াভাশজে ফযফস্থায ভয়ধযই শনশত আয়ে শশুয়দয অশফযত অশধোয যয়ণয ঘিনা। শেন্তু
আভযা মশদ ফযােতয দৃশষ্টবশিয়ত শফলেশি গবীযবায়ফ আয়রাচনা েশয, তয়ফ শশুেভ  ভানফাশধোয িংক্রান্ত প্রশ্নশি ফততভান
ফযফস্থায শফরুয়ে ভায়রাচনায শবশি শায়ফ োজ েযয়ত ায়য। এই ফযােতয দৃশষ্টবশিই এেশি নতুন  শফেল্প ফযফস্থা গয়ড়
তুরয়ফ, ট্রম ফযফস্থাে শশুেয়ভয অশস্তত্ব থােয়ফ না ।
শক্ষায অশধোয আইন  শশুশক্ষা:
আভায়দয ট্রদয় শশুয অশধোয যক্ষা  শশু শক্ষা িংক্রন্ত আইনশি র শক্ষায অশধোয আইন।
বাযত যোয শক্ষায অশধোয শফরশি স্বাধীনতায ৬ মুগ য়য আনুয়ভাদন েয়যয়ে মা ৬ ট্রথয়ে ১৪ ফেয়যয ফ শশুয
জনয আফযে  শফনাভূয়রয শক্ষায়ে ট্রভৌশরে অশধোয েয়যয়ে। এই দয়ক্ষ ট্রদয়য শক্ষাফযফস্থায়ে ট্রজাযদায েয়যয়ে।
শফরশিয ভূর ফযফস্থায ভয়ধয আয়ে। প্রাযশম্ভে স্তয়য শযয়ফয়য প্রশতেূর অফস্থাে থাো ফাচ্চায়দয জনয ট্রফযোশয স্কুয়র ২৫
তািং িংযক্ষণ। যোয তায়দয জনয স্কুয়রয খযচ প্রতযতন েযয়ফ, বশততয জনয ট্রোয়না চাাঁদা ফা েযাশয়িন শপ শদয়ত শয়ফ
না। শফরশি ট্রোন শশুয়ে াযীশযে াশস্ত ট্রদো, শফতাড়ন, আিে যাখা ইতযাশদ শনশলে েয়যয়ে। শেেভত নশথবুক্ত না েয়য স্কুর
চারয়না াশস্তয়মাগয য়ফ। শফলেশি শশুয়দয প্রশত এেশি জরুশয অিীোয ট্রম শক্ষা ট্রভৌশরে অশধোয য়ফ-শফয়ফচনা েয়য
ট্রেন্দ্রীে ভন্ত্রী ফয়রন শফনাভূয়রয আফশযে বায়ফ শক্ষাদান ট্রেন্দ্রীয  যাজয যোয়যয আইন গত েততফয য়ফ।
শক্ষায অশধোয আইন ম্পশেতত ভূর ফক্তফযগুশর র”
 ৬ ট্রথয়ে ১৪ ফেয়যয প্রশতশি শশুয শফনাভূয়রয এফিং আফশযে বায়ফ শক্ষা প্রাশপ্তয অশধোয আয়ে। এিা ফরা আয়ে
িংশফধায়নয ৮৬ তভ িংয়াধয়নয ২১-এ আশিতের-এ। শক্ষায অশধোয শফর এই িংয়াধনয়ে োমতেশয েযায প্রয়চষ্টা।
 যোশয শফদযারেগুশরয ট্রক্ষয়ত্র ভস্ত শশুয়ে শফনাভূয়রয শক্ষা ট্রদো য়ফ এফিং শফদযারে শযচারন শভশত ফশেেু
শযচারনা েযয়ফ।
 গুণগত ভান শক্ষায ভস্ত শদে ট্রদখায়ানায জনয ট্রভৌশরে শক্ষা আয়োগ গশেত য়ফ।
RTEA-এয শফশবন্ন শফশয়ষ্টযয ভয়ধয গুরুত্বূণত শফশষ্টযগুশর র অবফতশনে প্রাথশভে শক্ষাাঃ এই আইন অনুমােী ৬-১৪ ফেয ফেী ের শশুয শক্ষা য়ফ অবফতশনে। তাোড় শশুয
ফাস্থান ট্রথয়ে ১ শে.শভ দূযয়ত্বয ভয়ধয প্রাথশভে শফদযারে এফিং ৩ শে.শভ. দূযয়ত্বয উচ্চ প্রাথশভে শফদযারে থােয়ত য়ফ।
