
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

আটঘরিয়া, পাবনা  

 

 

বাল্যনববাহ নিদরাধ কর্ বপনরকল্পিা 

 (২০১৬-২০২১) 

 

 



রিশন 

২০২১ সালেি মলে বাল্যরববাহ মুক্ত আটঘরিয়া উপলেো গঠন  

 

রমশন 
অরনবরিত রববাহ সম্পাদনকারিগণসহ সংরিষ্ট ব্যরক্ত প্ররতষ্ঠালনি মােলম সকে চেমান রববাহলক 

রনবিলনি আওতায় রনলয় এলস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি  প্ররতশ্রুরত অনুযায়ী-  

(১)২০২১ সালেি মলে  ১৫ বছলিি রনলচি রবলয়ি হাি শূলে এবং  

(২)১৫-১৮ বছি বয়সীলদি রববালহি হাি এক তৃতীয়াাংদশ (১/৩) নারমলয় আনা। 

 

উলেশ্য 
১। নববাহ সম্পন্নকারীদের েক্ষতা বৃনি।  

২। চেমান রববাহ রনবিলনি হাি বৃরি। 

৩। বাল্যরববাহ প্ররতলিালধ মরনটরিং এন্ড ভিাুয়লয়শন ব্যব্া োোিদািকিণ।  

৪। বাল্যরববাহ প্ররতলিালধ েনসলচতনতা বৃরি এবং 

৫। বাল্য রববাহ রনলিাধ আভন রবরধ রবধান প্রলয়াগ োোিদািকিণ।



 

 

 

 চূড়ান্ত ফোফে 

 

ফোফে সূচক 

 

বাল্য রববালহি বততমমান 

হাি  

 ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

২০১৫ ২০১৬ েক্ষ্যমাত্রা অেতমন েক্ষ্যমাত্রা অেতমন েক্ষ্যমাত্রা অেতমন েক্ষ্যমাত্রা  েক্ষ্যমাত্রা  

বাল্যরববাহ হ্রাস  বাল্য রববালহি হাি  

 

 

ক. ১৫ বছলিি রনলচ 

২০% 

- ১৫%  ১২%  ১০%  ০৫% ০% 

খ.১৮ বছলিি রনলচ 

৪৩%  

- ২১%  ১১%  ০৭%  ০৫% ০%  

  

 

 

 

 

 

 



উলেশ্য কায তমক্রম কম তম সম্পাদন সুচক একক ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ বাস্তবায়ন   

েক্ষ্যমা 

 

েক্ষ্যমাত্রা অেতমন েক্ষ্যমাত্রা েক্ষ্যমাত্রা েক্ষ্যমাত্রা েক্ষ্যমাত্রা 

 

১। রববাহ 

সম্পন্নকািীলদি 

দক্ষ্তা বৃরি 

  

 

১। অরনবরিত রববাহ সম্পাদনকারি ব্যরক্তবলগ তমি 

ডাটালবে  ততিী 

 

ততিী কৃত ডাটালবে   

 

সংখ্যা 

 

 

১৭৫ ১৭৫ 

- - - -  

উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

২। ডাটালবে হােনাগাদকিণ  হােনাগাদকৃত ডাটালবে  সংখ্যা  
 - ১৭৫  

- - - -  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

%    ১০০ - - - -   

৩। ডাটালবে ভুক্তলদি তথ্য ওলয়বসাভলট প্রদান ওলয়ব সাভলট প্রদত্ত  তারিখ  
- - 

১১/০২/১

৮   

- - -  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি  

৪। ঘটকলদি তারেকা প্রস্তুতকিণ তারেকা প্রস্তুতকৃত সংখ্যা  
-  - 

১৪ - - - উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো  

রবষয়ক কম তমকততমা 

৫। অরনবরিত রববাহ সম্পাদনকািী, রববাহ 

রনবিক এবং ঘটকলদি সংরক্ষ্প্ত  প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

 

প্ররশরক্ষ্ত রববাহ 

সম্পাদন কারি ঘটক ও 

রববাহরনবিক 

সংখ্যা  ১৭৫    ৬০ ৭০ ৩৫  - - উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা %  
১০০  ৩৬ - ১০০  - -   

৬। অরনবরিত রববাহ সম্পাদনকািী, রববাহ 

রনবিক   ও ঘটকলদি রিলেশািস প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররশরক্ষ্ত রববাহ 

