
 
 

বা�িববাহ িনেরাধ কম �পিরক�না  

 
 

িভশনঃ------সােলর মে� বা�িববাহ ��...... উপেজলা/ �জলা 
 

িমশনঃ 
 

অিনবি�ত িববাহ স�াদনকািরগণসহ সংি�� �ি� ও �িত�ােনর মা�েম সকল চলমান িববাহেক িনব�েনর 
আওতায় িনেয় এেস মাননীয় �ধানম�ীর  �িত�িত অ�যায়ী  (১)২০২১ সােলর মে�  ১৫ বছেরর িনেচর 
িবেয়র হার �ে� এবং (২)১৫-১৮ বছর বয়সীেদর  িববােহর হার এক �তীয়াংেশ (১/৩ ) নািমেয় আনা। 
 
 
 

উে��ঃ  
 

১। িববাহ স��কারী ও বা�িববাহ বে� সাধারণ �মতা�া� �ি�েদর দ�তা �ি�, 
২। চলমান িববাহ িনব�েনর হার�ি�, 
৩। বা�িববাহ �িতেরােধ মিনটিরং এ� ইভা�েয়শন �ব�া �জারদারকরণ, 
৪। বা�িববাহ �িতেরােধ জনসেচতনা �ি�, এবং 
৫। বা�িববাহ িনেরাধ আইন িবিধ িবধান �েয়াগেজারদারকরণ । 
 
  



   �টিবল - ১: �ড়া� ফলাফল 
 
 

ফলাফল �চক 
 

বা�িববােহর 
বত�মান হার  

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

২০১৫ ল��মা�া অজ�ন ল��মা�া অজ�ন ল��মা�া অজ�ন ল��মা�া অজ�ন ল��মা�া অজ�ন ল��মা�া অজ�ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বা�িববাহ �াস  বা�িববােহর হার  
 
 

ক. ১৫ বছেরর 
িনেচ...১৮ 

            

খ. ১৮ বছেরর 
িনেচ...৫২ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



উে�� কায ��ম কম � স�াদন �চক একক ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ বা�বায়নকারী  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১। িববাহ 
স��কারী ও 
বা�িববাহ 
বে� 
দািয়��া� 
�ি�েদর  
দ�তা �ি�, 
 

১। অিনবি�ত িববাহ স�াদনকাির 
�ি�বেগ �র ডাটােবজ  �তরী  
 

�তরী �ত ডাটােবজ    
িববাহ 
স�াদনকা
িরেদর 
সং�া 
 

           

২।  অিনবি�ত িববাহ স�াদনকাির 
�ি�বেগ �র ডাটােবজ হালনাগাদকরণ  

হালনাগাদ�ত 
ডাটােবজ  

িববাহ 
স�াদনকা
িরেদর 
সং�া 
 

           

