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বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন 

 

িািলা নাং- ০৪/২০২০  

অতিদ ািকারী  :  বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন িাদড েন, রিনা, ঢাকা (স্বপ্র)  

বনাি 

প্রতিপক্ষ   :  রাজধানী আইতডয়াল স্কুল, ৩৮৯/এ, তড.আই.টি ররাড, পতিি রািপুরা, ঢাকা  

 

আদেদশর িাতরখ  :  ১০-০২-২০২১ তরিঃ  

 

কতিশন   :  ১।  জনাব রিািঃ িতিজুল ইসলাি, রেয়ারপাস েন, বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন;  

   ২।  জনাব তজ. এি. সাদলহ উতিন, সেস্য, বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন;  

   ৩।  জনাব রিািঃ আব্দুর রউি, সেস্য, বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন;  

   ৪।  ড. এ এি এি িনজুর কাতের, সেস্য, বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন; 

   ৫।  জনাব নাসতরন রবিি, সেস্য, বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন।  

 

প্রতিদ াতিিা আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ২৩ নাং আইন) এর ধারা ৮ এর উপধারা (২) এর তবধান অনুসাদর 

রাজধানী আইতডয়াল স্কুল এর তবরুদে উক্ত আইদনর ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর তবধান রিািাদবক বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা 

কতিশন প্রতিদ াতিিা তবদরাধী কি েকাণ্ড তেতিি কতরয়া “স্কুল কর্তেপক্ষ কর্তেক রকান একটি উৎস হইদি রপাশাক ক্রদয় বাধ্য 

করা হইদিদে’’ িদি ে স্বপ্রদ াতেিিাদব একটি অতিদ াি আনয়ন কদর।  

বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশদনর সতেব কর্তেক ২৩-১২-২০১৯ িাতরদখর-২৩ নাং স্মারদকর িাধ্যদি “রাজধানী 

আইতডয়াল স্কুল এন্ড কদলজ শাখা-২ কর্তেপক্ষ কর্তেক একটি তনতে েষ্ট রোকান হইদি স্কুল রেস  ক্রদয় বাধ্য করা” সাংক্রান্ত 

স্বপ্রদ াতেিিাদব আনীি অতিদ াদির তবষদয় িিািি প্রোদনর জন্য প্রধান তশক্ষক, রাজধানী আইতডয়াল স্কুল এন্ড কদলজ, 

শাখা-২ বরাবর পত্র রপ্রর  করা হয়। তবিি ২৬-১২-২০১৯ িাতরদখর  প্রধান তশক্ষক কর্তেক স্বাক্ষতরি পদত্রর িাধ্যদি কতিপয় 

িথ্যাতে রপ্রর  করা হয় (প্রেশ েনী-১)। পত্রটি প োদলােনায় রেখা  ায় র , আনীি অতিদ াদির তবষদয় স্কুদলর প্রধান তশক্ষক 

তিদসস শওকি জাহান ২৬.১২.২০১৯ িাতরদখ স্বাক্ষতরি পদত্রর িাধ্যদি জানান, েীর্ ে ১২ বের আদি রাজধানী আইতডয়াল 

স্কুল প্রতিতিি হওয়া সদেও অদ্যাবতধ অতিিাবকদের অসহদ াতিিার কারদ  তশক্ষার্থীদের রপাশাদকর তবষদয় রকান 

সদেিনিা লক্ষয করা  ায় নাই। অবশ্য কতিপয় তশক্ষার্থী এই তবষদয় সম্পূ ে সহদ াতিিা কতরয়াদে। এই অবস্থার রপ্রতক্ষদি 

তবিি ২০১৯ সাদল সদেিনিা বৃতের লদক্ষয অতিিাবকদেরদক স্কুদলর তনধ োতরি েতজের তনকট হইদি রপাশাক বানাইবার জন্য 

পত্র রপ্রর  করা হয়। তিতন আদরা জানান, তবতিন্ন জায়িা হইদি কাপড় ক্রদয়র কারদ  অতধকাাংশ রপাশাদকর িদধ্য রাং এর 

