
বাল্য ববয়ে বয়ে প্রয়োজন সমবিত প্রয়েষ্ঠা 

ফাবিহা হহায়সন 

হেশয়ে বাল্য ববয়ে মুক্ত েিয়ত প্রধানমন্ত্রী হশখ হাবসনাি হনর্তয়ৃে ব্যাপে েমসৃূবে বাস্তবােন হয়ে। বাল্য ববয়ে বয়ে হেয়শ 

িয়েয়ে আইন, িয়েয়ে স্থনীে প্রশাসন  প্রভৃবত। এ জন্য িয়েয়ে  মবনটবিিং ব্যবস্থা। তবুও বববিন্ন সময়ে হেয়শি প্রতযন্ত অঞ্চয়ে মায়ে ময়ে  

বাল্য ববয়েি ঘটনা ঘটয়ে। বেন্তু বাল্য ববয়ে শূয়েি হোটাে বনয়ে আসয়ে োজ েিয়ে সিোি। 

প্রসঙ্গত:বাল্যবববাহ বনয়িাধেয়ে ২০১৮ সায়ে সিোি জাতীে েমপৃবিেেনা প্রণেন েয়ি।  তায়ত ২০২১ সায়েি ময়ে 

বাল্যববয়ে এে-র্ততীোিংশ েবময়ে আনাি েক্ষ্য ঠিে েয়ি নানামূখী পেয়ক্ষ্প হনো হয়েয়ে।  জাতীে জনসিংখ্যা গয়বষণা ও প্রবশক্ষ্ণ 

ইনবিটিউয়টি জবিয়পও এিেম তথ্য প্রোশ েয়িয়ে।  গত নয়িম্বয়ি ইনবিটিউয়টি প্রোবশত বািংোয়েশ হেয়মাগ্রাবফে অযান্ড হহেথ 

সায়ি ৃঅনুযােী, হেয়শ ২০-২৪ বেি বেসী নািীয়েি ৩৬ শতািংয়শিই ১৮ বেয়িি েম বেয়স ববয়ে হে। এি আয়গ ২০১৪ সায়ে হয 

প্রবতয়বেন প্রোশ েয়িবেে প্রবতষ্ঠানটি, তায়ত বাল্যববয়েি হাি বেে  ৫৫ শতািংশ। এ বহয়সয়ব বাল্য ববয়েি হাি অয়েনটা েয়ম এয়সয়ে।   

বািংোয়েশ পবিসিংখ্যান বুযয়িাি ২০১২-১৩ সায়েি মাবিপে ইবন্ডয়েটি ক্লািাি জবিয়প হেয়শ ২০-২৪ বেি বেসী নািীয়েি 

ময়ে ৫২.৩ শতািংয়শিই বাল্যববয়ে। অধযৃুগ পি ২০১৯ সায়ে হসই জবিয়প বাল্যববয়েি হাি বেছুটা েয়ম োঁড়াে ৪০.৪ শতািংয়শ।  সিোবি 

তয়থ্যি বিবিয়ত ইউবনয়সফ সম্প্রবত এ প্রবতয়বেয়ন বয়েয়ে, েবক্ষ্ণ এবশোে সবয়েয়ে হববশ বাল্যববয়ে হয়ে বািংোয়েয়শ। প্রবতয়বেন 

অনুযােী, ১৮ বেি বেয়সি আয়গ ববয়ে হয়েয়ে হেয়শ এমন নািীি সিংখ্যা এে হোটি ৮০ োখ।  

হটেসই উন্নেন েক্ষ্যমাত্রা (এসবেবজ) অনুযােী ২০৩০ সায়েি ময়ে বাল্যববয়ে বে এবিং সিোয়িি জাতীে েমপৃবিেেনা 

অনুযােী ২০৪১ সায়েি ময়ে বাল্যববয়ে বনমূয়ৃে গত েশয়েি তুেনাে যথাক্রয়ম েমপয়ক্ষ্ ১৭ গুণ ও আট গুণ হববশ োজ েিয়ত হয়ব 

বয়ে প্রবতয়বেয়ন জানাে ইউবনয়সফ। অথে ফিাবশ োশবৃনে  হনয়পাবেোন হবানাপায়টিৃ উবক্ত ‘তুবম আমায়ে বশবক্ষ্ত মা োও, আবম 

হতামায়ে বশবক্ষ্ত জাবত বেয়বা।’  বতবন এও বয়েয়েন, ‘এেটি সুস্থয  জাবত হপয়ত প্রয়োজন এেজন বশবক্ষ্ত মা।’ অথে এ সেে মায়েয়েি 

বশবক্ষ্ত েিাি  পবিবয়ত ৃবাল্য বেয়স ববয়ে হয়ে তায়েি। বাল্য বববাহ সমায়জ এখয়না এেটি সামাবজে ব্যাবধ বহয়সয়ব িয়েয়ে।  োয়জই 

