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সাতkীরায় বাল* িববাহ pিতেরােধ =গালেটিবল >বঠক 
 

sাফ িরেপাটCার : 
এিশয়ার মেধ* বাংলােদেশ বাল* িবেয়র হার সবেচেয় =বিশ। Gধ ুবাংলােদশ নয়, পিৃথবীব*াপী 
বাল* িববাহ একিট মারাtক সমস*া হেয় দাঁিড়েয়েছ। pিতবছর সারািবেশ^ ১৮ িমিলয়ন মাnষ 
বাল* িবেয়র িশকার হেR। বাংলােদেশ বাল* িবেয়র হার ৫২ শতাংশ। খলুনা িবভােগ বাল* 
িবেয়র হার ৭১ শতাংশ ও সাতkীরায় এই হার ৭২ শতাংশ। বাংলােদেশ বাল* িবেয়র গড় 
বয়স ১৫ বছর। যােদর pরথম বাZা জnদােনর গড় বয়স ১৭ বছর। 

আজ =রাববার (২৮ এিpল) সাতkীরা =pসkাব িমলনায়তেন ইউএসএইড’র খাদ* িনরাপtা 
উnয়ন কাযCkম- নবযাtা’র pকেlর আওতায় ওয়াlCিভশন আেয়ািজত “১৮’র আেগ িবেয় 
নয় : বাল*িববাহ িনরসেন করণীয়” িবষয়ক =গালেটিবল >বঠেক বাংলােদশ পিরসংখ*ান 
ব*ুেরার উdিৃত িদেয় এই তথ* জানােনা হেয়েছ। 



 

 
>বঠেক অংশ িনেয় বkারা বেলন, খাতা-কলেম নয়, িবেয় অনলাইেন =রিজিsTর মাধ*েম  
বাল*িববােহ pিতেরােধর উেদ*াগ িনেত হেব। সামািজক িনরাপtার অভাব, আিথCক 
অসŋিতসহ নানা কারেণ =কানভােবই বাল* িবেয় বn করা যােR না। সংিnoেদর দািয়েt 
অবেহলা, সামািজক দায়বdতা না থাকা, কমCসংsােনর অভাব, ভুয়া =রিজsTার খাতা ব*বহার 
কের িবেয় =দওয়ায় =কানভােবই বাল* িবেয় থামােনা যােR না। =নাটাির পাবিলক বাল*িবেয় 
pিতেরােধ িবপদজনক হেয় দািড়েয়েছ। 

>বঠেক বkারা কাজীরা িবেয় পড়ােলও তার কিপ =জলা =রিজsTার কতৃCক সরবরাহ, 
িশkকেদর কাযCকরী ভূিমকা রাখা, pেত*ক িশkা pিতsােন sুেডtট =ফারাম গঠন কের বাল* 
িবেয়র তথ* drত আদান-pদান, যারা বাল* িবেয় করেব না তােদর =kেt উপবিৃtর পিরমান 
বিৃdসহ অব*াহত সামািজক আেnালন গেড় তুেল বাল* িববাহ pিতেরােধ উেদ*াগ =নওয়া 
আহবান জানান। 

>বঠেক সাতkীরা =pসkােবর সভাপিত আব ুআহেমেদর সভাপিতেt pধান অিতিথর বkব* 
রােখন =জলা পিরষেদর =চয়ারম*ান ও =জলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক নজrল 
ইসলাম। 

আেলাচনায় অংশ =নন, অিতিরk পিুলশ sপার িজয়াউর রহমান, সাতkীরা =জলা নাগিরক 
কিমিটর সদস* সিচব এড. আবলু কালাম আজাদ, সদর উপেজলা ভাইস =চয়ারম*ান =কািহnর 
ইসলাম, =জলা পিরষদ সদস* অ*াডেভােকট শাহেনওয়াজ পারভীন িমিল, নাগিরক আেnালন 
মেzর আহবায়ক অ*াডেভােকট ফািহমলু হক িকসল,ু যবু উnয়ন অিধদpেরর সহকারী 
পিরচালক আbলু কােদর, সাতkীরা সরকাির কেলেজর সহকারী অধ*াপক আ ন ম গাউছার 
=রজা, sেদেশর িনবCাহী পিরচালক মাধব চnd দt, pথম আেলার সাংবািদক কল*াণ ব*ানািজC, 
এিটএন বাংলার িনজs pিতিনিধ ভেয়স অব সাতkীরা সmাদক এম কামrjামান, সদর 
উপেজলা সমাজেসবা কমCকতCা =মা. =রাকnjামান, অ*াডেভােকট নাজমনু নাহার ঝুমরু, 
মিহলা িবষয়ক অিধদpেরর =pাgাম অিফসার ফােতমা =জাহরা, িটআইিবর এিরয়া ম*ােনজার 



আহাdjামান, নবযাtা pকেlর =জtডার ম*ােনজার তাসnভা জামান, =pাgাম ম*ােনজার 
=মাkার =হােসন, ইয়থু =ডভলপেমtট =কা-অিডCেনটর আিশক িবlাহ pমখু। # 

# 
 


