
বালয্িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৩ (খসড়া) 

১।    সংি�� িশেরানাম ও �বতর্ ন।- (১) এই আইন বালয্িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৩ 

নােম অিভিহত হইেব। 

(২) এই আইন সম� বাংলােদেশ কাযর্কর হইেব এবং বাংলােদেশর সকল নাগিরক- 

তাহারা েযখােনই অব�ান করক না েকন তাহােদর সকেলর উপর �েযাজয্ হইেব। 

(৩) এই আইন অিবলে� কাযর্কর হইেব। 

২।    সং�া।-িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী িকছু না থািকেল, এই আইেন- 

(ক)    “িশশ” (Child) অথর্ অনু�র্ আঠার বৎসেরর কম বয়সী েকান বয্ি�; 

(খ)    “নাবালক” (Minor) অথর্ পরুষ হইেল একুশ বৎসেরর কম এবং নারী হইেল আঠার 

বৎসেরর কম বয়সী েকান বয্ি�। 

(গ)    “বালয্িববাহ” অথর্ েসই িববাহ যাহােত স�কর্   প��েয়র েয েকান একজন 

নাবালক। 

(ঘ)    “িশশ িববাহ” (Child marriage) অথর্ েসই িববাহ যাহােত স�কর্  �াপনকারী প�দেয়র 

েয েকান একজন িশশ। 

(ঙ)    “স�কর্  �াপনকারী প�” (Contracting party) অথর্ েযই প��েয়র মেধয্ িববাহ 

অনুি�ত হইয়ােছ বা হইেত যাইেতেছ এমন েয েকান এক প�। 

(চ)    “িসিট কেপর্ােরশন” বিলেত চ��াম িসিট কেপর্ােরশন অধয্ােদশ, ১৯৮২ (১৯৮২ 

সােলর ৩৫ নং অধয্ােদশ) সেনর ঢাকা িসিট কেপর্ােরশন অধয্ােদশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ 

সেনর ৪০ নং অধয্ােদশ) অথবা খুলনা িসিট কেপর্ােরশন অধয্ােদশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ 

সেনর ৭২ নং অধয্ােদশ) এর আওতাধীেন গিঠত িসিট কেপর্ােরশনেক বুঝাইেব। 

(ছ)    “েপৗরসভা” বিলেত েপৗরসভা অধয্ােদশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সেনর ২৬ নং অধয্ােদশ) 

এর অধীন গিঠত েপৗরসভােক বুঝাইেব। 

(জ)    “ইউিনয়ন পিরষদ” বিলেত �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) অধয্ােদশ, ১৯৮৩ 

(১৯৮৩ সেনর ৫১ নং অধয্ােদশ) অধীেন গিঠত ইউিনয়ন পিরষদেক বঝুাইেব । 

(ঝ)    “িববাহ পিরচালনাকারী” বিলেত িনকাহ েরিজ�ার বা ধম�য় েনতা অনয্ েকান 

বয্ি� িযিন িববাহ অনু�ান/পিরচালনা কেরন। 

৩।    িশশ িববাহকারীর শাি�।- একুশ বৎসেরর অিধক বয়� েকান পরুষ বা আঠার 



বৎসেরর অিধক বয়� নারী েকান িশশ বা নাবালেকর সিহত ৈববািহক স�কর্  

�াপেনর চুি� কিরেল েসই বয্ি� দইু বৎসর পযর্� িবনা�ম কারাদ� বা প�াশ 

হাজার টাকা পযর্� অথর্দ� বা উভয় দে� দ�ণীয় হইেব। 

৪।    বালয্িববাহ অনু�ান বা পিরচালনা কিরবার শাি�।- েকান বয্ি� বালয্িববাহ 

অনু�ান বা পিরচালনা কিরেল েসই বয্ি� দইু বৎসর পযর্� িবনা�ম কারাদ� বা 

প�াশ হাজার টাকা পযর্� অথর্দ� বা উভয় দে� দ�ণীয় হইেব, যিদ না িতিন �মাণ 

কিরেত পােরন েয, িববাহিট বালয্িববাহ িছল না বিলয়া িব�াস কিরবার মত যেথ� 

যুি� িছল। 

৫।    বালয্িববাহ অনু�ােনর সিহত স�িকর্ ত িপতামাতা বা অিভভাবেকর শাি�।-(১) 

