খসড়া
বাল্য বববাহ বির াধ বববধমাল্া, ২০১৭
বাল্য বববাহ বির াধ আইি, ২০১৭ (২০১৭ সারল্ .........িং আইি) এ ধা া ২০-এ প্রদত্ত
ক্ষমতাবরল্ স কা বিম্নরুপ বববধমাল্া প্রণয়ি কব রল্িt১।

সংবিপ্ত বির ািাম ও প্রবর্তি।-(১) এই বববধমাল্া বাল্য বববাহ বির াধ বববধমাল্া, ২০১৭
িারম অবিবহত হইরব।
(২) ইহা অববল্রে কার্যক হইরব।

২।

সংজ্ঞা।- ববষয় বা প্রসরে পব পন্থী বকছু িা থাবকরল্, এই বববধমাল্ায়(ক) “আইি” অথয বাল্য বববাহ বির াধ আইি, ২০১৭ (২০১৭ সারল্ .........িং আইি);
(খ) “তফবসল্” অথয এই বববধমাল্া তফবসল্;
(গ) “ফ ম” অথয এই বববধমাল্া তফবসরল্ উবিবখত ককাি ফ ম;
(ঘ) “মন্ত্রণাল্য়” অথয মবহল্া ও বিশু ববষয়ক মন্ত্রণাল্য়; এবং
(ঙ) “স কা ” অথয গণপ্রজাতন্ত্রী বাংল্ারদি স কার

পরক্ষ মবহল্া ও বিশু ববষয়ক

মন্ত্রণাল্য়।
৩।

বাল্য বববাহ প্রবর্র ারধ কবমটিসমূহ।–

(১) জাতীয় কবমটি(ক) বাল্য বববাহ প্রবতর ারধ জাতীয় কবমটি হইরব বিম্নরূপ:
১।

মবহল্া ও বিশু ববষয়ক মন্ত্রণাল্রয় মািিীয় মন্ত্রী

২।

সবিব, মবহল্া ও বিশু ববষয়ক মন্ত্রণাল্য়

সদসয

৩।

সবিব, সু ক্ষা কসবা ববিাগ, স্ব াষ্ট্র মন্ত্রণাল্য়

সদসয

৪।

সবিব, জিবি াপত্তা ববিাগ, স্ব াষ্ট্র মন্ত্রণাল্য়

সদসয

1

সিাপবত

৫।

সবিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণাল্য়

সদসয

৬।

সবিব, র্ুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণাল্য়

সদসয

৭।

সবিব, মাধযবমক ও উচ্চ বিক্ষা ববিাগ

সদসয

৮। সবিব, মাদ্রাসা ও কাব গব বিক্ষা ববিাগ

সদসয

৯।

সদসয

সবিব, প্রাথবমক ও গণবিক্ষা মন্ত্রণাল্য়

১০। সবিব, আইি ও ববিা ববিাগ

সদসয

১১। সবিব, স্থািীয় স কা ববিাগ

সদসয

১২। অযাটণী কজিার ল্ বা তদ্কততয ক মরিািীত একজি প্রবতবিবধ

সদসয

১৩। মহাপব িাল্ক, মবহল্া ববষয়ক অবধদপ্ত

সদসয

১৪

স কা কততয ক মরিািীত বাল্য বববারহ সরে জবড়ত দুইটি এিবজও’

সদসয

দুইজি প্রবতবিবধ
১৫

স কা কততয ক মরিািীত স্বিামধিয বতিজি মবহল্া

সদসয

১৬

প্রকল্প পব িাল্ক, িা ী বির্যাতি প্রবতর াধ করল্প মাবি কসক্ট াল্ কপ্রাগ্রাম

সদসযসবিব

(খ) জাতীয় কবমটি কার্যাবল্ী(i) কবমটি বৎসর অন্তত দুইবা সিায় বমবল্ত হইরব;
(ii) কবমটি কজল্াসমূহ হইরত বাল্য বববাহ বির াধ করল্প গতহীত পদরক্ষপসমূহ পর্যারল্ািিা কব রব এবং
প্ররয়াজিীয় বদক বিরদয িিা প্রদাি কব রব; এবং
(iii) কবমটি জাতীয় পর্যায় হইরত বাল্য বববাহ বির াধকরল্প গতহীতবয পদরক্ষপসমূহ বিবিত কব রব
এবং তাহা বাস্তবায়রি জিয উরদযাগ গ্রহণ কব রব।
(২) কজল্া কবমটি(ক) কজল্া কবমটি গঠি হইরব বিম্নরূপ১।

