বাল িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৭
( ২০১৭ সেনর ৬ নং আইন )

[১১ মাচ, ২০১৭]

Child Marriage Restraint Act, 1929 রিহতপূবক সমেয়াপেযাগী কের নূতনভােব

আইন

ণয়নকে

ণীত

যেহত Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929) রিহতপূবক সমেয়াপেযাগী কের
নূতনভােব ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহত এত ারা িন র প আইন করা হইল :সংি
িশেরানাম ও
বতন

১। (১) এই আইন বাল িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৭ নােম অিভিহত হইেব।

সং া

২। িবষয় বা সে র পিরপি িকছ না থািকেল, এই আইেন-

(২) ইহা অিবলে

কাযকর হইেব।

(১) “অ

া বয় ” অথ িববােহর ে ২১ (একশ) বৎসর পূণ কেরন নাই এমন
কােনা পুর ষ এবং ১৮ (আঠােরা) বৎসর পূণ কেরন নাই এমন কােনা নারী;

(২) “অিভভাবক” অথ Guardians and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890)

এর অধীন িনেয়াগ া বা ঘািষত অিভভাবক এবং অ া বয় ব ি র ভরণ- পাষণ
বহনকারী ব ি ও ইহার অ ভ হইেব;
(৩) “

া বয় ” অথ িববােহর ে ২১ (একশ) বৎসর পূণ কিরয়ােছন এমন কােনা
পুর ষ এবং ১৮ (আঠােরা) বৎসর পূণ কিরয়ােছন এমন কােনা নারী;
(৪) “বাল িববাহ”

বয় ; এবং

অথ এইর প িববাহ যাহার কান এক প

(৫) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন

বাল িববাহ
িতেরাধ কিম
গঠন

বা উভয় প

অ া

ণীত িবিধ।

৩। সরকার, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত বাল িববাহ িতেরােধর িনিম , জাতীয়,
জলা উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় সরকাির কমকতা, ানীয় জন িতিনিধ,
বসরকাির সং ার কমকতা এবং ানীয় পযােয়র গণ মান ব ি সম েয় বাল িববাহ
িতেরাধ কিম গঠন এবং উহােদর কাযাবিল িনধারণ কিরেত পািরেব।

বাল িববাহ বে
কিতপয় সরকাির
কমকতা এবং
ানীয় সরকােরর
িতিনিধর
সাধারণ মতা

৪। ধারা ৫ এর িবধােনর সামি কতােক ু ন না কিরয়া, উপেজলা িনবাহী কমকতা,
িনবাহী ম ািজে ট, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, উপেজলা সমাজেসবা কমকতা,
উপেজলা াথিমক বা মাধ িমক িশ া কমকতা, থানার ভার া কমকতা বা ানীয়
সরকােরর িতিনিধ কান ব ি র িলিখত বা মৗিখক আেবদন অথবা অন কান
মাধ েম বাল িববােহর সংবাদ া হইেল িতিন উ িববাহ ব কিরেবন অথবা িবিধ
ারা িনধািরত প িতেত আইনানুগ ব ব া হেণর িনিম েয়াজনীয় ব ব া হণ
কিরেত পািরেবন।

বাল িববােহর
উপর িনেষধা া
আেরাপ ও
িনেষধা া ভে র
শাি

৫। (১) আদালত, -উেদ ােগ বা কান ব ি র অিভেযােগর িভি েত বা অন কান
মাধ েম া তেথ র িভি েত, যিদ এই মেম িনি ত হন য, কান বাল িববােহর ব ব া
হণ করা হইয়ােছ অথবা বাল িববাহ অত াস তাহা হইেল আদালত উ িববােহর
উপর িনেষধা া আেরাপ কিরেত পািরেব।
(২) আদালত

ায় বা অিভেযাগকারী ব ি র আেবদেনর িভি েত উপ-ধারা (১) এর
অধীন দ আেদশ ত াহার কিরেত পািরেব।
(৩)

কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন আেরািপত িনেষধা া ভ কিরেল িতিন
অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদ বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথদ বা উভয়
দে দ নীয় হইেবন এবং অথদ অনাদােয় অনিধক ১ (এক) মাস কারাদে দ নীয়
হইেবন।
িমথ া অিভেযাগ
কিরবার শাি

৬। কান ব ি
এবং ত ন
টাকা অথদ
মাস কারাদে

বাল িববাহ
কিরবার শাি

৭। (১)
এবং ত
অথদ
কারাদে

ধারা ৫ এর অধীন িমথ া অিভেযাগ কিরেল উহা হইেব এক অপরাধ
িতিন অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদ অথবা অনিধক ৩০ (ি শ) হাজার
বা উভয় দে দ নীয় হইেবন এবং অথদ অনাদােয় অনিধক ১ (এক)
দ নীয় হইেবন।

