
 
 

 

৩০ এপ্রিল ২০১৯ 

প্রিস প্রিজ্ঞপ্রি 

বাল্যবববাহ বির াধ আইরি  ববরেষ ববধািঃ ববরে  জিয 

বিধ ধাব ত বেরে  অপবযবহার   েুর াগ েৃষ্টি ক রে 

 

“িালযপ্রিিাহ িপ্রিররারে আমারের সফলিা এিং িপ্রিিন্ধকিার িথ্যিমান সমুহ সঠিকভারি প্রলপ্রিিদ্ধ 

করর িা ির াজন অনুসারর িচাররর িযিস্থা গ্রহণ কররি হরি।  নিুন উরেযাগ গ্রহণ করাই যরথ্ষ্ঠ ন , 

িরং আমারের প্রনশ্চিি কররি হরি প্রয, িচপ্রলি আইন ও নীপ্রিমালাসমূহ, িালযপ্রিিাহ প্রনররাে ও 

সপ্রহংসিা িপ্রিররারে সরকারী ও প্রিসরকারী প্রিপ্রভন্ন সুপ্রিোসমূহ (রযমন- গুরুত্বিূণ ণ হটলাইন,রমািাইল 

এযািস, প্রিপ্রভন্ন কম ণসুচী ) সম্পরকণ জনগণ সঠিকভারি জানরি িারর এিং সহা িার জনয প্রকাথ্া  প্রযরি 

হরি প্রস সম্পরকণ সঠিক োরণা িা ” রারেো প্রক প্রচৌেুরী, প্রনি ণাহী িপ্ররচালক, গণস্বাক্ষরিা অপ্রভযান 

“িালযপ্রিিাহ প্রনররাে আইন ২০১৭-প্রামানিক িথ্য এিং প্রিক্ষািট” প্রিষ ক প্রগাল প্রটপ্রিল বিিরক সভািপ্রি 

প্রহরসরি মিামি িযক্ত কররন।   

আজ ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ইং যুক্তরারজযর প্রকন্ট প্রিশ্বপ্রিেযাল  এিং মালর প্রে া  মাল  প্রিশ্বপ্রিেযালর র 

প্রযৌথ্ সহরযাপ্রগিা  িিুরলেন কাউশ্চিল এিং িাংলারেে প্রলগযাল এইড অযান্ড সাপ্রভণরসস ট্রাস্ট  (াাস্ট), 

প্রডইপ্রল স্টার কনফাররি হরল এই বিিরকর আর াজন করর। 

 

 

প্রিরশ্বর অনযানয প্রেরের মরিা িাংলারেরেও প্রকরোরীরারের ি ়ঃসপ্রন্ধ শুরু হও ার ির প্রথ্রকই প্রির র জনয 

িচণ্ড সামাশ্চজক চারির সম্মুখীন হ । সাম্প্রপ্রিক গরিষণা  প্রেখা প্রগরে প্রয, প্রযসি নারীরা িালযপ্রিিারহর  



 
 

 

প্রেকার হর রে শুেুমাত্র িারের উিরই না িরং িরিিী িজরের প্রেশুরের উিরও িালযপ্রিিারহর প্রিরূি 

িভাি ির়ে। প্রকন্তু এ সমসযার প্রমাকারিলার সিরচর  সাশ্র ী প্রকৌেল সম্পরকণ নীপ্রিপ্রনে ণারক এিং  

গরিষকরের মরেয প্রিিকণ রর  প্রগরে। িা  ৯০ িেররর মরেয িথ্মিাররর মরিা ২০১৭ সারল িাংলারেে 

সংসে িালযপ্রিিাহ সীমািরদ্ধর জনয একঠট নিুন আইন অনুরমােন করররে। িালযপ্রিিাহ প্রনররাে আইন 

২০১৭ অনুযা ী প্রযসি িািি স্ক িালযপ্রিিারহ প্রনর াশ্চজি থ্াকরি িা সাহাযয কররি, িারের জনয োশ্চি 

িে ণন করররে, প্রকন্তু প্রিরেষ প্রক্ষরত্র এর জনয একঠট ' নিশেষ নিধাি ' চাল ুকরররে প্রযখারন আোলি 'প্রেশুর 

সরি ণাত্তম স্বাথ্ ণ' প্রিরিচনা করর প্রিিারহর প্রন ম করররে। 

এই সরম্মলরন িালযপ্রিিারহর নিুন আইন িারের িরিিীরি িাংলারেরের গ্রামগুরলারি িালযপ্রিিারহর 

প্রক্ষরত্র নিুন নিুন িথ্য  এিং সামাশ্চজক েৃঠিভপ্রি ও আচররণর প্রভাি নিষশে উিস্থািন কররন জাপ্রক 

ওহাজ, সহরযাগী অেযািক , প্রকন্ট প্রিশ্বপ্রিেযাল  এিং প্রম়ঃ প্রন াজ আসােুাাহ, অেযািক, মাল  

প্রিশ্বপ্রিেযাল । এো়ো সারা প্রহারসন, অবিিপ্রনক প্রনি ণাহী িপ্ররচালক, াাস্ট এিং ড়ঃ সারজো আপ্রমন, 

প্রজযষ্ঠ সহরযাগী, িিুরলেন কাউশ্চিল িারের িক্তিয িুরল েররন। প্রিরেষজ্ঞ, গরিষকসহ 

অংেগ্রহণকারীরা মাি প্রথ্রক িাও া নিুন িথ্য িমাণসমূহ মূলযা ণ কররন এিং িালযপ্রিিাহ প্ররারে 

প্রনর াশ্চজি নীপ্রিপ্রনে ণারক এিং সংস্থাসমুরহর জনয সম্ভািয ভপ্রিষযি প্রেকপ্রনরেণেনা প্রিরেষণ কররন 

িাোিাপ্রে িালযপ্রিিাহ িপ্রিররারে প্রিপ্রভন্ন সুিাপ্ররে িোন কররন।  

 

বার্তা প্রেরক 

 

আসমা উল হ াসিা 

কনমউনিশকেিস হেোনলস্ট, ব্লাস্ট 

ইশমইল: asma@blast.org.bd 
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