েযই ে�ে� েকান নাবালক েকান বালয্িববােহর চুি� কের এবং িপতামাতা অথবা 

আইনানুগ বা েবআইনী েয েকান এখিতয়ােরই হউক না েকন, েকান বয্ি� উ� 

নাবালেকর উপর কতৃর্ � স�� হইয়া উ� িববাহ কাযর্ স�� কিরবার ে�ে� েকান 

কাজ কিরেল বা স�� কিরবার অনুমিত �দান কিরেল বা �ীয় অবেহলার জনয্ 

িববাহিট ব� কিরেত বয্থর্ হইেল, েসই বয্ি� দইু বৎসর পযর্� িবনা�ম কারাদ� বা 

প�াশ হাজার টাকা পযর্� অথর্দ� বা উভয় দে� দ�ণীয় হইেব। 

(২) েযই ে�ে� েকান নাবালক বালয্িববােহর চুি�ব� হয় েসই ে�ে� িবপরীত িবষয় 

�মািণত না হওয়া পযর্�, উ� নাবালেকর উপর কতৃর্ � স�� বয্ি� �ীয় অবেহলায় 

িববাহিট ব� কিরেত বয্থর্ হইয়ােছন বিলয়া িবেবিচত হইেব। 

৬।    িনকাহ েরিজ�ার-এর িনব�ন বািতল।- ে��ায় বালয্িববাহ অনু�ােন/আেয়াজেন 

সহায়তাকারী িনকাহ েরিজ�ােরর িনব�ন বািতল করা হইেব,যিদ না িতিন �মাণ 

কিরেত পােরন েয, িববাহিট বালয্িববাহ িছল না বিলয়া িব�াস কিরবার মত যেথ� 

যুি� িছল। 

৭।    িববােহর বয়স �মােণর ে�ে� দািখলকৃত �মাণ।- িববােহর সময় কনয্া ও বেরর 

বয়স �মােণর জনয্ িববাহ অনু�ান বা পিরচালনাকারীর িনকট িসিট 

করেপােরশন/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কতৃর্ ক ইসুয্কৃত জ� িনব�ন বা জাতীয় 

পিরচয়প� বা পাসেপাটর্  বা এসএসিস/সমমােনর পরী�ার সনদ দািখল কিরেত হইেব। 

উ�রপ �মােণর িভিত্তেত িনি�ত হইয়া িববাহ অনু�ান বা পিরচালনাকারী িববাহ 

অনু�ান/ পিরচালনা কিরেবন। 



৮।    বালয্িববাহ অনু�ােনর সংবাদ।- (১) েকান বয্ি� বা জন�িতিনিধ বা 

সরকাির/েবসরকারী েকান সং�ার কমর্কতর্ া/কমর্চারী বালয্িববাহ অনু�ােনর েকান 

সংবাদ অবিহত হইেল িতিন তৎ�ণাৎ তাহা িনকটবত� উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ া বা 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমর্কতর্ া বা থানার ভার�া� কমর্কতর্ া বা �ানীয় সরকােরর 

�িতিনিধ বা িনকটবত� আদালতেক বা েহ�লাইন েস�ার (১০৯২১)-এ িলিখত 

অথবা েমৗিখকভােব অবিহত কিরেবন। 

(২) উপধারা (১) অনুসাের �া� সংবাদ অথবা েকান ি�� বা ইেলক�িনক 

িমিডয়ার মাধয্েম �া� সংবােদর িভিত্তেত উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ া বা উপেজলা 