কজল্া প্রিাসক

সিাপবত

২।

পুবল্ি সুপা

সদসয

৩।

বসবিল্ সাজযি

সদসয
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৪।

কজল্া সদর

মবহল্া করল্রজ অধযক্ষগণ

৫।

কজল্া বিক্ষা অবফসা

সদসয

৬।

কজল্া প্রাথবমক বিক্ষা অবফসা

সদসয

৭।

কজল্া সদর

সদসয

বাবল্কা ববদযাল্রয় প্রধাি বিক্ষকগণ

সদসয

৮। কজল্া র্ুব উন্নয়ি কমযকতয া

সদসয

৯।

সদসয

কজল্া আিসা বিবিবপ কমযকতয া

১০। কজল্া সমবায় কমযকতয া

সদসয

১১। কজল্া প্রিাসক কততয ক মরিািীত বাল্য বববাহ প্রবতর ারধ সরে

সদসয

সম্পবকয ত দুইটি এিবজও’ দুইজি প্রবতবিবধ
১২। কজল্া প্রিাসক মরিািীত কজল্া দুইজি স্বিামধিয মবহল্া

সদসয

১৩। কপৌ সিা কময়

সদসয

১৪। ববজ্ঞ বপবপ

সদসয

১৫। কজল্া মবহল্া ববষয়ক কমযকতয া

সদসযসবিব

(খ) কজল্া কবমটি কার্যাবল্ী(i) কজল্া কবমটি প্রবতমারস একবা সিায় বমবল্ত হইরব;
(ii) কবমটি উপরজল্া হইরত বাল্য বববাহ প্রবতর াধ করল্প গতহীত পদরক্ষপসমূহ পর্যারল্ািিা কব রব
এবং প্ররয়াজিীয় বদক বিরদয িিা প্রদাি কব রব;
(iii) জাতীয় কবমটি হইরত প্রাপ্ত বিরদয িিা/ সুপাব িসমূহ বাস্তবায়ি কব রব; এবং
(iv) জাতীয় কবমটি বিকট প্ররয়াজিীয় সুপাব ি কপ্র ণ কব রব; এবং
(v) কবমটি প্রবতমারস তফবসরল্ উবিবখত ফ ম-খ অিুর্ায়ী প্রবতরবদি জাতীয় কবমটি বিকট
কপ্র ণ কব রব।
(৩) উপরজল্া কবমটি(ক) উপরজল্া কবমটি গঠি হইরব বিম্নরূপ3

১।

উপরজল্া বিবযাহী কমযকতয া

সিাপবত

২।

উপরজল্া স্বাস্থয ও পব বা পব কল্পিা কমযকতয া

সদসয

৩।

উপরজল্া পব ষরদ মবহল্া িাইস কিয়া মযাি

সদসয

৪।

উপরজল্া মাধযবমক বিক্ষা অবফসা

সদসয

৫।

উপরজল্া প্রাথবমক বিক্ষা অবফসা

সদসয

৬।

উপরজল্া সমিায় অবফসা

সদসয

৭।

উপরজল্া র্ুব উন্নয়ি কমযকতয া

সদসয

৮।

থািা িা প্রাপ্ত কমযকতয া

সদসয

৯।

উপরজল্া আিসা -বিবিবপ কমযকতয া

সদসয

১০। কজল্া প্রিাসক মরিািীত দুইটি এিবজও’ দুইজি প্রবতবিবধ

সদসয

১১। কজল্া প্রিাসক মরিািীত দুইজি মবহল্া

সদসয

১২। উপরজল্া মবহল্া ববষয়ক কমযকতয া

সদসযসবিব

(খ) উপরজল্া কবমটি কার্যাবল্ী(i) উপরজল্া কবমটি প্রবতমারস একবা সিায় বমবল্ত হইরব;
(ii) কবমটি ইউবিয়ি পর্যারয় বাল্য বববাহ প্রবতর াধ করল্প গ্রহীত পদরক্ষপসমূহ পর্যারল্ািিা কব রব
এবং প্ররয়াজিীয় বদক বিরদয িিা প্রদাি কব রব;
(iii) কজল্া কবমটি হইরত প্রাপ্ত বিরদয িিা/সুপাব ি বাস্তবায়ি কব রব;
(iv) প্রবত পবিকা বৎসর