তিন্নিা লক্ষয করা  ায়। এোড়া, রেস এর তডজাইন অর্থ োৎ নমুনা সঠিক হয় না।   কাপড় ও তডজাইন এর তিন্নিার িদল এিন 

একটি অবস্থার সৃতষ্ট হয়,  াহা তনিান্তই দৃতষ্টকটু। অর্থে প্রতিটি প্রতিিাদনরই রপাশাক তনধ োর  এই কারদ  কতরয়া রেওয়া হয় 

 াহাদি তশক্ষার্থীদের িদধ্য রপাশাদকর একটি uniformity র্থাদক  াহা দৃতষ্টনন্দন ও স্কুদলর discipline রক্ষায় 

সহায়িা কদর। তিতন পদত্র আদরা উদেখ কদরন র , তশক্ষার্থীদের তনদজদের বাতড়দি অর্থবা বাতহদরর রকান েতজে কর্তেক 

তিরীকৃি রেদস স্কুল তনদে েতশি রপাশাদকর রাং ও তডজাইন ঠিক র্থাতকদল রসই রক্ষদত্র স্কুদলর রকান আপতি র্থাদক না। এলাকার 

রবশ কদয়কটি েতজের সতহি আদলােনা কতরয়া একটি স্বািাতবক মূল্য তনধ োর  করা হইয়াদে। িদল কাপদড়র রাং এর সিিাও 

রক্ষা হয়। স্কুদলর তনধ োতরি রপাশাদক রাং এর রহরদির, তডজাইন এর তিন্নিা লক্ষয করা হইদল স্কুল কর্তেপক্ষ 

অতিিাবকদেরদক পুনরায় তনধ োতরি তডজাইন অনু ায়ী রপাশাক বানাইবার জন্য বতলয়া র্থাদকন। িদল অতিিাবকি  আতর্থ েক 
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রলাকসাদনর িদধ্য পদড় বদলও তিতন পদত্র উদেখ কদরন। প্রধান তশতক্ষকার পদত্রর তবষয়বস্তু রর্থদক প্রিীয়িান হয় র , র  

সকল অতিিাবক বাতহর হইদি স্কুল রেস সাংগ্রহ কতরয়া র্থাদকন িাহাদের অদনদকর স্কুল রেস ঠিকিি হয় না তবধায় 

িাহাদেরদক পুনরায় স্কুল রেস ক্রয় কতরবার জন্য বাধ্য করা হইয়া র্থাদক। স্কুদলর আতর্থ েক রকান লাি বা অতিিাবকদের 

অনুভূতিদক আর্াি কতরবার জন্য কাজটি করা হয় নাই।  

তবো ে তবষয়: 

(১) স্বপ্রদ াতেিিাদব কতিশন কর্তেক আনীি অতিদ ািটি প্রতিদ াতিিা আইন, ২০১২ এর তবধান অনুসাদর 

প্রতিপদক্ষর তবরুদে তবদবেনাদ াগ্য তকনা:  

(২) স্কুল কর্তেপক্ষ কর্তেক একক উৎস হইদি সহদ াতিিার িাধ্যদি স্কুল রেস ক্রয় কতরবার তবষয়টি 

প্রতিদ াতিিা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর তবধাদনর লাংর্ন এর আওিায় পদড় তকনা? 

 

প োদলােনা ও তবদেষ : 

স্বপ্রদ াতেিিাদব কতিশন কর্তেক আনীি অতিদ ািটি তনষ্পতির লদক্ষ ২ (দুই) টি তবো ে তবষয় তনধ োর  করা 

হইয়াদে। তসোন্ত গ্রহদ র সুতবধাদর্থ ে ২ (দুই) টি তবো ে তবষয়দক একসাদর্থ তবদবেনা করা হইয়াদে। অতিদ ািটি প োদলােনা ও 

তবদেষদ র সিয় রেখা  ায় র , কতিশদনর সতেব অতিদ ািটি অনুসন্ধাদনর তনতিদি ২৮-০১-২০২০ িাতরদখ অনুসন্ধান ও 

িেন্ত ইউতনট বরাবর রপ্রর  কদরন। প্রাপ্ত অতিদ ািটি অনুসন্ধান ও িেন্ত ইউতনট কর্তেক প োদলােনা করা হয়। তবস্তাতরি 