া বয় কান নারী বা পুর ষ বাল িববাহ কিরেল উহা হইেব এক অপরাধ
ন িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ বা অনিধক ১ (এক) ল টাকা
বা উভয় দে দ নীয় হইেবন এবং অথদ অনাদােয় অনিধক ৩ (িতন) মাস
দ নীয় হইেবন।

(২)

অ া বয় কান নারী বা পুর ষ বাল িববাহ কিরেল িতিন অনিধক ১ (এক)
মােসর আটকােদশ বা অনিধক ৫০,০০০ (প াশ) হাজার টাকা জিরমানা বা উভয়
ধরেনর শাি েযাগ হইেবন:
তেব শত থােক য, ধারা ৮ এর অধীন কান ব ি র িবর ে মামলা দােয়র বা দ
দান করা হইেল উ র প অ া বয় নারী বা পুর ষেক শাি দান করা যাইেব না।
(৩)

উপ-ধারা (২) এর অধীন িবচার ও শাি দােনর ে িশ আইন, ২০১৩
(২০১৩ সেনর ২৪ নং আইন) এর িবধানাবলী েযাজ হইেব।

বাল িববাহ
সংি িপতামাতাসহ অন ান
ব ি র শাি

৮। িপতা-মাতা, অিভভাবক অথবা অন কান ব ি , আইনগতভােব বা
আইনবিহভতভােব কান অ া বয় ব ি র উপর কত স
হইয়া বাল িববাহ
স
কিরবার ে কান কাজ কিরেল অথবা কিরবার অনুমিত বা িনেদশ দান
কিরেল অথবা ীয় অবেহলার কারেণ িববাহ ব কিরেত ব থ হইেল উহা হইেব এক
অপরাধ এবং ত ন িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসর ও অনূ ন ৬ (ছয়) মাস কারাদ বা
অনিধক ৫০ (প াশ) হাজার টাকা অথদ বা উভয় দে দ নীয় হইেবন এবং
অথদ অনাদােয় অনিধক ৩ (িতন) মাস কারাদে দ নীয় হইেবন।

বাল িববাহ
স াদন বা
পিরচালনা
কিরবার শাি

৯। কান ব ি বাল িববাহ স াদন বা পিরচালনা কিরেল উহা হইেব এক অপরাধ
এবং ত ন িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসর ও অনূ ন ৬ (ছয়) মাস কারাদ বা
অনিধক ৫০ (প াশ) হাজার টাকা অথদ বা উভয় দে দ নীয় হইেবন এবং
অথদ অনাদােয় অনিধক ৩ (িতন) মাস কারাদে দ নীয় হইেবন।

বাল িববাহ বে
উেদ াগী হইবার
শেত বাল িববােহর
অিভেযাগ হইেত
অব াহিত

১০। এই আইেনর অন ান িবধােন যাহা িকছই থাকক না কন, আদালেতর িনকট
উপয বিলয়া িবেবিচত হইেল বাল িববােহর উেদ ােগর সিহত জিড়ত িববাহ স
হয়
নাই এইর প অিভয য কান ব ি , িবিধ ারা িনধািরত ফরেম, যিদ এই মেম
মুচেলকা বা ব দান কেরন য, িতিন ভিবষ েত বাল িববােহর সিহত স ৃ হইেবন
না এবং তাহার িনকটবতী এলাকায় বাল িববাহ বে উেদ াগী হইেবন তাহা হইেল
মুচেলকা বা বে র শতানুযায়ী তাহােক তাহার িবর ে আনীত অিভেযাগ হইেত
অব াহিত দান করা যাইেব।

বাল িববাহ
িনব েনর জন
িববাহ িনব েনর
শাি , লাইেস
বািতল

১১। কান িববাহ িনব ক বাল িববাহ িনব ন কিরেল উহা হইেব এক অপরাধ এবং
ত ন িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসর ও অনূ ন ৬ (ছয়) মাস কারাদ বা অনিধক ৫০
(প াশ) হাজার টাকা অথদ বা উভয় দে দ নীয় হইেবন এবং অথদ অনাদােয়
অনিধক ৩ (িতন) মাস কারাদে দ নীয় হইেবন এবং তাহার লাইেস বা িনেয়াগ
বািতল হইেব।
ব াখ া: এই ধারার উে শ পূরণকে , “িববাহ িনব ক” অথ Muslim Marriages and
Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন
লাইেস া িনকাহ্ রিজ ার এবং Christian Marriage Act, 1872 (Act No. XV
of 1872), Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) ও িহ ু িববাহ
িনব ন আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৪০ নং আইন) এর অধীন িনেয়াগ া িববাহ
িনব ক।