এ হক্ষ্য়ত্র বাল্যবববাহ আইন যথাযথ  বাস্তবােয়ন স্থানীে প্রশাসন,.জনপ্রবতবনবধ,সুশীে সমাজ,গণমােম েমী এবিং প্রবতটি পবিবািয়ে 

সমবিত িায়ব োজ েিয়ত হয়ব।  

প্রবত বেি ৮ই মাে ৃআমিা আন্তজাৃবতে নািী বেবস বহয়সয়ব উৎযাপন েয়ি আসবে। বািংোয়েয়শি উন্নেন ও অগ্রগবতয়ত হেয়শি 

পুরুষয়েি তুেনাে নািীয়েি সাববেৃিায়ব অিংশগ্রহণ ও সবেেতা ব্যাপেিায়ব প্রেবশতৃ হে। এেটি হেশ ও জাবত গঠয়নি হপেয়ন নািী 

পুরুষ উিয়েিই প্রয়োজন থায়ে সমিায়ব । োিণ  দুটি হজন্ডায়িি সমান অিংশ গ্রহণ ও উপবস্থবতয়ত হয হোয়না েম ৃপ্রয়েষ্টা সফেতা এয়ন 

বেয়ত পায়ি। এিেম অসিংখথ্য নবজি িয়েয়ে সমায়জ।  

বশশু বববাহ এেটি প্রথা যা নািীয়েি বঘয়ি েীঘবৃেন ধয়ি েয়ে আসা সামাবজে মূল্যয়বাধ ও অসম অবস্থানয়ে প্রবতফবেত েয়ি। 

বেন্তু বহুবেন আয়গি এই প্রথা ও মানবষেতা এখন অয়নেটাই বেয়েয়ে। ৪০ শতািংয়শি অবধে বািংোয়েয়শি নািী যায়েি বেস ২০ এি 

মাোমাবে তায়েি ২০ বেি বেস পূণ ৃহবাি আয়গই ববয়ে হয়ে বগয়েয়ে। প্রাে ১০ শতািংয়শি ববয়ে হয়েয়ে ১৮ বেয়িি বনয়ে। বািংোয়েয়শ 

নািীয়েি প্রােই আবথেৃ হবাো বহসায়ব হেখা হয়েও বশশু ও বাল্য ববয়ে  ধীয়ি ধীয়ি েয়ময়ে। েবক্ষ্ণ এশীে সিংস্কৃবতয়ত সন্তানয়েি ববয়েি 

হক্ষ্য়ত্র বপতা-মাতা মূে প্রিাব ববস্তাি েয়ি। পবিবায়িি সম্মান িক্ষ্াি হক্ষ্য়ত্র নািীিা বেছু হক্ষ্য়ত্র অন্যান্য সেস্যয়েি োয়ে হবাো হয়ে 

োঁড়াে। এেজন হময়ে বশশু যখন হযৌবনপ্রাপ্ত হে, তায়েি বপতা-মাতা তখন তায়েি সতীে িক্ষ্াি জন্য উবিগ্ন হয়ে উয়ঠ। 

 ২০৪১ সায়েি ময়ে বাল্য বববাহ পুয়িাপুবি বে েিাি েথা বয়েবেয়েন প্রধানমন্ত্রী হশখ হাবসনা। ইউবনয়সয়ফি গয়বষণা 

অনুযােী, ১৮ বেয়িি েমবেসী হময়েয়েি ববয়েি হক্ষ্য়ত্র বািংোয়েয়শ বাল্য বববায়হি হাি সািা ববয়ে অয়নে। বািংোয়েয়শ শতেিা ২৯ 

িাগ হময়েিই ববয়ে হে ১৮ বেয়িি েম বেয়স। এি ময়ে শতেিা দুই িাগ হময়েি ববয়ে হে ১৫ বেয়িি েম বেয়স। প্রসঙ্গত:বাল্য 

বববায়হ প্রাকৃবতে দুয়যাৃয়গি ভূবমো বণনৃাতীত। বািংোয়েশ ববয়েি অন্যতম প্রাকৃবতে দুয়যাৃগ েববেত ও জেবায়ু পবিবতয়ৃন ক্ষ্বতগ্রস্ত 

হেশ। এসব দুয়যাৃগ অয়নে পবিবািয়েই গিীি োবিয়যযি বেয়ে হঠয়ে হেে, যা তায়েি হময়েয়েি েম বা ১৮ বেি বেয়সি আয়গ ববয়েি 

ঝুঁবে বাড়াে। ববয়শষ েয়ি নেীিাঙয়ন ক্রমাগত ধ্বিংসযয়েি ফয়ে যািা ঘি-বাবড়, জবমজমা হািান তায়েি ময়ে এটি হববশ হেখা যাে। 