মিহলা িবষয়ক কমর্কতর্ া বা থানার ভার�া� কমর্কতর্ া বা �ানীয় সরকােরর �িতিনিধ 

অথবা আদালত উ� িববাহ ব� অথবা আইনানুগ অনয্ েকান বয্ব�া �হণ কিরেবন। 

৯।    এখিতয়ার।- েফৗজদারী কাযর্িবিধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সােলর ৫ নং আইন) এর 

১৯০ ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না েকন, �থম ে�ণীর ময্ািজে�ট বয্তীত অনয্ েকান 

আদালত এই আইেনর অধীন েকান অপরাধ আমেল �হণ কিরেত বা উহার িবচার 

কিরেত পািরেব না। 

১০।    অপরাধ আমেল �হেণর েময়াদ।- েকান আদালত এই আইন অনযুায়ী অপরাধ 

সংঘিটত হওয়ার এক বৎসর পর েকান অপরাধ আমেল �হণ কিরেত পািরেব না। 

১১।    সেরজিমেন তদ�।- েকান আদালত এই আইন অনুসাের েকান অিভেযাগ বা 

কাযর্ধারা িন�িত্তর ে�ে� ঘটনার সতয্তা িনরপেনর িনিমত্ত সেরজিমেন �য়ং তদ� 

কিরেত পািরেবন অথবা অধ�ন েকান সরকাির কমর্কতর্ া বা �ানীয় সরকােরর 

�িতিনিধ বা অনয্ েকান বয্ি�েক উ�রপ তদ� কিরবার িনেদর্শ িদেত পািরেবন এবং 

উ�রপ তদ� কাজ আদালত কতৃর্ ক িনধর্ািরত সময় সীমার মেধয্ স�� কিরেত 

হইেব। 

১২।    আমলেযাগয্তা, জািমনেযাগয্তা এবং আেপাষেযাগয্তা।- এই আইেনর অধীন 

সংঘিটত েকান অপরাধ আমলেযাগয্, জািমনেযাগয্ এবং আেপাষেযাগয্ হইেব। 

১৩।    িবচােরর কাযর্প�িত।- (১) এই আইেনর অধীন েকান অপরােধর িবচার বা 

কাযর্ধারা িন�িত্তর ে�ে� েফৗজদারী কাযর্িবর্িধর িবধানাবলী �েযাজয্ হইেব। 

(২) এই আইেনর অধীন অপরােধর িবচার বা কাযর্ধারা িন�িত্তর ে�ে� েফৗজদারী 

কাযর্িবিধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সােলর ৫ নং আইন) এর Chapter XXII অনুযায়ী সংি�� 



িবচার প�িত �েযাজয্ হইেব। 

১৪।    আইন লংঘন কিরয়া িববাহ অন�ুােন িনেষধা�া জািরর �মতা।- (১) 