শুরুরত বাল্য বববাহ প্রবতর াধকরল্প কমযপব কল্পিা গ্রহণ কব রব ও তাহা

বাস্তবায়ি কব রব;
(v) কজল্া কবমটি বিকট প্ররয়াজিীয় সুপাব ি কপ্র ণ কব রব; এবং
(vi) কবমটি প্রবতমারস তফবসরল্ উবিবখত ফ ম-ক অিুর্ায়ী প্রবতরবদি জাতীয় কবমটি বিকট
কপ্র ণ কব রব।
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(৪) ইউবিয়ি কবমটি(ক) ইউবিয়ি কবমটি গঠি হইরব বিম্নরূপ১। ইউবিয়ি পব ষরদ কিয়া মযাি

সিাপবত

২। ইউবিয়ি পব ষরদ সং বক্ষত আসিসমূরহ মবহল্া সদসয

সদসয

৩। সংবিষ্ট ইউবিয়রি মরধয অববস্থত উচ্চ ববদযাল্রয় প্রধাি

সদসয

বিক্ষকগণ
৪। সংবিষ্ট ইউবিয়রি মরধয অববস্থত প্রাথবমক ববদযাল্রয় প্রধাি

সদসয

বিক্ষকগণ
৫। উপরজল্া বিবযাহী অবফসা কততয ক মরিািীত দুইজি এিবজও

সদসয

প্রবতবিবধ
৬। সংবিষ্ট ইউবিয়রি মরধয অববস্থত বিকাহ ক বজস্টা

সদসয

৭। ইউবিয়ি পব ষরদ সবিব

সদসযসবিব

(খ) ইউবিয়ি কবমটি কার্যাবল্ী(i) প্রবতমারস একবা সিায় বমবল্ত হইরব;
(ii) বাল্য বববারহ কুফল্ কম্পরকয জিসাধা ণরক সরিতি কব বা বযবস্থা গ্রহণ কব রব;
(iii) প্রবত পবিকা বৎসর

শুরুরত বাল্য বববাহ প্রবতর াধকরল্প কমযপব কল্পিা গ্রহণ কব রব ও তাহা

বাস্তবায়ি কব রব।
(iv) উপরজল্া কবমটি বিরদয িাবল্ী বাস্তবায়ি কব রব; এবং
(v) উপরজল্া কবমটি বিকট প্ররয়াজিীয় সুপাব ি কপ্র ণ কব রব।
৪। বাল্য বববাহ বরে উর্যাগী হইবা মুচরল্কা।- ককাি বযবি বাল্য বববারহ উরদযাগ
গ্রহণ কব য়ারছি বকন্তু বববাহ সম্পন্ন হয় িাই, এইরূপ বযবি তফবসরল্ ববণযত ফ ম-গ অিুর্ায়ী
একটি মুিরল্কা/বন্ড আদাল্রত দাবখল্ কব রল্ আদাল্ত উি বযবিরক অবিরর্াগ হইরত অবযাহবত
বদরত পাব রবি।
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৫। বাল্য বববারহ ববরিষ ববধাি।- (১) বিম্নরূপ ববরিষ পব বস্থবতরত আদাল্ত অপ্রাপ্ত বয়রে
বববারহ ববষয়টি ববরবিিা কব রব(ক) কপ্ররম সম্পরকয

কা রণ কছরল্/কমরয় বিরজ া বববাহ কব য়ারছ এবং কমরয়টি গিয বতী/সন্তারি

মা হইয়ারছ; অথবা
(খ) অপ্রাপ্ত বয়ে কমরয় বিকটবতী আত্নীয় কর্মি- বপতা-মাতা, িাইরবাি, িািা-িািী ইতযাবদ
ককহই জীববত িাই এবং কমরয়টি ি ণ-কপাষণ ও বি াপত্তা বিবিত ক া দু:সাধয।
(২) উপধা া (১) এ ববণযত পব বস্থবত স্বপরক্ষ সংবিষ্ট ইউবিয়ি পব ষরদ কিয়া মযাি/কপৌ সিা
কাউবিল্র