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ফততভান ভয়েয আয়রায়ে শশুশক্ষা  শক্ষায অশধোয আইয়নয প্রাশিেতা

ুশপ্রো েভতোয

 ফাধযতাভূরে শক্ষাাঃ এয়ক্ষয়ত্র যোয়যয ফাধযতাভূরে োজগুশর য়ফ
১. ের শশুয়ে শফদযারয়ে নাভ নশথবুক্তেযয়ণ ুয়মাগ শদয়ত য়ফ।
২. শফদযারে েুি ো ভস্ত শশুয়ে শচশিত েযয়ত য়ফ।
৩. ভস্ত শশু শনেশভত শফদযারে উশস্থত য়ে শেনা তা ুশনশিত েযা।
৪. ভস্ত শশু প্রাথশভে  উচ্চপ্রাথশভে শক্ষা েযর শেনা তা মতায়রাচনা েযা।
৫. অশববাফেযা মায়ত তায়দয ন্তানয়ে শফদযারয়ে াোফায ফযাায়য উৎায়ফাধ েয়যন ট্র ফযাায়য তায়দযয়ে উদ্বুে
েযা।
 ফে অনুমােী ট্রেশণ শনফতাচনাঃ এই আইন শশুয়দয ফে অনুমােী ট্রেশণ শনফতাচন েযায েথা ফরা য়েয়ে।
 শক্ষোঃ
১. ােতশক্ষয়েয ধাযণা ফাশতর েযয়ত য়ফ।
২. প্রয়তযে শক্ষেয়ে আগাভী াাঁচ ফেয়যয ভয়ধয নূনযতভ শক্ষাগত  ট্রাগত ট্রমাগযতা অজতন েযয়ত য়ফ।
৩.শক্ষে-শক্ষণ প্রশতষ্ঠান গুশরয়ত শক্ষেয়দয নূনযতভ ট্রমাগযতা থােয়ত য়ফ।
 ােক্রভ  ােুস্তে শতশযয ভে শক্ষাথতীয়দয ভানশে ফে  শক্ষণ স্তয়যয উয গুরুত্ব শদয়ত য়ফ।
 শফদযারোঃ প্রাথশভে  উচ্চ প্রাথশভে শফদযারয়েয ট্রক্ষয়ত্র েভত শদফ য়ফ মথাক্রয়ভ ২০০ শদন  ২২০ শদন এফিং মথাক্রয়ভ
৪  ৫ ঘন্টা েন ােয়নয ফযফস্থা থােয়ফ। শক্ষে শক্ষাথতীয অনুাত ১:৩০ য়র বায়রা। প্রশতশি শফদযারয়ে রাইয়ব্রযী,
যান্নাঘয ট্রখরায ভাে  ীভানা শনধতাযণোযী ট্রদোর থােয়ফ এফিং ুরুল  ভশরায়দয জনয ৃথে ট্রৌচাগায  মতাপ্ত
জয়রয ফযফস্থা থােয়ফ।
 ভূরযােন ফযফস্থাাঃ ভূরযােন প্রশক্রো াযা ফেয ঘয়য চরয়ফ  া ট্রপর প্রথা  থােয়ফ না। প্রয়তযে শক্ষাথতীয জনয
pupil cumulative Record থােয়ফ। এফিং শফলে শবশিে ভূরযােয়নয ায়থ ায়থ শক্ষাথতীযা ােক্রশভে
োমতাফরীয়ত অিংগ্রণ েয়যয়ে শেনা তায প্রশত দৃশষ্ট যাখয়ত য়ফ।
 ট্রফযোযী শফদযারে গুশরয়ত শশেয়ে ড়া শক্ষাথতীয়দয জনয ২৫ তািং আন িংযক্ষণ েযয়ত য়ফ।
 RTEA শেেভত রূাশেত য়ে শে না তা ট্রেন্দ্রীে বায়ফ তদাযশে েযয়ফ NCPCR (National commission
for protection of child Rights এফিং যাজযস্তয়য SCPER (State Commission for Protection
of child Rights).