%           

৩। ডাটােবজ ��েদর ত� ওেয়বসাইেট 
�দান 

ওেয়ব সাইেট �দ�  তািরখ            

৪। ঘটকেদর তািলকা ��তকরণ ��ত�� তািলকা সং�া            

৫। অিনবি�ত িববাহ স�াদনকারী, 
িববাহ িনব�ক এবং ঘটকেদর সংি��  
�িশ�ণ �দান 
 

�িশি�ত িববাহ 
স�াদন কাির ঘটক 
ও িববাহিনব�ক 

সং�া            

%           

৬। অিনবি�ত িববাহ স�াদনকারী, 
িববাহ িনব�ক   ও ঘটকেদর িরে�শারস 
�িশ�ণ �দান 

�িশি�ত িববাহ 
স�াদন কাির ঘটক 
ও িববাহিনব�ক 

সং�া             

%           

৭। বা�িববাহ বে� সাধারণ �মতা �া�  
�ি�েদর �িশ�ণ 

�িশি�ত কম �কত�া ও 
জন �িতিনিধ 

সং�া            

%           

২। চলমান িববাহ 
িনব�েনর হার 
�ি�  
 

১। অিনবি�ত িববাহ স�াদনকারীগণেক 
বা�িববাহ স�াদন করা  �থেক িবরত 
রাখা 
 

বা�িববাহ পড়ান 
�থেক িবরত থাকা  

শতকরা হার             

�টিবল -২:  উে�� ,কায ��ম ,�চক ল��মা�া এবং অজ�ন 



২। অিনবি�ত িববাহ স�াদনকারীেক 
িদেয়ই িববাহ িনব�েনর জ� পা� 
পা�ীেক িববাহ িনব�েকর িনকট ��রণ  

িববাহ িনব�েনর জ� 
��িরতপা�পা�ী    

হার             

৩। অিনবি�ত িববাহ স�াদনকারী ও 
িববাহ িনব�েকর উপি�িতেত িববাহ 
স�� করা 

অিনবি�ত িববাহ 
স�াদনকারী ও 
িববাহ িনব�েকর 
উপি�িতেত 
স���ত িববাহ  

            

৪। মাঠ পয �ােয়র কম �কত�া /কম �চারীেদর 
বা� িববাহ পড়ান �থেক িবরত রাখা 

 িবরত  কম �কত�া 
/কম �চারী 

%           িসিভল সাজ�ন 
/উপপিরচালক 
সমাজেসবা /িব আর 
িড িব/ �িষ/ �জলা 
আনসার িভিডিপ 
কম �কত�া 

৫।মা�িমক িব�ালয় ,কেলজ এবং 
সমমােনর মা�াসা িশ�ক/ কম �চারীেদর 
বা�িববাহ পড়ান �থেক িবরত রাখা 

িবরত  িশ�ক 
/কম �চারী 

%            
�জলা মা�িমক িশ�া 
অিফসার  

৬। �াথিমক িব�ালয় , এবেতদায়ী  এবং 
সমমােনর মা�াসা িশ�ক/ কম �চারীেদর 
বা�িববাহ পড়ান �থেক িবরত রাখা 

িবরত  িশ�ক 
/কম �চারী 

%           �জলা �াথিমক িশ�া 
অিফসার  

৭। ইসলািমক ফাউে�শেনর সােথ 
স�িক�ত  মসিজেদর ইমাম এবং 
মসিজদ সংল� �াক �াথিমক 
িব�ালেয়র িশ�কেদর বা�িববাহ পড়ান  
�থেক িবরত রাখা 

িবরত ইমাম/িশ�ক %           উপপিরচালক 
ইসলািমক ফাউে�শন 

৮। ইসলািমক ফাউে�শেনর আওতাধীন 
নয় এমন মসিজেদর ইমামেদর 
বা�িববাহ পড়ান �থেক িবরত রাখা 

