
বালয্িববাহ িনেরাধ আইন ১৯২৯ (সংেশািধত 

১৯৮৪) 

বালয্িববাহ িনেরাধ আইন, ১ঌ২ঌ 

[ ১ঌ২ঌ সেনর ১ঌ নং আইন] 

বালয্ িববাহ অন�ুান িনবারণ কিরবার জনয্ আইন: েযেহতু বালয্িববাহ অন�ুান 

�িতেরাধ করা সমীচীন ও �েয়াজনীয় ;েসেহতু এই আইন �নয়ন করা হল : 

ধারা 

১। সংি�� িশেরানাম, এলাকা ও �েয়াগ : 

(ক) এই আইনেক বালয্িববাহ িনেরাধ আইন, ১৯২৯ নােম অিভিহত করা হেব। 

(খ) সম� বাংলােদশ এর আওতাভু� এবং বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর উপরই, 

তাহারা েযখােনই থাকুক না েকন, ইহা �েযাজয্ হেব। 

(গ) ১৯৩০ সেনর এি�েলর �থম িদন হেত এই আইন বলবত্   হেব। 

ধারা 

২। সং�া : 

িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী িকছু না থাকেল, এই আইেন – 

(ক) িশশ বলেত ঐ বয্ি�েক বুঝায়, যার বয়স পরুষ হেল একুশ বে�র িনেচ এবং 

নারী হইেল আঠার বত্সেরর িনেচ। 

(খ) “বালয্িববাহ” বলেত ঐ িববাহেক বুঝায় যার চুি�ব� প�গেণর েযেকান একপ� 

িশশ ; 

(গ) িববােহর চুি� প� বলেত প�গেণর েযেকান এক প�েক বঝুায় যার িববাহ 

ত�রা অনুি�ত হেয়েছ বা হওয়ার জনয্ ��ত ; 



(ঘ) “নাবালক” বলেত ঐ বয্ি�েক বুঝায় যার বয়স পুরষ হেল একুশ বত্সেরর িনেচ 

এবং নারী হেল আঠার বত্সেরর িনেচ ; 

(ঙ) “িমউিনিসপয্াল করেপােরশন” বলেত ১ঌ৮২ সেনর চ��াম িমউিনিসপয্াল 

কেপর্ােরশন অধয্ােদশ (১ঌ৮২ সেনর ৩৫ নং আইন) বা ১ঌ৮৩ সেন ঢাকা 

িমউিনিসপয্াল করেপােরশন অধয্ােদশ (১ঌ৮৩ সেনর ৪০নং আইন) বা ১ঌ৮৪ সেনর 

খুলনা িমউিনিসপয্াল করেপােরশন অধয্ােদেশর অধীন গিঠত কেপর্ােরশনেক বুঝায় যার 

এখিতয়ােরর মেধয্ েকান বালয্ িববাহ অনুি�ত হেয়েছ বা হওয়ার জনয্ ��ত 

(চ) “েপৗরসভা” বলেত ১ঌ৭৭ সেনর েপৗরসভা অধয্ােদেশর (১ঌ৭৭ সেনর ২৬ নং 

আইন) অধীেন গিঠত েপৗরসভােব বুঝায় যার এখিতয়ােরর মেধয্ েকান বালয্িববাহ 

অনুি�ত হেয়েছ বা হওয়ার জনয্ ��ত ; এবং 

(ছ) “ইউিনয়ন পিরষদ” বলেত ১ঌ৮৩ সেনর �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) 

অধয্ােদেশর (১ঌ৮৩ সেনর ৫১ নং আইন) অধীেন গিঠত ইউিনয়ন পিরষদেক 

বুঝায় যার এখিতয়ােরর মেধয্ েকান বালয্ িববাহ অনুি�ত হেয়েছ বা হওয়ার জনয্ 

��ত। 

ধারা 

৩। িশশ িববাহকারী একুশ বত্সর বয়েসর িনেচ পরুষ েলােকর শাি� বািলত করা 

হেয়েছ। 

………………………………………………………………………………………………. 