িেদন্তর পর অনুসন্ধান ও িেন্ত ইউতনট তবিি ৩০-০১-২০২০ িাতরদখ সতেব, বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশন বরাবর উক্ত 

অতিদ াদির তবষদয় িিািি সম্বতলি প্রতিদবেন োতখল কদর। 

কতিশন অতিদ াদির তবষদয় রাজধানী আইতডয়াল স্কুল কর্তেপদক্ষর শুনানী গ্রহ  কদর। শুনানীকাদল রাজধানী স্কুদলর 

পদক্ষ ২ জন সাক্ষী  র্থাক্রদি জনাব রিািঃ আব্দুল হাই, সহকারী তশক্ষক এবাং জনাব জাহাঙ্গীর আলি, তসতনয়র তশক্ষক সাক্ষয 

প্রোন কদরন। সাক্ষয প্রোন কাদল, প্রর্থি সাক্ষী জনাব জাহাঙ্গীর আলি উদেখ কদরন র , ‘‘সুরতি রটইলাস ে হইদি ২০১৯-

২০২০ সাল প েন্ত স্কুদলর সকল রেস রনওয়া হয় তকন্তু এটা বাধ্যকর তেল না। স্কুদলর োত্র-োত্রীর সাংখ্যা ১০০০ (এক হাজার) 

জন এবাং িদনাগ্রাি এর োি ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। স্কুদল রেদসর নমুনা রেওয়া আদে। িতবষ্যদি স্কুল কর্তেপক্ষ তবতিন্ন রটইলার 

এর িাধ্যদি রেস সাংগ্রহ করার ব্যবস্থা লইদব”। সাক্ষয প্রোদনর এ প োদয় রাজধানী আইতডয়াল স্কুল এর প্রধান তশক্ষক কর্তেক 

োতখলীয় ২৬-১২-২০১৯ িাতরদখর পত্র (প্রেশ েনী-১) তহসাদব তেতিি করা হইয়াদে। তিিীয় সাক্ষী জনাব রিািঃ আব্দুল হাই, 

সহকারী তশক্ষক সাক্ষয প্রোনকাদল উদেখ কদরন র , ‘‘স্কুল রেস ক্রদয়র জন্য বাধ্য করা হয় নাই। িদব সুরতি রটইলাস ে এর 

িাধ্যদি রেস রনওয়া হয়।’’ 

পরবিীদি তবষয়টির উপদর িেন্তকারী কি েকিো জনাব খাদলে আবু নাদেরদক শুনানী করা হয় । তিতন অনুসন্ধান ও 

িেন্ত ইউতনট কর্তেক োতখলীয় িেন্ত প্রতিদবেদনর তিতিদি বক্তব্য রাদখন এবাং িেন্ত প্রতিদবেন (প্রেশ েনী-২) তনতিি কদরন। 

িেন্ত প্রতিদবেদন রকান প্রতিিাদনর নাি উদেখ ব্যতিদরদক একক সরবরাহকারী প্রতিিান হইদি স্কুল কর্তেপক্ষ কর্তেক রপাশাক 

ক্রদয়র অতিদ াদির তবষয়টি তুদল ধরা হইয়াদে। 

উপদর বত েি প েদলােনা ও তবদেষ মূলক িথ্য, স্কুদলর প্রধান তশক্ষদকর ২৬-১২-২০১৯ িাতরদখর পত্র, অনুসন্ধান ও 

িেন্ত ইউতনট এর িিািি ও িেন্তকারী কি েকিোর বক্তব্য হইদি প্রিীয়িান হয় র , স্কুল কর্তেপক্ষ কর্তেক একটি উৎস হইদি 

রপাশাক ক্রদয় তশক্ষার্থীদেরদক বাধ্য করা হইয়াদে, িদব রকান অতিিাবক  তে রপাশাদকর রাং ও তডজাইদনর অতিন্নিা রাতখয়া 

র্থাদক রসদক্ষদত্র িাহাদেরদক বাঁধা রেওয়া হইি না, তকন্তু তিন্নিা পতরলতক্ষি হইদল পুনরায় তনতে েষ্ট রোকান হইদিই রেস 