িবরত ইমাম/িশ�ক %            সভাপিত 
�জলা/উপেজলা  
ইমাম সিমিত 

৯। কওিম মা�াসার িশ�ক/ ছা�েদর 
বা�িববাহ পড়ান �থেক িবরত রাখা 

িবরত িশ�ক /ছা� %            
মা�াসা  �ধান  

১০। িববাহ িনব�কেক িদেয় সকল িববাহ 
িনব�ন করােনা 

িনবি�ত িবেয় হার            �জলা িনব�ক  



১১। িববাহ িনব�েকর কায �ালয় ইউিনয়ন 
পিরষেদ �াপন/�ানা�র 
 

ইউিনয়ন পিরষেদ 
�ানা�িরত িববাহ 
িনব�েকর কায �ালয় 

সং�া 
 

          �জলা 
�শাসক/উপেজলা 
িনব �াহী অিফসার  

৩। বা�িববাহ 
�িতেরােধ  
মিনটিরং  এ� 
ইভা�েয়শন 
�ব�া 
�জারদারকরণ 
 

 
১। িনবি�ত িববাহ িনব�কেদর কায �ালয় 
পিরদশ �ন 
 

পিরদিশ �ত  িববাহ 
িনব�কেদরকায �ালয় 

সং�া 
 

          �জলা িনব�ক 

২। �জলা িনব�েকর �ারা িববাহ সং�া� 
ত�ািদ মািসক  িনয়িমত  সং�হ 

�া� মািসক ত� 
�িতেবদন  

সং�া 
 

          �জলা িনব�ক 

৩। ইউিনয়ন িভি�ক �াগ অিফসার 
িনেয়াগ 

িনেয়াগ �ত �াগ 
অিফসার 

সং�া           উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার  

৪। �জলা �শাসক/ উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার  ক��ক  িববাহ িনব�ক, 
স�াদনকারী, ঘটক ও িববাহ বে� 
�মতা �া�েদর   এস এম এস �দান 

�দান �ত এস এম 
এস 

সং�া 
 

          �জলা 
�শাসক/উপেজলা 
িনব �াহী অিফসার 

৫। �জলা/ উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কম �কত�া ক��ক িববাহ িনব�ক, 
স�াদনকারী, ঘটক ও িববাহ বে� 
�মতা �া�েদর  এস এম এস �দান 

 এস এম এস �দ�  সং�া             

৬।  িববাহ স�াদনকারীেদর সােথ 
�যাগােযাগ �াপন 

�যাগােযাগ �ািপত  সং�া             

৭। �জলা পয �ােয়র কম �কত�া ক��ক িববাহ 
িনব�কেদর কায �ালয় দশ �ন 
 

দিশ �ত  িববাহ 
িনব�কেদর কায �ালয় 

সং�া 
 

           

৮। ইউিনয়ন  নারী ও িশ� িনয �াতন 
�িতেরাধ কিম�র সভা অ��ান 

অ�ি�ত সভা  সং�া            

৯। উপেজলা নারী ও িশ� িনয �াতন 
�িতেরাধ কিম�র সভা অ��ান 

অ�ি�ত সভা সং�া            

১০। �জলা নারী ও িশ� িনয �াতন 
�িতেরাধ কিম�র সভা অ��ান 

 অ�ি�ত সভা  সং�া            



১১। বা�িববাহ িনেরাধ কম �পিরক�না 
নারী ও িশ� িনয �াতন �িতেরাধ কিম�র 
সভায় আেলাচনা করা 

কম �পিরক�না 
আেলািচত 

সং�া            

১২। িবিভ� পয �ােয় অ�ি�ত সভার িস�া� 
বা�বায়ন করা 
 

বা�বািয়ত িস�া� হার             

১৩। ওয়ারকশপ/ �সিমনােরর �পািরশ 
বা�বায়ন করা 

বা�বািয়ত �পািরশ হার             

১৪ । ি�� ও ইেল�িন� িমিডয়ায়  
�কািশত বা�িববাহ  স�িক�ত সংবাদ 
িবষেয় �ব�া �হণ  

 �ব�া �হীত  %             �জলা �শাসক 
/উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার  

১৫। কম � পিরক�না ওেয়বসাইেট �দান ওেয়বসাইেট �দ�  তািরখ             �জলা �শাসক 
/উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার 

১৬। বা�িববাহ বে� পা��বত�   �জলা/ 
উপেজলার সােথ �যাগােযাগ করা 

��িরত প� সং�া            

৪। বা�িববাহ 
�িতেরােধ 
জনসেচতনতা  
�ি� 
 

১। কিমউিন� ি�িনেকর  মা�েম 
বা�িববােহর শারীিরক সম�া স�েক� 
পরামশ � �দান  করা 

পরামশ � �া� িকেশার 
িকেশারী    

সং�া 
 

           

২। সমােবেশর আেয়াজন কের িনবি�ত 
িববােহর �িবধা সকলেক জানােনা 

আেয়ািজত সমােবশ  সং�া 
 

           