ধারা 

৪। িশশ িববাহকারীর শাি�: 

েয েকউ একুশ বৎসর বয়েসা�র্ পুরষ বা আঠােরা বয়েসা�র্ মিহলা হেয় েকান 

বালয্িববােহর চুি� করেল, একমাস পযর্� িবনা�ম কারাবােস বা এক হাজার টাকা পযর্� 

বধর্নেযাগয্ জিরমানায় বা উভয়িবধ শাি�েযাগয্ হেব। 

ধারা 



৫। বালয্িববাহ স��কারীর শাি� : 

েয েকউ েযেকান বালয্িববাহ অন�ুান, পিরচালনা বা িনেদর্শ করেল িতিন এক মাস 

পযর্� িবনা�ম কারাবােস, এক হাজার টাকা পযর্� বধর্নেযাগয্ জিরমানায় বা উভয়িবধ 

দে� শাি�েযাগয্ হেবন, যিদ না িতিন �মাণ কেরন েয, তার িব�াস করার কারণ িছল 

েয, উ� িববাহ েকান বালয্িববাহ িছল না। 

ধারা 

৬। বালয্িববাহ সংি�� িপতা-মাতার বা অিভভাবকেদর জনয্ শাি� : 

েযে�ে� েকান নাবালক েকান বালয্িববােহর চুি� কের, েসে�ে� ঐ নাবালেকর ভার�া� 

েযেকান বয্ি�, িপতা-মাতা হইক বা অিভভাবক হইক বা অনয্ েকান সামেথর্য্ হউক, 

আইনস�ত হউক বা েবআইনী হউক যিদ উ� িববােহ উত্সাহ �দােনর েকান কাজ 

কেরন, অথবা উহা অনিু�ত হওয়া হেত িনবারণ করেত অবেহলার দরন বয্থর্ হন, 

িতিন এক মাস পযর্� বধর্নেযাগয্ িবনা�ম কারাবােস বা একহাজার টাকা পযর্� 

বধর্নেযাগয্ জিরমানায় বা উভয়িবধ দে� শাি�েযাগয্ হেবন : 

তেব শতর্  থােক েয, েকান মিহলাই কারাবােস শাি�েযাগয্ হেব না। 

এই ধারার উে�েশয্ যিদ না এবং যত�ণ না িবপরীত িকছূ �মািণত হয়, এই অনুমান 

করেত হেব েয, েযে�ে� েকান নাবালেকর বালয্িববােহর চুি� করা হেয়েছ, েসে�ে� উ� 

নাবালেকর ভার�া� বয্ি� ঐ িববাহ অনুি�ত হওয়া হেত িনবারণ করেত অবেহলার 

দরণ বয্থর্ হেয়েছন। 

ধারা 

৭। ৩ ধারা অধীেন অপরােধর জনয্ কারাবাস �দান করা হেব না : 

১৮ঌ৭ সেনর সাধারণ দফা আইেনর ২৫ ধারায় অথবা দ�িবিধর ৪ ধারায় অ�ভূর্ � 

েযেকান িকছু থাকা সে�ও ৩ ধারার অধীেন েকান অপরাধীেক দ�দানকারী আদালত 

(এই মেমর্) িনেদর্শ দান করেব না েয, আেরািপত জিরমানা অনাদােয় তােক েযেকান 

েময়ােদর কারাবাস েভাগ করেত হেব। 

ধারা 



৮। এই আইেনর অধীেন এখিতয়ার : 

১৮ঌ৮ সেনর েফৗজদারী কাযর্িবিধ েকােডর ১ঌ০ ধারায় অ�ভু� েয েকান িকছু 

থাকা সে�ও, �থম ে�ণীর ময্ািজে�েটর আদালত বয্তীত েকান আদালতই এই আইেনর 

অধীন েকান অপরােধর অিধ�হণ বা িবচার করেব না। 

ধারা 

৯। অপরােধর িবচারােথর্ অিধ�হণ কিরবার প�িত : 