বাল্যবববাহ হিায়ধি হক্ষ্য়ত্র বনিাপিা ও োবিযতা হয়ো মূে বাধাঁ। োিন, সা¤প্রবতে গয়বষণাি ফোফে অনুযােী, হযসব 

বপতা-মাতা হময়ে বশশুয়েি ববয়েি বসদ্ধান্ত হনে, তািা হময়ে বশশুি বেঃসবেি শুরুয়ত হযৌন বনযাৃতয়নি িে অনুিব েয়ি। বেন্ত অয়নে 

বববাবহত বেয়শািী দেবহে ও হযৌন বনযাৃতয়নি বশোি হে বা এসয়বি অবিেতা সঞ্চে েয়ি। এসব বেয়শািী হময়েয়েি ময়ে ৩৩ শতািংশ 

ববোস েয়ি হয, এেজন স্বামী তাি স্ত্রীয়ে আঘাত েিা হযৌবক্তে। বববায়হি বাইয়ি হযৌন োযেৃোপ শুরু েিাি ব্যাপায়ি হময়েয়েি 

উপেবদ্ধয়ে সামাবজে মূল্যয়বায়ধি/বনেমোনুয়নি জন্য হুমবে বহসায়ব হেখা হে। যবেও বশশুয়েি ববয়ে হেো এে ধিয়নি হযৌন 

বনযাৃতয়নি ময়ে পয়ড় বয়ে হেয়শি মানবাবধোি সিংগঠনগুো  ময়ন  েয়ি।  



অথনৃনবতে, সামাবজে ও সািংস্কৃবতে অবধোি ববষেে আন্তজাৃবতে চুবক্ত, নািীি প্রবত সেে প্রোি দবষম্য ববয়োপ সনে ও 

বশশু অবধোি সনয়ে স্বাক্ষ্িোিী হেশ বহয়সয়ব নািী ও বশশুি অবধোি িক্ষ্াে বািংোয়েয়শি আন্তজাৃবতে বােবাধেতা িয়েয়ে। বেন্তু 

বাল্য ববয়েি ফয়ে এসব অবধোয়িি বাস্তবােন ও সুিক্ষ্া বাধা গ্রস্ত হয়ে। সবতয েথা “বাল্য বববাহ” েয়িানািাইিায়সি ময়তা িেঙ্কি। 

িেঙ্কি  এই এ সমস্যা শুধু জীবনয়েই নে বিিং সমাজ এবিং অথনৃীবতয়েও ব্যাপে িায়ব প্রিাববত েয়ি। মূেত: বশক্ষ্া প্রবতষ্ঠান েীঘবৃেন 

বে থাোে অয়নে েবিয পবিবািই হময়ে বশশুয়েি বাল্য ববয়েি বেয়ে হঠয়ে বেয়েয়ে। বাল্যববয়ে হেয়শি উন্নেয়ন এেটি বড় বাধা। 

পাশাপাবশ প্রাকৃবতে দুয়যাৃয়গি ফয়ে পবিবস্থবতি অবনবত হে। ববয়েি হক্ষ্য়ত্র অবিিাবেয়েি বেন্তা, তায়েি েন্যা সন্তানয়ে ববয়ে বেয়ত 

হয়ব আয়গ িায়গ। োিণ েন্যাি সুখ শাবন্ত,বনিাপিা ও সুন্দি িববষ্যৎ বেন্তা হথয়েই এসব বেন্তা তায়েি ময়ন আয়স। এ হক্ষ্য়ত্র বাল্য ববয়েি 

বেয়ে হঠয়ে বেয়ে তায়েি েন্যা বশশুয়ে। তাোড়া িয়েয়ে োবিযযতা, কুসিংস্কাি, প্রাকৃবতে দুয়যাৃগ, বশক্ষ্াে অবধোয়িি অিাব, সামাবজে 

োপ, হেিাবন ও হযৌতুে প্রভৃবত। বেন্তু এেটি হময়েি বাল্য ববয়ে তাি উজ্বে িববষ্যয়তি পবিবয়ত ৃপয়ে পয়ে পবিবায়িি জন্য, বাল্য 

ববয়েি স্বীোি  হময়েি জন্য ববপে,যন্ত্রনা অয়পক্ষ্া েয়ি। হযমন মােবমে পযাৃয়েই পড়ায়শানা বে হয়ে যাওো, গুরুতি স্বাস্থযগত সমস্যা, 

আগাম গিধৃািণ যা মৃতুয পযনৃ্ত হেয়ে আনয়ত পায়ি, স্বামী পবিতযক্ত হওো, স্বামী ও েশুিবাবড়ি হোেজয়নি হায়ত পাবিবাবিে 

সবহিংসতাি বশোি হওোি ময়তা অপ্রতযাবশত পবিবস্থতি মুয়খ পড়য়ত হে পবিবাি এবিং হময়েয়ে।  