শশুশক্ষা  শশুয অশধোয শফশবন্ন েভতশূ চ: বাযয়তয িংশফধান অনুমােী শক্ষা ট্রমৌথ তাশরোয অন্তগতত। শফধানবাীন
ট্রেন্দ্রাশত অিয়রয দাশেত্ব ট্রেন্দ্রীে যোয়যয এফিং শফধানবা আয়ে এভন অিয়রয দাশেত্ব যাজয যোয়যয। স্থানীে
েতৃতক্ষ ফরয়ত ট্রফাঝাে ট্রৌযবা ট্রজরা শযলদ, িায়েত অথফা ট্রময়োন েতৃতক্ষয়ে।
ট্রেন্দ্রীে যোয়যয দাশেত্ব: শক্ষায়ক্ষয়ত্র ট্রেন্দ্রীে যোয়যয দাশেত্বগুশর র১) ট্রেন্দ্রীে যোয শফশবন্ন যাজয যোযয়ে অনুদান ট্রদয়ফ। শক্ষাখায়ত যাজযগুশরয েত শযভাণ অথত দযোয তা ট্রেন্দ্রীে
যোয ইো েযয়র যীক্ষা েয়য ট্রদখয়ত ায়য। প্রয়োজন য়র অথত েশভনয়ে অনুয়যাধ েয়য যাজযগুশরয়ে অশতশযক্ত
অথত াাময েযয়ত ায়য। ট্রেন্দ্রীে যোয শক্ষাখায়ত এেোরীন ফযে এফিং ট্রৌশনুশনে ফযে এয শযেল্পনা যচনা
েযয়ত উয়দযগী য়ফ। ট্রেন্দ্রীে যোয যাজযগুশরয য়ি তশফর ববাগাবাশগয ট্রক্ষয়ত্র শেে রূয়যখা শতশযয ট্রচষ্টা
েযয়ফ।
২) ট্রেন্দ্রীে যোয জাতীে যাভত েশভশি গেন েযয়ত উয়দযগী য়ফ। াযায়দয় ফাস্তফ ম্মত শনেভাফশর জাযী েযয়ফ
এফিং ফতশক্ষা অশবমান এয য়ি াভঞ্জয শফধান েয়য োজ েযয়ফ।
৩) ট্রেন্দ্রীে যোয ট্রদয়য শক্ষািংক্রান্ত েতৃতয়ক্ষয য়ি আরা আয়রাচনায শবশিয়ত এেশি জাতীে ােক্রভ শতশযয ট্রচষ্টা
েযয়ফ। ট্রেন্দ্রীে যোয প্রয়তযে শক্ষয়েয জনয াাঁচ ফেয়যয ভয়ধয প্রশক্ষয়ণয ফযফস্থা েযয়ত উয়দযগী য়ফ।
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যাজয যোয়যয দাশেত্ব:
১. যাজয যোয শশুয অশধোয যক্ষায জনয State commission for protection of Child Right শতশয েযয়ফ।
যাজয যোয National council for teacher education-এয শনেভ অনুমােী শক্ষেয়দয জনয প্রশক্ষয়ণয ফযফস্থা
েযয়ফ।
২.শক্ষায প্রায  ভায়নান্নেয়নয জনয ট্রেন্দ্রীে াাময োড়া প্রয়োজনীে অয়থতয দাশেত্ব যাজয যোয়যয। এোড়া শফদযারে গৃ
শনভতাণ, শক্ষে  অশক্ষে েভতচাযী শনয়োগ এফিং তায়দয উমুক্ত জােগাে ট্রপ্রযণ শফশবন্ন প্রোয শক্ষা ােে উেযয়ণয
ফযফস্থা েযা ইতযাশদ দাশেত্ব ারন েযয়ফ যাজয যোয। যাজয যোয জাতীে স্তয়যয য়ি াভঞ্জয ট্রযয়খ, ােযক্রভ শতশয
এফিং শক্ষেয়দয জনয শফয়ল ায়েয ফযফস্থা েযয়ফ। াযা যায়জয েন-ােয়নয ভান ফজাে যাখয়ফ এফিং ফাশলতে ভেূশচ
শতশয েযয়ফ।
৩.শক্ষাথতীয়ে শফদযারয়ে বশতত উশস্থশত ুশনশিত েযা এফিং অষ্টভ ট্রেশণ মতন্ত প্রাযশম্ভে শক্ষা ুশনশিত েযায ট্রমৌথ দাশেত্ব