বয়স মােণর
দিলল

১২। িববাহ ব েন আব বা আব হইেত ই ক নারী বা পুর েষর বয়স মােণর জন
জ িনব ন সনদ, জাতীয় পিরচয় প , মাধ িমক ল সা িফেকট বা সমমােনর
পরী ার সা িফেকট, জুিনয়র ল সা িফেকট বা সমমােনর পরী ার সা িফেকট,

াইমাির ল সা িফেকট বা সমমােনর পরী ার সা িফেকট অথবা পাসেপাট
আইনগত দিলল িহসােব িবেবিচত হইেব।
িতপূরণ দান

১৩। (১) এই আইেনর অধীন আেরািপত অথদ হইেত া অথ
িতপূরণ িহসােব দান কিরেত হইেব।
ব াখ া: উপ-ধারা (১) এর উে শ পূরণকে “ িত
প অ া বয় ।

িত

প েক

প ’’ অথ বাল িববােহর য

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছই থাকক না

কন, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন
আেরািপত জিরমানা হইেত া অথ সরকাির কাষাগাের জমা হইেব।
অপরােধর
আমলেযাগ তা,
জািমনেযাগ তা
এবং অআেপাষেযাগ তা

১৪। এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধ আমলেযাগ , জািমনেযাগ এবং অআেপাষেযাগ হইেব।

িবচার প িত

১৫। এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরােধর িবচার সংি প িতেত অনু ত হইেব
এবং এতদুে শ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর
Chapter XXII এ ব ণত প িত েযাজ হইেব।

সেরজিমেন তদ

১৬। আপাতত বলবৎ অন কান আইেন যাহা িকছই থাকক না কন, এই আইেনর
অধীন কান অিভেযাগ বা কাযধারা িন ি র ে ঘটনার সত তা িনর পেণর িনিম
আদালত সেরজিমেন তদ কিরেত পািরেব অথবা কােনা সরকাির কমকতা বা ানীয়
সরকােরর িতিনিধ বা অন কান ব ি েক উ র প তদ কিরবার িনেদশ দান
কিরেত পািরেব এবং উ র প তদ কাজ ৩০ (ি শ) কাযিদবেসর মেধ স
কিরেত
হইেব:
তেব শত থােক য, যি স ত কারেণ উি িখত সমেয়র মেধ তদ কায সমা করার
স ব না হইেল কারণ উে খপূবক অিতির ১৫ (পেনর) কাযিদবেসর মেধ তদ কায
স
কিরেত হইেব এবং তৎস েক আদালতেক িলিখতভােব অবিহত কিরেত হইেব।

মাবাইল কাট
আইন, ২০০৯ এর
েয়াগ

১৭। আপাতত বলবৎ অন কান আইেন যাহা িকছই থাকক না কন, এই আইেনর
অধীন সংঘ ত অপরােধর ে , মাবাইল কাট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সােলর ৫৯
নং আইন) এর তফিসলভ হওয়া সােপে , মাবাইল কাট দ আেরাপ কিরেত
পািরেব।

অপরাধ আমেল
নয়ার সময়সীমা

১৮। এই আইেনর অধীন কােনা অপরাধ সংঘ ত হইবার ২(দুই) বৎসেরর মেধ
অিভেযাগ দােয়র করা না হইেল আদালত উ অপরাধ আমেল হণ কিরেব না।

িবেশষ িবধান

১৯। এই আইেনর অন ান িবধােন যাহা িকছই থাকক না কন, িবিধ ারা িনধািরত
কান িবেশষ
াপেট অ া বয়ে র সেবা ম ােথ, আদালেতর িনেদশ এবং িপতামাতা বা েযাজ
ে অিভভাবেকর স িত েম, িবিধ ারা িনধািরত ি য়া
অনুসরণ েম, িববাহ স ািদত হইেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ বিলয়া গণ
হইেব না।

িবিধ ণয়েনর
মতা

২০। এই আইেনর উে শ পূরণকে সরকার, সরকাির গেজেট
ণয়ন কিরেত পািরেব।

রিহতকরণ ও
হফাজত

২১। (১) Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929), অতঃপর
উ Act বিলয়া উি িখত, এত ারা রিহত করা হইল।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে

াপন ারা িবিধ

ও উ Act এর অধীন -

(ক)

কত কান কাজ বা গৃহীত কান ব ব া এই আইেনর অধীনকত বা গৃহীত বিলয়া
গণ হইেব;
(খ)

দােয়রকত কান মামলা বা কাযধারা কান আদালেত চলমান থািকেল উহা
এমনভােব িন ি কিরেত হইেব যন উ Act রিহত হয় নাই।
ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
কাশ

২২। (১) এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকাির গেজেট
াপন ারা, এই
আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত এক িনভরেযাগ পাঠ (Authentic
English Text) কাশ কিরেব।
(২) বাংলা ও ইংেরিজ পােঠর মেধ

িবেরােধর

ে বাংলা পাঠ াধান পাইেব।
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