আদালেত দােয়রকৃত অিভেযাগ বা অনয্ েকান উপােয় �া� তেথয্র িভিত্তেত আদালত 

যিদ এই মেমর্ িনি�ত হন েয, এই আইেনর লংঘন ঘটাইয়া েকান িববােহর বয্ব�া 

�হণ করা হইয়ােছ বা িববাহ অন�ুান অতয্াস� তাহা হইেল আদালত এই আইেনর ৩, 

৪, ৫ ও ৬ ধারায় উি�িখত েয েকান বয্ি�র িবরে� উ� িববাহ অনু�ােন 

িনেষধা�া আেরাপ কিরেত পািরেবন। 

(২) আদালত সংি�� বয্ি�েক েনািটশ �দান করতঃ কারণ দশর্ােনার সুেযাগ �দান না 

কিরয়া উপাধারা (১) অনুযায়ী �দত্ত েয েকান আেদশ �তয্াহার বা পিরবতর্ ন 

কিরেত পািরেবন না। 

(৩) আদালত ে��ায় বা সং�ু� বয্ি�র আেবদেনর িভিত্তেত উপধারা (১) অনযুায়ী 

�দত্ত েয েকান আেদশ �তয্াহার বা পিরবতর্ ন কিরেত পািরেবন। 

(৪) যখন েকান আদালত এইরপ েকান আেবদন �া� হন তখন আদালত 

আেবদনকারীেক বয্ি�গতভােব বা আইনজীবীর মাধয্েম তাহার িনকট হািজর হইবার 

সুেযাগ �দান কিরেবন এবং আদালত যিদ আেবদন স�ণূর্ বা আংিশক নাকচ কেরন, 

তাহা হইেল িতিন উহার কারণ িলিপব� কিরেবন। 

(৫) উপধারা (১) েমাতােবক েকান বয্ি�র িবরে� িনেষধা�া জারী হইয়ােছ এইরপ 

িবষয় জানা সে�ও েসই বয্ি� উ� িনেষধা�া অমানয্ কিরেল ছয় মাস পযর্� 

িবনা�ম কারাদ� বা দশ হাজার টাকা পযর্� অথর্দ� বা উভয় দে� দ�ণীয় হইেব। 

১৫।     বালয্িববােহর িবরে� জনমত গঠন।-বালয্িববােহর িবরে� সামািজক সেচতনতা 

সৃি�র লে�য্ সরকার ি�� ও ইেলক�িনক িমিডয়াসহ অনয্ানয্ মাধয্েম �চারণার জনয্ 

িবিধ �ারা িনরিপত প�িতেত �েয়াজনীয় কাযর্�ম �হণ কিরেব। 

১৬।     বালয্িববাহ িনরৎসািহতকরণ।- বালয্িববাহ িনরৎসািহতকরণ কিরবার লে�য্ 

িশশ বা অিভভাবকেক সরকােরর চলমান সামািজক িনরাপত্তা েব�িন কাযর্�েম 

স�ৃ�করণ বা অনয্ েকান �েণাদনা �দােনর ে�ে� অ�ািধকার �দােনর উেদয্াগ �হণ 

করা হইেব। 

১৭।     বালয্িববাহ �িতেরােধ �শাসিনক উেদয্াগ।- বালয্িববাহ �িতেরাধ বা �িতকােরর 

লে�য্ েজলা �শাসক বা  উপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ া বা  সরকার কতৃর্ ক দািয়��া� অনয্ 



েকান কমর্কতর্ া বালয্িববাহ �িতেরােধ বা �িতকােরর লে�য্ উপয�ু পদে�প �হণ 

কিরেত পািরেব। 

১৮।     বালয্িববাহ �িতেরােধ িবক� িবেরাধ প�িত।- িসিট 

কেপর্ােরশন/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষেদর িনবর্ািচত জন�িতিনিধগণ �-� এলাকায় 

বালয্িববাহ �িতেরােধ িববাদমান প�সমূেহর মেধয্ িবেরাধ িন�িত্তর ে�ে� যথাস�ব 

িবক� িবেরাধ প�িত (Alternate Dispute Resolution) অনুসরণ কিরেব। 

১৯।    কিতপয় ে�ে� িববাহ বািতল।- আদালত যথাযথ শনানী অে� স�� হইয়া 

িন�িলিখত ে�ে� িববাহ বািতেলর আেদশ িদেত পািরেবনঃ 

(ক) িববাহিট বালয্িববাহ এবং উ� িববাহ অনু�ােনর িবষেয় আদালেতর িনেষধা�া 

িছল; 