ট্রেন্দ্রীে যোয়যয য়ি যাজয যোয়যয। যাজয যোয প্রশতফন্ধী শশু  দুফতরতয অিংয়য শশুয়দয জনয শক্ষা ুশনশিত
েযয়ফ।
৪.যাজয যোয শফদযারে শযচারনায ুশফধায জনয Managing Committee শতশয েযয়ফ  স্থানীে েতৃতয়ক্ষয জনয
শফজ্ঞশপ্ত জাশযয ফযফস্থা েযয়ফ।
স্থানীে েতৃ
ত য়ক্ষয দাশেত্ব: স্থানীে েতৃতক্ষ শনশিত েযয়ফন মায়ত দুফতর ট্রেশণ  ফশিত অিংয়য শশুযা ট্রোন োযয়ণ প্রাযশম্ভে
শক্ষা ম্পূণত েযায ট্রক্ষয়ত্র ফাধা না াে এফিং এই ধযয়ণয শশুয়দয ভয়ধয ট্রোন শফলভয ৃশষ্ট েযা ে না। স্থানীে েতৃত য়ক্ষ
শনয়জয এরাোয প্রশতশি শশুয প্রাযশম্ভে শক্ষান্তয়য বশতত, উশস্থশত  াে ম্পুণত েযা শনশিত েযয়ফন এফিং ট্রদখবায়রয ফযফস্থা
েযয়ফন। শযমােী শযফায়যয শশুয়দয শফদযারয়ে বশতত ুশনশিত েযয়ফন স্থানীে েতৃতক্ষ।
স্থানীে েতৃতক্ষ শনয়জয এরাোয ট্রচাে ফেয ফে মতন্ত শশুয়দয জনয নশথ িংযক্ষণ েযয়ফন। শফদযারয়েয শযোোয়ভা,
ট্রমভন “শফদযারে গৃ, শক্ষে  শখন উেযয়ণয ফযফস্থা েযয়ফন। শক্ষেয়দয প্রশক্ষয়ণয ফযফস্থা েযয়ফন স্থানীে েতৃতক্ষ।
এোড়া শফদযারে গুশর োজেয়ভতয নজযদাশয েযা, েন-ােয়নয ফাশলতে ভেূশচ শস্থয েযা ইতযাশদ দাশেত্বগুশর শনয়ে
থায়েন স্থানীে েতৃতক্ষ।
শতাভাতায দাশেত্ব: শক্ষায়ক্ষয়ত্র শতাভাতায দাশেত্ব ম্পয়েত িংশফধায়ন শনম্নরূ বায়ফ ফরা য়েয়ে১. বাযতীয়্ িংশফধায়নয ট্রভৌশরে অশধোয়যয ৫১ (এ) “ট্রত ফরা য়েয়ে প্রয়তযে শতাভাতায ট্রভৌশরে েততফয র তায়দয
ন্তানয়দয শফদযারয়ে াোয়না।
২.িংশফধায়নয ১০নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে, প্রশতশি ফাফা “ভা অথফা অশববাফেয়দয দাশেত্ব র শনেিফততী শফদযারে শশুয়ে
বশতত েযা এফিং তায জনয প্রথভ ট্রেশণ ট্রথয়ে অষ্টভ ট্রেশণ মতন্ত প্রাযশম্ভে শক্ষায ফযফস্থা েযা।
শফদযারয়েয দাশেত্ব: িংশফধায়নয ট্রমফ ধাযাে শফদযারয়েয দাশেত্ব ম্পয়েত উয়েখ েযা য়েয়ে, ট্রগুশর র”
১. িংশফধায়নয ১২ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে- শফদযারয়ে বশতত য়েয়ে এভন ের শক্ষাথতীয অবফতশনে ফাধযতাভূরে
প্রাযশম্ভে শক্ষা শনশিত েযয়ত য়ফ। এোড়া শফদযারয়ে অবফতশনে ফাধযতাভূরে য়ফ।
২. িংশফধায়নয ১৩ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে- ট্রোন শফদযারে ফা ফযশক্ত শক্ষাথতীয়ে বশততয জনয ট্রোন প্রোয েযাশয়িন শপ