েকান আদালতই ইউিনয়ন পিরষদ বা েপৗরসভা বা িমউিনিসপয্াল করেপােরশন কতৃর্ ক 

অথবা যিদ উ� এলাকায় েকান ইউিনয়ন পিরষদ বা েপৗরসভা বা িমউিনিসপয্াল 

করেপােরশন না থােক, তা হেল সরকার এতদপে� িনধর্ারণ করেত পােরন এমন 

কতৃর্ প� কতৃর্ ক আনীত অিভেযােগর িভিত্ত বয্তীত এই আইেনর েকান অপরােধর 

িবচারােথর্ অিধ�হণ করেবন না, এবং ঐরপ অিধ�হণ েকান ে�ে�ই েয তািরেখ 

অপরাধ সংঘিটত হেয়েছ বেল বলা হয়, েসই তািরখ হেত এক বত্সর অিতবািহত 

হওয়ার পর করা হেব না। 

ধারা 

১০। এই আইেনর অধীন অপরােধর �ারি�ক অনুস�ান : 

এই আইেনর অধীন েকান অপরােধর িবচারােথর্ অিধ�হণকারী আদালত ১ঌঌ৮ সেনর 

েফৗজদারী কাযর্িবিধ েকােডর ২০৩ ধারা েমাতােবক সংি�� অিভেযাগ খািরজ না 

করেল, হয় ঐ েকােডর ২০২ ধারা েমাতােবক �য়ং অনুস�ান করেব, অথবা উহার 

অধঃ�ন েকান �থম ে�ণীর ময্ািজে�টেক ঐরপ অনুস�ান করেত িনেদর্শ িদেব। 

ধারা 

১১। অিভেযাগকারীর িনকট হইেত জামানত �হেণর �মতা বািতল করা হেয়েছ। 

…………………………………………………………………………………………. 

ধারা 

১২। এই আইন অমানয্ কিরয়া িনেষধা�া জািরর �মতা : 

(১) এই আইেন অ�গর্ত িবপরীত েকান িকছু থাকা সে�ও আদালত এই আইন 



লংঘন�েম বালয্ িববাহ বয্বি�ত হেয়েছ বা অনুি�ত হওয়ার জনয্ ��ত, এই মেমর্ 

েকান অিভেযােগর মাধয্েম বা অনয্ভােব উহার িনকট উপ�ািপত তথয্ হেত স�� 

কের ঐরপ িববাহ িনিষ� কের এই আইেনর ২, ৪, ৫ ও ৬ ধারায় উি�িখত েযেকান 

বয্ি�র িবরে� িনেষধা�া জাির করেত পাের। 

(২) উপধারা (১) েমাতােবক েকান িনেষধা�াই েকান বয্ি�র িবরে� জাির করা 

যােব না, যিদ না আদালত ঐরপ বয্ি�েক পবূর্াে� েনািটস �দান কের এবং তাহােক 

িনেষধা�া জািরর িবরে� কারণ দশর্ােনার সুেযাগ েদয়। 

(৩) আদালত �তঃ�বতৃ্ত হেয়েছ বা সং�ু� েকান বয্ি�র আেবদন�েম (১) উপধারা 

েমাতােবক �দত্ত েযেকান আেদশ �তয্াহার করেত বা পিরবতর্ ন করেত পাের। 

(৪) েযে�ে� এইরপ আেবদনপ� পাওয়া যায়, েসইে�ে� আদালত উহার সমে� 

বয্ি�গতভােব অথবা উিকল মারফত আেবদনকারীেক একিট আগ-শনািনর সুেযাগ 

িদেবন এবং যিদ আদালত আেবদনপ� বা আংিশকভােব �তয্াখয্ান কেরন, তা হেল 

এইরপ করার কারণ িলিপব� কের রাখেবন। 

(৫) েয েকউ এই ধারার (১) উপধারা অনুসাের তার িবরে� �দত্ত িনেষধা�ার 

কথা জািনেয়ও েসই িনেষধা�া অমানয্ কের, তাহা হেল তােক িতনমাস পযর্� েময়ােদর 

কারাদে� অথবা এক হাজার টাকা পযর্� বধর্নেযাগয্ জিরমানায় অথবা উভয়দে� 

দি�ত করা যােব। 

তেব শতর্  থােক েয, েকান মিহলােক কারাদে� দি�ত করা যােব না। 

http://www.abolombon.org/bangla_international_laws/ballo_bibaho_1929.htm 

 