ক্রদয়র বাধ্যবাধকিা তেল। অপরতেদক প্রতিপদক্ষর সাক্ষীদের বক্তব্য হইদি রেখা  ায়, সুরতি নািীয় একটি েতজের রোকান 

হইদি স্কুল কর্তেপক্ষ কর্তেক ২০১৯ সাল হইদি একক উৎদসর িাধ্যদি স্কুদলর রপাশাক ক্রদয় অতিিাবকদের উপর তনদে েশনা 
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রেওয়া হইয়াতেল,  াহা বিেিাদন এই বৎসর আর েলিান নাই। িদব স্কুদলর রপাশাক এর নমুনা এবাং রাং এর তিন্নিা না 

র্থাতকদল অতিিাবকরা অন্য জায়িা হইদি রপাশাক ক্রয় কতরদি পাতরি। িদব স্বীকৃি িদিই সকল োত্রীর জন্য একটি েতজের 

রোকাদনর িাধ্যদিই রপাশাক সাংগ্রহ করা হইি,  াহা রেদশর ক্রিবধ েিান অর্থ েননতিক উন্নয়দ র রপ্রক্ষাপদট ব্যবসা-বাত দজয 

পণ্য (স্কুদলর রেস) তবিরদ র রক্ষদত্র একক উৎসদক উৎসাতহি করা হইয়াদে,  াহা প্রতিদ াতিিার রক্ষদত্র তবরূপ প্রিাব  সৃতষ্টর 

িাধ্যদি সুস্থ প্রতিদ াতিিামূলক পতরদবশদক তবতিি কতরয়াদে।   

উপদর উতেতখি প েদবক্ষ  ও আদলােনা হইদি সুস্পষ্টিাদব প্রিীয়িান হয়, রাজধানী আইতডয়াল স্কুল কর্তেপক্ষ 

২০১৯ সাল হইদি তশক্ষার্থীদেরদক প্রতিদ াতিিামূলকিাদব স্কুল রেস ক্রয় কতরবার সুদ াি হইদি বতঞ্চি কতরয়া সুরতি 

রটইলাস ে নািীয় একটি েতজে প্রতিিান হইদি এককিাদব স্কুল রেস ক্রদয় বাধ্য কতরয়াদে,  াহা প্রতিদ াতিিা আইন, ২০১২ এর 

ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর তবধাদনর লঙ্ঘন। উপরন্তু রাজধানী আইতডয়াল স্কুল কর্তেপদক্ষর তবরুদে একক প্রতিিান হইদি 

তশক্ষার্থীদেরদক স্কুল রেস ক্রদয় বাধ্য করার তবষয়টি স্কুল কর্তেপক্ষ কর্তেক স্বীকৃিিাদব প্রিাত ি হইয়াদে। র দহতু তবষয়টি 

প্রতিদ াতিিা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর তবধান অনুসাদর বাজাদর িদনাপতল অবস্থার সৃতষ্টর িাধ্যদি সুিু 

প্রতিদ াতিিার রক্ষদত্র তবরূপ প্রিাব তবস্তাদরর কার  এবাং সুরতি রটইলাস ে নািীয় একক প্রতিিাদনর িাধ্যদি রেস সাংগ্রহ এবাং 

সরবরাহ করার তবষয়টি পদণ্যর বাজার পদরাক্ষিাদব তনয়ন্ত্রদ র সাতিল, রসদহতু তবো ে তবষয় (১) এবাং (২) প্রতিদ াতিিা 

আইন, ২০১২ এর আওিায় কতিশন কর্তেক তবদবেনাদ াগ্য। উদেখ্য, শুনানী েলাকালীন সিদয় রাজধানী আইতডয়াল স্কুল 

কর্তেপক্ষ সুরতি রটইলাস ে হইদি স্কুল রপাশাক সাংগ্রদহর তবষয়টি বন্ধ কতরয়াদে এবাং কতিশন কর্তেক প্রেি তনদে েশনা বাস্তবায়ন 