চাইয়ত াযয়ফ না। ট্রোন শফদযারে ফা ফযশক্ত মশদ েযাশয়িন শপ আদাে েয়য তায়র তা াশস্তয়মাগয অযাধ এফিং
িংশিষ্ট শফদযারে ফা ফযশক্তয়ে েযাশয়িন শপ েযাশয়িন শপ-য দগুণ অথত জশযভানা শদয়ত ফাধয েযা য়ফ।
৩. িংশফধায়নয ১৪ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে- প্রাযশম্ভে শক্ষারায়বয জনয শফদযারয়ে বশতত য়ত ট্রগয়র শশুয ফে শনধতাযয়ণয
জনয জন্ম িংাত্র রাগয়ফ। ট্রোন শশুয োয়ে মশদ জন্ম িংাত্র না থায়ে তায়র তায বশতত আিোয়না মায়ফ না।
৪. িংশফধায়নয ১৬ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে-প্রাযশম্ভে শক্ষা ট্রল না য়র ট্রোন শশুয়ে ট্রপর েযয়ত ফা শফদযারে ট্রথয়ে
শফতাশড়ত েযয়ত াযয়ফ না।
৫. িংশফধায়নয ১৭ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে-শফদযারে ট্রোন শশুয়ে াযীশযে াশস্ত না ভানশে বায়ফ শফব্রত েযয়ত াযয়ফ
না।
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শক্ষে গয়ণয দাশেত্ব: RTEA ট্রে ফাস্তয়ফ রূদান েযয়ত ট্রমভন ট্রেন্দ্রীে যোয যাজয যোয,স্থানীে প্রান 
শতাভাতায দাশেত্ব আয়ে ট্রতভশন শক্ষেয়দয দাশেত্ব আয়ে। িংশফধায়নয ট্রমফ ধাযাে শক্ষেগয়ণয দাশেত্ব ম্পয়েত উয়েখ
েযা য়েয়ে। ট্রগুশর র”
 িংশফধায়নয ২৩ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে-শক্ষে শনয়োয়গয জনয ট্রেন্দ্রীে অনুয়ভাশদত িংস্থা ট্রম ফ নূনযতভ ট্রমাগযতায েথা
ফয়রয়ে, ট্রোন ফযশক্তয ট্রইফ ট্রমাগযতা থােয়র শতশন শক্ষে শায়ফ শনমুশক্তয জনয ট্রমাগয ফয়র শফয়ফশচত য়ফন।
 িংশফধায়নয ২৪ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে-২৩ নিং ধাযা অনুমােী শনয়োশজত এেজন শক্ষয়েয শনম্নশরশখত দাশেত্বগুশর থােয়ফ১. শফদযারয়ে শনেভভত  ভে ভত উশস্থত থােয়ত য়ফ।
২. ভেভত শনশদতষ্ট ােক্রয়ভ ড়ায়না ট্রল েযয়ত য়ফ।
৩. োত্র-োত্রীয শখন ক্ষভতা অনুমােী শক্ষা শদয়ত য়ফ।
৪. োত্র-োত্রীয শফদযারয়ে উশস্থত, শক্ষায উন্নশত এফিং ননযানয শফলয়ে তায়দয শতাভাতা এফিং অশববাফেয়দয য়ি
শনেশভত আয়রাচনা েযয়ত য়ফ।
৫. প্রস্তাশফত অনযানয োজগুশর ম্পন্ন েযয়ত য়ফ।
 িংশফধায়নয ২৫ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে-প্রশতশি শফদযারয়ে তশশর ফশণতত োত্র-শক্ষয়েয অনুাত ট্রমন ফজাে থায়ে।