বিকট হইরত একটি প্রতযয়ি গ্রহণ কব রত হইরব।

(৩) আদাল্ত,প্ররয়াজিরবারধ, ববষয়টি সতযতা বিরূপরি জিয উপরজল্া মবহল্া ববষয়ক কমযকতয া
বা অিয ককাি বযবি মাধযরম তদন্ত সম্পন্ন কব রত পাব রব।
৬।

বাল্য বববাহ বির ারধ সামাবিক সরচর্ির্া।- বাল্য বববাহ বির াধ করল্প সামাবজক

সরিতিতা সতবষ্ট ল্রক্ষয বিম্নববণযত পদরক্ষপসমূহ গ্রহণ কব রত হইরবেঃ
(ক) বপ্রন্ট ও ইরল্কট্রবিক বমবিয়ায় বাল্য বববারহ কুফল্ সম্পরকয প্রিা ণা;
(খ) পুবস্তকা, বল্ফরল্ট, হযান্ডববল্ ববত ণ;
(গ) গুরুত্বপূণয স্থািসমূরহ এবং সবযসাধা রণ িল্ািল্ ও দতবষ্ট কগাির আরস এমি জায়গায়
বাল্য বববারহ কুফল্ ও আইিগত ববধািসমূহ সাইিরবারিয প্রদিযি;
(ঘ) অংিীজি, কর্মি-জিপ্রবতবিবধ, বববাহ ক বজস্ট্রা , মাধযবমক ও উচ্চ মাধযবমক
ববদযাল্রয় বিক্ষক ইতযাবদ বযবিবগযরক বিরয় ওয়াকয িপ, কসবমিা , বসরম্পাবজয়াম ইতযাবদ
আরয়াজি;
(ঙ) গ্রামাঞ্চরল্ হাট-বাজার

এ সম্পবকয ত িাটিকা/বারয়ােপ প্রদিযি;

(ি) বাল্য বববারহ কুফল্ সম্পরকয স্কু রল্ ছাত্র-ছাত্রী ববরিষতেঃ ছাত্রীরদ সরিতি ক া
ল্রক্ষয তাহারদ মারে পুবস্তকা ও হযান্ডববল্ ববত রণ পািাপাবি উন্মুি আরল্ািিা বযবস্থা
গ্রহণ; এবং
(ছ) সামাবজক সরিতিতা সতবষ্ট ল্রক্ষয অিযরকাি বযবস্থা গ্রহণ।
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৭।

সামাবিক নিটওয়াবকতং গরড় নর্াল্া।- বাল্য বববাহ সম্পবকয ত তথয সংগ্রহ ও প্রবতর াধ
করল্প সামাবজক কিটওয়াবকয ং গরড় কতাল্া উরদযাগ গ্রহণ কব রত হইরব। বববিন্ন স কা ী
কবস কা ী সংস্থা, কসচ্ছারসবী সংগঠি, জিপ্রবতবিবধ এবং সরিতি িাগব করদ

উি

কিটওয়াবকয ং এ আওতায় আিয়ি কব রত হইরব।
৮।

নিল্া ও উপরিল্া মবহল্া ববষয়ক কমত কর্তা

্াবয়ত্ব।- বাল্য বববাহ বির াধকরল্প

বববিন্ন স কা ী/কবস কা ী সংস্থা, কসচ্ছারসবী সংগঠি, জিপ্রবতবিবধ এবং কিতত স্থািীয়
বযবিবরগয মরধয সুষ্ঠু সমন্বয় সাধরি জিয কজল্া ও উপরজল্া মবহল্া ববষয়ক কমযকতয া
দাবয়ত্ব পাল্ি কব রবি। ইহাছাড়া বাল্য বববাহ সম্পবকয ত তথয/সংবাদ সংগ্রহ এবং
মন্ত্রণাল্য়সহ সংবিষ্ট স কা ী/কবস কা ী সংস্থা বিকট কপ্র ণ কব রবি। তথয কপ্র রণ
জিয তাহা া তফবসরল্ উবিবখত ফ ম বযবহা কব রবি।
৯।