কতরদব িদি ে প্রতিশ্রুতি তেয়াদে। রস কারদ  স্কুল কর্তেপক্ষদক কতিপয় তনদে েশনা প্রোনপূব েক অতিদ ািটি তনষ্পতি করা হইল।  
 

 

উপদর বত েি প োদলােনা ও তবদেষদ র উপর তিতি কতরয়া কতিশন তনম্নরূপ আদেশ প্রোন কতরল:  

আদেশ 

১। তবো ে তবষয় ২ (দুই) টি প্রতিপদক্ষর তবরুদে প্রিাত ি হইয়াদে এবাং প্রতিপক্ষ কর্তেক প্রতিদ াতিিা আইন, ২০১২ 

এর ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এর তবধান লাংর্ন করা হইয়াদে; 

২। রাজধানী আইতডয়াল স্কুল কর্তেপক্ষ -    

(১) তশক্ষার্থীদের স্কুল রপাশাদকর জন্য প্রদয়াজদন একটি Dress Code এবাং Uniform 

Specification তনধ োর  কতরদি পাতরদব;  

(২) স্কুল রেদসর কাপড়, রাং, তডজাইন এবাং িদনাগ্রাি অতিন্ন রাতখবার উদিদশ্য অতিিাবকবৃন্দদক অবতহি 

কতরয়া িদনানীি রপাশাদকর একটি নমুনা তনব োতেি েতজের/প্রতিিাদনর তনকট সরবরাহ কতরদব; 

(৩) একক উৎস বা একটি তনতে েষ্ট রোকান হইদি রপাশাক ক্রদয়র বাধ্যবাধকিা পতরহার কতরবার উদিদশ্য 

ন্যযনিি ৩ (তিন) টি েতজের রোকান তনব োেনপূব েক (এলাকা তিতিক) প্রতিদ াতিিামূলক সুিু বাজার সৃতষ্টর 

লদক্ষয যুিপৎিাদব রেস তিরী এবাং সাংগ্রদহর কাজ সম্পােন কতরদব; 

(৪) েতজের রোকান তনব োেদনর জন্য বহুল প্রোতরি ২ (দুই) টি পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্ত প্রকাদশর িাধ্যদি 

তনতে েষ্টকৃি িাতরদখর িদধ্য বাোই কা েক্রি সম্পন্ন কতরদব; এবাং  

(৫) স্কুদলর  াবিীয় সািগ্রী, পণ্য, রসবা ক্রদয়র রক্ষদত্র প্রতিদ াতিিা আইন, ২০১২ এর তবধানাবলী অক্ষুন্ন 

রাতখবার এবাং রেদশ ব্যবসা-বাত দজয প্রতিদ াতিিা তবদরাধী কি েকাণ্ড পতরহার কতরবার রক্ষদত্র শ্রোশীল 

র্থাতকদব।  
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৩। রাজধানী আইতডয়াল স্কুল কর্তেপক্ষ উহার উপর প্রেি আদেশ ২ অনুসাদর গৃহীি ব্যবস্থাতে সম্পতকেি একটি 

প্রতিদবেন আিািী ৩০ িাে ে, ২০২১ িাতরদখর িদধ্য বাাংলাদেশ প্রতিদ াতিিা কতিশদনর তনকট রপ্রর  কতরদব।  

 

কতিশদনর সতেব এই আদেশটি জারীর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহ  কতরদবন এবাং উহার অনুতলতপ অবিতি ও 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদ র জন্য সতেব, বাত জয িন্ত্র ালয় এবাং সতেব, িাধ্যতিক ও উচ্চ তশক্ষা তবিাি, তশক্ষা 

িন্ত্র ালয় বরাবদর রপ্রর  কতরদবন।   

 

 

 

স্বাক্ষতরি/- 

নাসতরন রবিি 

সেস্য 

স্বাক্ষতরি/- 

ড. এ এি এি িনজুর কাতের 

সেস্য 

রিািঃ আব্দুর রউি 

সেস্য 

(ছুটিদি) 

 

 

স্বাক্ষতরি/- 

তজ. এি. সাদলহ উতিন 

সেস্য 

স্বাক্ষতরি/- 

রিািঃ িতিজুল ইসলাি 

রেয়ারপাস েন 

     

 

 