৩। িসিভল সাজ�ন/ উপেজলা �া�� 
কম �কত�া ক��ক বা�িববােহর শারীিরক 
সম�া িবষেয়  িকেশার /িকেশারী �দর 
কাউি�িলং করা  

কাউি�িলং�ত 
িকেশার /িকেশারী  

সং�া            

৪। মিহলা িবষয়ক কম �কত�া  সহায়তায় 
িববাহ স�াদনকারী্েদর 
(ইমাম,�েরািহত, �মৗলিভেদর)  
উদ��করণ সভার আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া            

৫। এন িজ ও /ইউিনেসেফর সহায়তায়  
উ�ু� করণ সভা  

আেয়ািজত সভা সং�া            

৬। �নাটাির পাবিলক এবং 
জন�িতিনিধেদর � � দািয়� স�েক� 
সেচতন করা 
 

সেচতন�ত 
জন�তিনিধ ও 
�নাটারী  পাবিলক 

সং�া            

৭। মা�িমক িব�ালেয়  িকেশারী �াব 
গঠন 

গ�ত িকেশারী �াব সং�া            



 

৮। বা�িববাহ ব��ত   ��ত অসহায় 
পিরবারেক সমাজেসবা/�ব উ�য়ন/মিহলা 
িবষয়ক অিধদ�েরর  �ারা �াবল�ী করা 
 

সহায়তা�া�  পিরবার সং�া            

৯। বা�িববাহ ব��ত   ��ত অসহায়েক 
�বসরকাির সং�ার সহায়তায়  দ�তা 
�ি�ও আয়বরধক কােজ স�ৃ� করা 
 

স�ৃ� �ি� 
 

সং�া            

১০। ইমাম    ক��ক    বা�িববাহ   
পড়ােবনা মেম � ��ি�েদর উে�েশ  
�ঘাষণা �দান  

�ঘাষণা �দ� ইমাম  সং�া             

১১। মসিজেদ �তবার �েব � বা�িববাহ  
না করা  এবং িনজ স�ানেক বা�িববাহ 
�দান �থেক  িবরত থাকার জ� 
��ি�েদর আ�ান জানােনা   

মসিজদ  সং�া            

১২। িববাহ স�াদনকারীগণেক 
পা�পা�ীর বয়স  িনি�েতর জ� কাগজ 
প� যাচাই ও সংর�েণ বা�ড়ােবন 

িববাহ স�াদনকারী 
গণ ক��ক সংরি�ত 
জ� সনদ/বয়স 
�মানক 

হার             

১৩। িনবি�ত িববােহর �িবধা �চার করা  আেয়ািজত সভা            �জলা ও উপেজলা 
মিহলা িবষয়ক 
কম �কত�া  

১৪। �েগা�ীর মে� িনবি�ত িববােহর 
�ফল�চার করা  

আেয়ািজত সভা সং�া           উপেজলা িনব �াহী 
কম �কত�া 

৫। বা�িববাহ 
িনেরােধ আইন , 
িবিধ িবধান 
�েয়াগ  
�জারদারকরণ 
 

 ১। বা�িববাহ ব� করা ব��ত িববাহ %           উপেজলা িনব �াহী 
কম �কত�া, িনব �াহী   
�ািজে�ট উপেজলা 
মিহলা িবষয়ক 
কম �কত�া, উপেজলা 
�াথিমক বা মা�িমক  
িশ�া  কম �কত�া 
,থানার ভার�া� 
কম �কত�া বা �ানীয় 
সরকােরর   �িতিনিধ 

২। �মাবাইল �কাট � পিরচালনা 
 

পিরচািলত �মাবাইল 
�কাট � 

%           িনব �াহী   �ািজে�ট 



৩। �িলশ িবভােগর  িনয়িমত অপােরশন 
অ�াহত রাখা 
 

পিরচািলত অপােরশন  %           �িলশ �পার/ থানা 
ভার�া� কম �কত�া 

 ৪। বা�িববাহ বে�মামলা করা দােয়র �ত মামলা %           উপেজলা িনব �াহী 
কম �কত�া, িনব �াহী   
�ািজে�ট উপেজলা 
মিহলা িবষয়ক 
কম �কত�া, উপেজলা 
�াথিমক বা মা�িমক  
িশ�া  কম �কত�া 
,থানার ভার�া� 
কম �কত�া বা �ানীয় 
সরকােরর  �িতিনিধ 

