
ঠকােনা যাে  না বাল িবেয়
বয়স লিুকেয়, জ সনদ ঘষামাজা কের গাপেন চলেছ অ া  বয় েদর িবেয়

সরকার বাল িবেয় রােধ নানা উেদ াগ িনেলও বাংলােদেশ বাল িবেয় ঠকােনা যাে  না। ত  াম থেক
 কের  শহেরর  অিভভাবকরা  তােদর  ক াস ােনর  বয়স লিুকেয়  বাল িবেয়  িদে ন।  রােতর  আঁধাের

গাপেনই সারা  হে  িবেয়র  আেয়াজন। জ সনেদ অ া বয়  কেনর বয়স বািড়েয়  কৗশেল া বয়
বািনেয় িবেয় পড়ােনা হে । িকছু ে  াম মাণ আদালত এসব িবেয় থামােলও গাপেন আেয়াজন করায়
অেনক ে ই তা  থামােনা  স ব হে  না। বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারােমর তেথ ,  চলিত বছেরর
জা য়াির থেক জলুাই পয  সাত মােস সারা দেশ বাল িবেয় হয় মাট নয়জেনর। আর বাল িবেয়র হাত
থেক র া  পায়  মাট  ৪৮  জন  িকেশার-িকেশারী।  অইনজীবীরা  জানান,  িবেশষ  াপেট  কম  বয়সী
ছেল- মেয়েদর  িবেয়র  িবধান  রেখ  ‘বাল িববাহ  িনেরাধ  আইন-২০১৭’  পাস  হওয়ায়  আেগর  তলুনায়

বাল িবেয়  আরও বেড়েছ। এ আইেন িবধােভাগী  আইনজীবীরা  িমথ ার আ য় িনেয়  বাল িবেয়  করােত
সহেযািগতা  করেছন।  আবার  সনেদ ঘষামাজা  কের  আর  এিফেডিভেটর  মাধ েম  বয়স পিরবতন  কেরও
অিভভাবকরা  স ানেদর  কম বয়েস িবেয়  িদে ন।  চলিত বছের  চ ােমর  হাটহাজারী  উপেজলায়  ই 
িকেশারীর অিভভাবক এমনিটই কেরন। এেদর একজেনর অিভভাবক েকৗশেল মেয়িটর ইউিনয়ন পিরষেদর
জ সনেদ ঘষামাজা কের মেয়িটর বয়স বাড়ােত ২০০২ সােলর বদেল তার জ সাল ২০০০ সাল বািনেয়
আকেদর  আেয়াজন  কের।  আেরক িকেশারীর  অিভভাবকরা  এিফেডিভট কের  মেয়িটর  জ সাল  ২০০২
সােলর বদেল ২০০০ সাল কের তার িবেয়র আেয়াজন কেরন। িক  হাটহাজারী উপেজলা িনবাহী কমকতা ও
িনবাহী ম ািজে ট ল আিমন এ িবেয় ব  কেরন। স িত িসরাজগে র সদর উপেজলার একিট ােম
বশ ঘটা  কের মা  তৃতীয়  িণেত পড়–য়া  এক লুছা ীর  সে  ২৫ বছর বয়সী  এক যুবেকর িবেয়র
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আেয়াজন কের মেয়িটর অিভভাবকরা। িক  শাসেনর তৎপরতায় এই লুছা ীর বাল িবেয়ও ব  করা
হয়। বাল িবেয় িনেয় আ জািতক সং া ইউিনেসফ গত বছেরর মাচ মােস কািশত িতেবদেন উে খ কের,
বাংলােদেশর শতকরা ৫৯ শতাংশ িকেশারীর তােদর ১৮ বছের পৗছঁােনার আেগই িবেয় হেয় যায়। আর ১৫
বছের পৗঁছােনার আেগই িবেয় দওয়া হয় ২২ শতাংশ িকেশারীেক। ‘গালস নট াইড’ নােম আ জািতক
একিট সং া ২০১৭ সােল কািশত তেথ , রংপুের গেড় ১৫ বছর বয়সী িকেশারীেদর িবেয় দওয়া হে ।
আর রাজশাহী ও খলুনায় ১৬ বছর বয়েস িবেয় দওয়া হে । সংি রা জানান, দির  পিরবার েলােত বয়স
বৃি র সে  মেয়র চহারার আকষণ কেম যােব আর তখন িবেয়েত মাটা অে র যৗতুক িদেত হেবÑ এ
ধারণা থেক বাল িবেয় দওয়া হয়। ামা েল িবেয়র আেগ মেয়রা যােত শারীিরক স েক জিড়েয় না পেড়
এবং পিরবােরর নাম বজায় রাখেত মেয়েদর বাল িবেয় দওয়া হে । আবার াকৃিতক েযােগর িশকার
পিরবার েলা, িবেশষ কের ব া বণ এলাকার পিরবার েলা তােদর মেয়েদর বাল িবেয় িদেয় িদে । িকছু

ে  দির  পিরবার েলা সংসােরর খরচ বাচঁােত এবং ক াস ানেদর িনরাপ া িনি ত করেত না পের
কম  বয়েস  িবেয়  িদেয়  িদে ।  বাল িবেয়  বে  সরকার  এরই  মেধ  বশ  িকছু  ইউিনয়ন  ও  জলােক
বাল িবেয়মু  ঘাষণা  কেরেছ। িক  এই এলাকা েলা  পুেরাপুির  বাল িবেয়মু  িক না  স িবষেয়  সে হ
আেছ।  যমন  সাত ীরা  সদর  উপেজলােক   ‘বাল িববাহমু ’  ঘাষণা  করা  হেলও  সখােন  থেম  নই
বাল িবেয়।  গত  বছর  িবিভ  সময়  জলা  বাল িবেয়  িতেরাধ  কিমিটর  সহায়তায়  শাসন  অেনক েলা
বাল িবেয়র আেয়াজন ব  কের। বাংলােদশ জাতীয় মিহলা আইনজীবী সিমিতর সােবক িনবাহী অ াডেভােকট
সালমা আলী বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, বাল িবেয় িতেরােধর ে  সরকারেক ‘িজেরা টলাের ’ নীিত
অ সরণ করেত হেব। এ ছাড়া এ কােজ যারা সহেযািগতা কেরন, িবেশষ কের চয়ানম ান, মৗলিভ, কািজ
তােদর দৃ া মূলক শাি  দওয়ারও দািব জানান িতিন।
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