্রে বহুল্ প্রচা ।- বাল্য বববারহ সবহত সংবিষ্ট ককাি বযবি/বযবিবগয ককাি আদাল্ত
কততয ক কদাষী সাবযস্ত হইরল্ উিরুপ দরন্ড ববষয়টি সংবিষ্ট আদাল্ত স্বয়ং প্রিা মাধযরম
বযাপক প্রিার

বযবস্থা ল্ইরবি অথবা স কাব আইি সহায়তা কবমটি বা কজল্া/উপরজল্া

মবহল্া ববষয়ক কমযকতয ারক ববষয়টি বযাপক প্রিার
১০। পু স্কার

জিয বিরদয িিা প্রদাি কব রবি।

বযবস্থা।- বাল্য বববাহ বির াধকরল্প কত বতত্বপূণয অবদারি

জিয স কা

বাৎসব ক বিবত্তরত বযবি/ প্রবতষ্ঠািরক পু স্কা প্রদারি বযবস্থা গ্রহণ কব রব।
১১। হট ল্াইি।– বাল্য বববাহ বির াধ করল্প দ্রুত কার্যক বযবস্থা গ্রহরণ জিয কজল্া মবহল্া
ববষয়ক কমযকতয া, উপরজল্া মবহল্া ববষয়ক কমযকতয া, উপরজল্া বিবযাহী অবফসা থািা
িা প্রাপ্ত কমযকতয া, ইউবিয়ি পব ষরদ কিয়া মযািগরণ মারে হটল্াইি প্রবতষ্ঠা কব রত
হইরব। উবিবখত বযবিবরগয

কটবল্রফাি/কমাবাইল্ িে সমূহ জিসাধা ণরক অববহত

কব রত হইরব র্াহারত তাহা া বাল্য বববারহ সংবাদ দ্রুত তাহারদ জািাইরত পার ।
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র্ফবসল্
ফ ম-ক
[বববধ-৩ (৩) (খ) দ্রষ্টবয]
উপরজল্া/থািা মবহল্া ববষয়ক কমযকতয া প্রবতরবদি
-----------------উপরজল্া,.................কজল্া। -----------------মাস,-----------সাল্।

ক্রবমক
িং

ইউবিয়ি এ িাম

বাল্য বববারহ তথয
প্রাবপ্ত সংখযা

বাল্য বববাহ
বরে সংখযা

মন্তবয

কমাট

ফ ম-খ
[বববধ-৩ (২) (খ) দ্রষ্টবয]
কজল্া মবহল্া ববষয়ক কমযকতয া প্রবতরবদি
------------কজল্া। --------------মাস,-------------সাল্।
ক্রবমক
িং

উপরজল্া

বাল্য বববারহ তথয
প্রাবপ্ত সংখযা

বাল্য বববাহ বরে
সংখযা
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মন্তবয

কমাট

ফ ম-গ
(বববধ-৪ দ্রষ্টবয)
মুিরল্কা
আবম (িাম)------------------------------------------------বপতা---------------------------------------------মাতা------------------------------------গ্রাম------------------------------ইউবিয়ি---------------------------উপরজল্া--------------------------কজল্া----------------বয়স--------------- --কপিা---------------------------জাতীয় পব িয় পত্র িং----------------------------------------------------------------------------------------এই মরময অেীকা কব রতবছ কর্,আবম বাল্য বববারহ কর্ উরদযাগ গ্রহণ কব য়াবছল্াম তাহা
িববষযরত আ কখিই কব ব িা;
আবম আর া অেীকা কব রতবছ কর্, আবম, আমা বিকটবতী এল্াকায় বাল্য বববাহ বরে
সবযাত্নক প্ররিষ্টা গ্রহণ কব ব।
আবম উি অেীকা বাস্তরব প্রবতপাল্ি কব ব। র্বদ আবম অেীকা িে কব তাহা হইরল্ আমা
ববরুরে আইিািুগ িাবস্তমূল্ক বযবস্থা গ্রহণ ক া হইরল্ আমা ককাি আপবত্ত থাবকরব িা।

স্বাক্ষ --------------------------------------

সাক্ষী িাম ও ঠিকািা
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িাম-----------------------------------------কমাবাইল্ িং---------------------------------তাব খ---------------------------------------১।
২।
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