৫। �য়া ও একািধক জ�সনদ 
�দশ �নকারীেদর িব�ে� মামলা দােয়র  

দােয়র �ত মামলা %            উপেজলা িনব �াহী 
কম �কত�া / মিহলা 
িবষয়ক কম �কত�া / 
�জলা  িনব�ক  

৬। িববাহ স�াদনকারী ও িনব�কেদর 
অিনয়ম হেল আইন �েয়াগ 

আইন �েয়াগ�ত %           উপেজলা িনব �াহী 
কম �কত�া / মিহলা 
িবষয়ক কম �কত�া / 
�জলা  িনব�ক 

৭। অন�েমািদতভােব কািবননামা 
�রিজ�ার  / �রিজ�ার স�শ বই  ও 
কািবননামার �খালা পাতা ম�দ ও 
�বহােরর িব�ে� �ব�া �হণ 

�িহত �ব�া %           �া�মাণ আদালত , 
�জলা �রিজ�ার 

৮। �যৗন িনয �াতন  বে� �ব�া �হণ �িহত �ব�া  %           উপেজলা িনব �াহী 
কম �কত�া / মিহলা 
িবষয়ক কম �কত�া / 
থানা ভার�া�  
কম �কত�া 

     
 
কম �কত�ার �া�র  ও পদবী                                                                           কম �কত�ার �া�র  ও পদবী  
 
 



 
 

কম �পিরক�না  �ণয়েনর জ� অ�সরণীয় িনেদ �শাবলী  
 
 ১। িভশেনর ফ�কা  �ান�েলা �রণ  করেত হেব।  
২।  ন�না কম �পিরক�নায় �দখােনা িমশন ও উে�� �ড়া� নয়। �ানীয় অব�ার পিরে�ি�েত এেত পিরবত�ন আনা যােব। 

৩। �ড়া� ফলাফল �টিবেলর ( �টিবল -১) ল��মা�া িনধ �ারণ এবং অজ�েনর জ� বাংলােদশ পিরসং�ান ��েরার উপা� �বহার করা �যেত  

পাের।  

৪। উে��, কায ��ম, ল��মা�া ও অজ�ন �টিবল (�টিবল -২) �জলা ও উপেজলার জ� ন�না মা�। কােজর �েয়াজেন এেক �জলা বা উপেজলার 

উপেযাগী কের িনেত হেব।  

৫।  উে��, কায ��ম, ল��মা�া ও অজ�ন �টিবেল (�টিবল-২) �ানাভােব ২০২০ ও ২০২১ সােলর অজ�ন কলাম �দয়া হয়িন । এ ২ � কলাম �যাগ 

কের িনেত হেব।  

৬। উে��, কায ��ম, ল��মা�া ও অজ�ন �টিবেলর বা�বায়নকারী কলােম (কলাম ১৪) �য সকল ��ে� বা�বায়নকারীেদর পদবী �লখা হয়িন তা 

�ানীয় ভােব �রণ করেত হেব। �জলা এবং উপেজলার কায ��ম বা�বায়েনর জ� দািয়��া� কম �কত�ােদর পদবী আলাদা হেত পাের। 

৭। কম � পিরক�নার ��র িদেক অিনবি�ত িববাহ স�াদনকারী িববাহ িনব�ক ও ঘটকেদর �িশ�ণ িদেত হেব। �িশ�েণর ফেল তারা 

আইনা�গভােব িববাহ অ��ােনর �ফল, বা�িববােহর �ফল ও বা�িববাহ স�াদেনর শাি� স�েক� ভালভােব জানেত পারেব। বা�িববাহ বে� 