 িংশফধায়নয ২৬ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে-যাজয যোয ফা স্থানীে েতৃতক্ষ দ্বাযা স্থাশত না শনেশন্ত্রত ফা প্রতযক্ষ ফা
য়যাক্ষবায়ফ আশথতে াাময দ্বাযা শযচাশরত এভন ট্রোন শফদযারয়ে শনয়োগদায়নয ট্রক্ষয়ত্র েতৃতক্ষ শফদযারে ট্রভাি
অনুয়ভাশদত শক্ষে িংখযায দ তািংয়য অশধে ূনযদ যাখয়ফন না।
 িংশফধায়নয ২৭ নিং ধাযাে ফরা য়েয়ে-ট্রোন শক্ষে ট্রে শক্ষাদান োড়া অনয ট্রোন োজেয়ভত শনয়োগ েযা মায়ফ না।
তয়ফযোশয জনগননা, শনফতাচয়নয োজ এফিং প্রােৃশতে শফমতয়েয ভে ত্রায়ণয োয়জ শক্ষেয়দয শনয়োগ েযা মায়ফ।
 িংশফধায়নয ২৮ নিং (৯) ধাযাে ফরা য়েয়ে-ট্রোন শক্ষে প্রাইয়বি শিউন েযয়ত াযয়ফন না।
উিংায: শশুয ট্রভৌশরে অশধোয যক্ষাে ট্রেন্দ্র  যাজয যোয়যয দয়ক্ষ অতযন্ত গুরুত্বূণত। শেন্তু শুধু আইন প্রণেন
েযয়রই য়ফ না। ট্রই আইনয়ে ফাস্তয়ফ রূান্তশযত েযয়ত য়ফ। এয জনয ফতস্তয়যয ভানুয়লয য়চতনতায প্রয়োজন। োযণ
এয আয়গ শশুেয়ভয শফরুয়ে এফিং শশুয অশধোয যখাে আনা আইন প্রণেন য়েয়ে। শেন্তু তা য়ত্ত্ব ট্রই আইয়নয
আড়ায়র এে ট্রেশণয ভানুল শশুয়দয ট্রভৌশরে অশধোয শেশনয়ে শনয়ে স্বল্প অয়থতয শফশনভয়ে। তাই শশুয অশধোয যক্ষাে 
শশু শক্ষায জনয এেশদয়ে ট্রমভন অথতবনশতে াভযতা বীলণবায়ফ প্রয়োজন অনযশদয়ে ট্রতভনই প্রয়োজন ফতস্তয়যয ভানুয়লয
জনয শনশতে শক্ষা। মায়ত ট্রোন ট্রেশণয ভানুল শশুেশভে শনয়োগ েযয়ত না ায়য। শশুযা ট্রমন ুিয স্বাস্থযম্মত শক্ষায
শযয়ফ াে। শশুযা শেে শক্ষা ট্রয়র তাযাই বশফলযয়ত ট্রদয়য ার ধযয়ত াযয়ফ। শশুয়দয অফস্থায উন্নেন য়রই
ট্রদয়য উন্নেন ম্ভফ। শশুয অশধোয যক্ষাে শক্ষায অশধোয আইয়নয গুরুত্ব অশযীভ। এই আইন ৬-১৪ ফেয়য শশুয
শক্ষা য়ফ অবফতশনে এফিং ফাধযতাভূরে। ট্রয়ক্ষয়ত্র দাশযদ্রীশড়ত শযফায়যয ন্তায়নয শক্ষায ট্রক্ষয়ত্র ট্রোনযেভ অথত ফযে
য়ে না। আফায শতা-ভাতা, শক্ষে-শশক্ষোয দাশেত্ব ুশনশদতষ্ট োে শতা-ভাতাযা তায়দয ন্তানয়দয দাশেত্ব ম্পয়েত
য়চতন য়ে এফিং শফদযারে াোয়নায জনয উৎা ট্রফাধ েয়যয়ে। এই াভগ্রীে আয়রাচনায শযয়প্রশক্ষয়ত ফরা মাে শক্ষায
অশধোয আইন শশুয শক্ষায ট্রক্ষয়ত্র এে মুগান্তোযী আইন মা ফততভান ভাজ ফযফস্থাে বীলণবায়ফ প্রাশিে।
গ্রন্থঞ্জী:
ফািংরা:
ট্রঘাল, যণশজৎ। (২০০৭)। আধুশনে বাযয়তয শক্ষায শফো। ট্রাভা, েরোতা।
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