সম্পাদন কারি ঘটক ও 

রববাহরনবিক 

সংখ্যা  - - ৬০ ৬০ ৫৫  - উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা %  - - - - ১০০     

৭। বাল্যরববাহ বলি দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম তমকততমা এবং 

েনপ্ররতরনরধলদি প্ররশক্ষ্ণ  

প্ররশরক্ষ্ত কম তমকততমা ও 

েনপ্ররতরনরধ   

সংখ্যা   - - ১৫০  - - -   

 %     ১০০  - - -   

২। চেমান রববাহ 

রনবিলনি হাি বৃরি  

 

১। অরনবরিত রববাহ সম্পাদনকািীগণলক 

বাল্যরববাহ সম্পাদন কিা  োেলক রবিত িাখা 

বাল্যরববাহ পড়ান োেলক 

রবিত োকা  

শতকিা 

হাি  

 ৭০ - ৮০  ৯০ ৯৫ ১০০  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

২। অরনবরিত রববাহ সম্পাদনকািীলক রদলয়ভ 

রববাহ রনবিলনি েে পাত্র পাত্রীলক রববাহ 

রনবিলকি রনকট োপ্রিণ  

রববাহ রনবিলনি েে 

োপ্ররিতপাত্র পাত্রী    

হাি   ৭০ - ৮০  ৯০ ৯৫ ১০০   উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

৩। অরনবরিত রববাহ সম্পাদনকািী ও রববাহ 

রনবিলকি উপর্রতলত রববাহ সম্পন্ন কিা 

রববাহ সম্পাদনকািী ও 

রববাহ রনবিলকি 

উপর্রতলত রববাহ 

সম্পন্ন 

  ৭৫  ৮৫ ৯০ ১০০  - উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

৪।  মাঠ পয তমালয়ি কম তমকততমা /কম তমচািীলদি বাল্য 

রববাহ পড়ান োেলক রবিত িাখা 

 রবিত  কম তমকততমা 

/কম তমচািী 

%  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/অরফসাি 

ভনচােতম 

৫।মােরমক রবদ্যােয় ,কলেে এবং সমমালনি 

মাদ্রাসা রশক্ষ্ক/ কম তমচািীলদি বাল্যরববাহ পড়ান 

োেলক রবিত িাখা 

রবিত  রশক্ষ্ক /কম তমচািী %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

উপলেো মােরমক রশক্ষ্া অরফসাি  

৬। প্রােরমক রবদ্যােয় , এবলতদায়ী  এবং 

সমমালনি মাদ্রাসা রশক্ষ্ক/ কম তমচািীলদি 

বাল্যরববাহ পড়ান োেলক রবিত িাখা 

 

 

রবিত  রশক্ষ্ক /কম তমচািী %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  উপলেো প্রােরমক রশক্ষ্া অরফসাি  



 

 ৭। ভসোরমক ফাউলন্ডশলনি সালে সম্পরকতমত  

মসরেলদি ভমাম এবং মসরেদ সংেগ্ন প্রাক 

প্রােরমক রবদ্যােলয়ি রশক্ষ্কলদি বাল্যরববাহ 

পড়ান  োেলক রবিত িাখা 

রবিত ভমাম/রশক্ষ্ক %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  উপলেো সমন্বয়কািী,  ভসোরমক 

ফাউলন্ডশন 

৮। ভসোরমক ফাউলন্ডশলনি আওতাধীন নয় এমন 

মসরেলদি ভমামলদি বাল্যরববাহ পড়ান োেলক 

রবিত িাখা 

রবিত ভমাম/রশক্ষ্ক %  ৭০ - ৮০  ৯০ ৯৫ ১০০   সিাপরত উপ োেো ভমাম সরমরত  

৯। কওরম মাদ্রাসাি রশক্ষ্ক/ছাত্রলদি বাল্যরববাহ 

পড়ান োেলক রবিত িাখা 

রবিত রশক্ষ্ক /ছাত্র %   ৭০ - ৮০  ৯০ ৯৫ ১০০   মাদ্রাসা  প্রধান/সিাপরত উপ োেো 

ভমাম সরমরত/ভউরপ োচয়ািম্যান  

১০। রববাহ রনবিকলক রদলয় সকে রববাহ রনবিন 

কিালনা 

রনবরিত রবলয় হাি   ৭০ - ৮০  ৯০ ৯৫ ১০০   সাব-োিরেস্ট্রাি/উপলেো রনব তমাহী 

অরফসাি  

১১। রববাহ রনবিলকি কায তমােয় ভউরনয়ন পরিষলদ 

্াপন/্ানান্তি 

 