(খ) জািলয়ািত, �তারণা বা েজারপূবর্ক বা মানব পাচােরর মাধয্েম ই�ার িবরে� 

িববাহ অনুি�ত হইেল; এবং 

(গ) েজারপূবর্ক ধষর্ণ এবং ধষর্ণ পরবত�েত ধষর্েকর সিহত িববােহ বাধয্ করা হইেল। 

২০।    বালয্িববােহর ফেল জ��হণকারী িশশর িনরাপত্তা।- এই আইেনর ১৯ ধারার 

অধীেন বািতলকৃত বালয্িববােহর ফেল জ��হণকারী িশশর 

িনরাপত্তা/েহফাজত/ভরণেপাষেনর দািয়� যথাযথ আদালত কতৃর্ ক িনধর্ারণ করা হইেব। 

২১।    পাঠয্ সচূীেত অ�ভুর্ ি�।- বালয্িববােহর কুফল স�েকর্  িশ�াথী ও সমাজেক 

সেচতন কিরবার লে�য্ সরকার সকল �েরর পাঠয্সূচীেত িবষয়িট অ�ভুর্ � কিরবার 

উেদয্াগ �হণ কিরেব। 

২২।    বালয্িববাহ �িতেরাধ কিমিট গঠন।- বালয্িববাহ �িতেরােধর িনিমত্ত এই আইেনর 

অধীন �ণীত িবিধ �ারা সরকার সরকাির কমর্কতর্ া, জন�িতিনিধ, েবসরকারী সং�ার 

কমর্কতর্ া এবং সুশীল সমােজর �িতিনিধ সম�েয় বালয্িববাহ �িতেরাধ কিমিট গঠন 

কিরেত পািরেব। উ� কিমিটর কাযর্াবলী িবিধ �ারা িনধর্ািরত হইেব। 

২৩।     িবিধ �ণয়ন।- সরকার, সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা এই আইেনর উে�শয্ 

পূরণকে� িন�িলিখত িবষয়সহ সংি�� অনয্ানয্ িবষেয় িবিধ �ণয়ন কিরত পািরেবঃ 

(ক) বালয্িববােহর সামািজক ও আিথর্ক �িত স�েকর্  জনগণেক সেচতন করা; 

(খ) বালয্িববাহ িনেরাধ স�েকর্  জাতীয় পযর্ােয় এবং েজলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন 

পযর্ােয় কিমিট গঠন; 



(গ) বালয্িববাহ �িতেরাধ স�িকর্ ত িবিভ� পযর্ােয় �িতেবদন ে�রণ; 

(ঘ) বালয্িববাহ �িতেরােধর জনয্ বয্ি� পযর্ােয় কাউে�িলং এর বয্ব�া; এবং 

(ঙ) সরকার কতৃর্ ক গিঠত কিমিট বা সরকাির/েবসরকারী বয্ি�বগর্/জন�িতিনিধেক 

বালয্িববাহ িনেরােধর জনয্ দািয়� অপর্ণ। 

২৪।     রিহতকরণ ও েহফাজত।-(১) এই আইন বলবৎ হইবার সে� সে� The Child 

Marriage Restraint Act, 1929 ( Act No. XIX of 1929) অতঃপর িবল�ু আইন  বিলয়া উি�িখত, রিহত 

হইেব। 

(২) উপেরা� রিহত হওয়া সে�ও রিহত আইেনর অধীেন কৃত েকান কাযর্ বা 

কাযর্ধারা অথবা �ণীত সকল িবিধ, �িবধান, আেদশ, জািরকৃত িব�ি� বা েনািটশ বা 

অনুেমািদত সকল কাযর্�ম এই আইেনর অধীন কৃত, �ণীত, �দত্ত, জািরকৃত বা 

অনুেমািদত হইয়ােছ বিলয়া গণয্ হইেব। 

২৫।    িবচারাধীন মামলা স�েকর্  িবধান।- এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না েকন 

এই আইন বলবৎ হওয়ার অবয্বিহত পূেবর্ েকান আদালেত িবচারাধীন ৩, ৪ ও ৫ 

ধারায় বিণর্ত অপরােধর সিহত স�িকর্ ত মামলা বা উহার আপীল বা অনয্েকান 

আইনগত কাযর্ধারা উ� একই আদালেত এমনভােব চিলেত থািকেব েযন এই আইন 

�ণীত হয় নাই। 

 