জাবতসিংঘ বেয়ে, সািা ববয়ে বাল্য বববায়হি সিংখ্যা উয়েখয়যাগ্য হায়ি েময়ে,েময়ে বািংে াায়েয়শিও তয়ব বািংেয়েয়শ 

েমাি হাি েম। জাবতসিংয়ঘি বশশু ববষেে সিংস্থ ইউবনয়সফ এে প্রবতয়বেয়ন বয়েয়ে, গত এে েশয়ে সািা পৃবথবীয়ত আড়াই হোটি 

বাল্য বববাহ প্রবতয়িাধ েিা সম্ভব হয়েয়ে। বতমৃায়ন প্রবত ২০ জন  নািীি ময়ে এেজহনি ববয়ে হে ১৮ বেি হওোি আয়গই। বেন্ত এে 

েশে আয়গ এই সিংখ্যা বেে প্রবত ১০ জয়ন এেজন। ইউবনয়সফ বয়েয়ে, ববেজুয়ড় গত এে েশয়ে বাল্য ববয়ে পয়নি শতািংশ েয়ম 

এয়সয়ে। 

সবয়েয়ে হববশ অগ্রগবত হয়েয়ে েবক্ষ্ণ এবশোি হেশগুয়োয়ত। বিয়পায়ট ৃবো হয়ে, হসখায়ন ১৮ বেয়িি েম বেসী হময়েয়েি 

ববয়েি হাি প্রাে ৫০ শতািংশ হথয়ে এখন ৩০ শতািংয়শ হনয়ম এয়সয়ে। অেবেসী হময়েিাও এখন তায়েি ববয়ে প্রবতয়িায়ধ এবগয়ে আসয়ে। 

সিোবি পবিসিংখ্যান বেয়ে, হেয়শ প্রাথবমে বশক্ষ্া পযাৃয়ে েয়ি পড়া বশক্ষ্াথীি হাি শতেিা ১৭ িাগ। মােবমে পযাৃয়ে শতোি ৩৭ 

িাগ।  স্কুে বে থাোে হময়েয়েি বনিাপিা সিংেট, অবিিাবেয়েি োজ হািায়না এবিং ব্যবসা-বাবণজয বে হয়ে যাওো। তাোড়া 

বাল্যববয়েি হযয়হতু এেটি হেবেশন আয়ে তাই েয়িানায়ে ববয়ে হেোি সুয়যাগ বহয়সয়ব বনয়েয়ে অয়নয়েই। যািা এই বাল্যববয়েি বশোি 

হয়েয়ে তািা সবাই স্কুয়েি োত্রী। আি ববয়েগুয়ো হয়েয়ে শুক্র-শবনবাি বয়েি বেন-িায়ত। ধয়ম ৃবো আয়ে, হেয়ে-হময়েয়েি সাবায়োে 

বা সাবাবেো হয়ত হয়ব। বেন্তু হসটা ১৮ বেয়িি আয়গ হয়েই হয ববয়ে বেয়ত হয়ব, তা বেন্তু‘ ধয়ম ৃবো হনই। এয়ক্ষ্য়ত্র ১৮ এি আয়গ ববয়ে 

নে এবিং ১৮ বেি বেস হয়েই হয হময়ে ববয়েি জন্য উপযুক্ত তা িাবাও এয়েবায়িই ভুে। বাল্য ববয়ে বহে সিোয়িি েয়ঠাি পেয়ক্ষ্য়পি 

োিয়ণ অয়নে হময়ে  বাল্য ববয়েি হাত হথয়ে বনয়জয়েি িক্ষ্া েয়ি হেউ হয়েয়েন  োক্তাি, প্রয়েৌশেী, প্রিাষে, আইনববে, পুবেশ 

েমেৃতাৃ, ইউএনও, বেবস, ববোিেসহ বববিন্ন হপশাি বড় বড় স্তয়ি হময়েিা প্রবতবনবধে েিয়েন।  সিোবি মহে হথয়ে এ ধিয়নি তথ্য 

হে আসয়ে তায়েও বক্তয়ব্য।  এই ধিা অব্যাহত থােয়ে হেশ সমাজ জাবত এবগয়ে যায়ব। প্রতযাশা থােয়ব মানুয়ষি সয়েতনতা, 

প্রশাসন,জনপ্রবতবনবধ,সুশীে সমাজ,অবিিাবেয়েি সমবিত প্রয়েষ্ঠাে বাল্য ববয়েি অবিশাপ হথয়ে সমাজ,িাষ্ট্র, মানুষ বনষ্কৃবত পায়ব।  

# 

হেখে: বিোন্স সািংবাবেে এবিং নািী- বশশু,বায়োয়েয়মবি ও পবিয়বশ ববোয়ন অেেনিত 

বপআইবে বফোি 

 