�মতা �া�েদর সােথ িববাহ স�াদনকারীেদর স�েক�র উ�িত হেব। এেত তারা ���া �েণািদতভােব বা�িববাহ পড়ান �থেক িবরত থাকেব, 

বা� িববােহর খবর �শাসনেক �দােন উে�াগী হেব। �ানীয় �শাসেনর পে� এেদর সােথ �যাগােযাগ �াপন ও মিনটিরং সহজ হেব।  

৮। বা�িববাহ বে� সাধারণ �মতা �া� �ি�েদর �িশ�ণ – এ কায ��ম �ারা �লত বা�িববাহ িনেরাধ আইন ২০১৭ এর ৪ ধারায় উি�িখত 



সরকাির কম �কত�া ও জন�িতিনিধেদর  �িশ�েণর কথা �ঝােনা হেয়েছ। ধরা যাক নােচাল উপেজলায় ৪ � ইউিনয়ন এবং �কান �পৗরসভা �নই। 

তাহেল �সখােন এ ক�াটাগিরর আওতায় কতজনেক �িশ�ণ িদেত হেব।  

 

৪� ইউিনয়েন �মাট জন�িতিনিধ  ৪x ১৩= ৫২ জন 

উপেজলা পিরষেদর �চয়ার�ান,ভাইস �চয়ার�ান                       ৩ জন 

উপেজলার সরকাির কম �কত�া                                                ৭ জন 

                                                                               ------------- 

�মাট                                                                             ৬২ জন 

 

 ৯। এ� এক� ন�না মা�। �ানীয় অব�ার পিরে�ি�েত কায ��ম �াস -�ি� �পেত পাের। 

১০। বা�িববােহর হার �ােসর সােথ সােথ জনমত গঠেনর অেনক কাজ �াস পােব। �যমন- উে�� ৪ এর কায ��ম  ৪{মিহলা িবষয়ক কম �কত�া 

সহায়তায় িববাহ স�াদনকারীে্দর (ইমাম,�েরািহত, �মৗলিভেদর) উদ��করণ সভার আেয়াজন} ও ৫ (এন িজ ও /ইউিনেসেফর সহায়তায়  

উ�ু� করণ সভা) এর ল��মা�া ২০২০, ২০২১ সােল �াস পােব। আরও অেনক কায ��েমর ��ে� ইহা �েযাজ�  হেব। 

১১। �িত� কায ��ম বা�বায়েনর �কৗশল িনধ �ারণ কের তা বা�বায়ন কম �কত�ােক/ কম �কত�ােদরেক �ঝােয় িদেত হেব।  উদাহরণ  ��প –উে�� 

২ এর কায ��ম ৫ “মা�িমক িব�ালয়, কেলজ এবং সমমােনর মা�াসা িশ�ক/ কম �চারীেদর বা�িববাহ পড়ান �থেক িবরত রাখা” ।  উপেজলা 

মা�িমক িশ�া অিফসার এ কাজ� িন��পভােব স�� করেত পােরন- 

-  উপেজলাধীন মা�িমক িব�ালয়, কেলজ এবং সমমােনর মা�াসা িশ�ক/ কম �চারীেদর ম� �থেক িববাহ পিড়েয় থােকন এমন 

িশ�কেদর তািলকা �তির  করা; 



 

- তািলকা��রা িববাহ পড়ােত পারেবন িক� বা�িববাহ পড়ােত পারেবননা মেম �  �েত�েকর কাছ  �থেক �চেলকা �নওয়া; 

- �চেলকা অ�যায়ী িশ�ক/ কম �চারীগণ বা�িববাহ স�াদন �থেক িবরত রেয়েছন মেম �  িনি�ত হওয়া; 

 

         উে�� ২ এর কায ��ম ৪, ৬, ৭, ৮  ও ৯  বা�বায়েনর দািয়� �া�রা অ��প �কৗশল অবল�ন করেত পাের।   

 

 