ভউরনয়ন পরিষলদ 

্ানান্তরিত রববাহ 

রনবিলকি কায তমােয় 

সংখ্যা 

 

 ৩ ৩ ২  - - -  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি   

৩।বাল্য রববাহ 

প্ররতলিালধ  

মরনটরিং  এন্ড 

ভিাুয়লয়শন ব্যব্া 

োোিদািকিণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ভউরনয়ন রিরত্তক ট্যাগ অরফসাি রনলয়াগ রনলয়াগ কৃত ট্যাগ 

অরফসাি 

সংখ্যা  ৬ - ৬ ৬ ৬ ৬  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি 

২। উপদজলা নিব বাহী অনিসার কতৃবক নববাহ 

নিবন্ধক ,সম্পােিকারী এবাং ঘটকদের 

এসএর্এস প্রোি 

প্রোিকৃত এসএর্এস সংখ্যা  ২০৫ ২০৫ ২০৫ ২০৫ ২০৫ ২০৫ উপলেো রনব তমাহী অরফসাি  

৩। উপলেো মরহো রবষয়ক কম তমকততমা 

কর্ততমকনববাহ নিবন্ধক ,সম্পােিকারী এবাং 

ঘটকদের  এস এম এস প্রদান 

 এস এম এস প্রদত্ত  সংখ্যা   ২০৫ ২০৫ ২০৫ ২০৫ ২০৫ ২০৫ উপলেো মরহো রবষয়ক কম তমকততমা 

৪।   উপলেো পয তমালয়ি কম তমকততমা কর্ততমক মালস 

একবাি  রববাহ রনবিকলদি কায তমােয় পরিদশ তমন 

পরিদরশ তমত  রববাহ 

রনবিকলদিকায তমােয় 

সংখ্যা 

 

 ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩  উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ সাব-

োিরেস্টাি  কম তমকততমা/উপলেো মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা  

৫। ভউরনয়ন  নািী ও রশশু রনয তমাতন প্ররতলিাধ 

করমটিি সিা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠত সিা  সংখ্যা  ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা/লচয়ািম্যান 

ভউরনয়ন পরিষদ  

৬। উপলেো নািী ও রশশু রনয তমাতন প্ররতলিাধ 

করমটিি সিা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা  ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

 

৭। বাল্যরববাহ রনলিাধ কম তমপরিকল্পনা নািী ও রশশু 

রনয তমাতন প্ররতলিাধ করমটিি সিায় আলোচনা কিা 

কম তমপরিকল্পনা আলোরচত সংখ্যা  ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

 

৮।রবরিন্ন পয তমালয় অনুরষ্ঠত সিাি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

কিা 

বাস্তবারয়ত রসিান্ত হাি   ৭০ ৭০ ৮০ ৯০ ৯৫ ১০০  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

৯। ওয়ািকশপ/ োসরমনালিি সুপারিশ বাস্তবায়ন 

কিা 

বাস্তবারয়ত সুপারিশ হাি   ৭০ - ৮০ ৯০ ৯৫ 

 

 

১০০  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

 



 

 

 

 

১০ । রপ্রন্ট ও ভলেক্ট্ররনক্স রমরডয়ায়  প্রকারশত   ব্যব্া গৃহীত  %   ৭০ - ৮০ ৯০ ৯৫  ১০০  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/্ানীয় 

  

বাল্যরববাহ  সম্পরকতমত সংবাদ রবষলয় ব্যব্া গ্রহণ     ৭০ - ৮০ ৯০ ৯৫  ১০০  রপ্রন্ট ও ভলেট্ররনক রমরডয়া 

  

১১। কম তম পরিকল্পনা ওলয়বসাভলট প্রদান ওলয়বসাভলট প্রদত্ত  তারিখ   - ১১/০২

/১৮  

- - - - উপলেো রনব তমাহী অরফসাি 

 ৪। বাল্যরববাহ 

প্ররতলিালধ 

েনসলচতনতা  বৃরি 

 

১। করমউরনটি রিরনলকি  মােলম বাল্যরববালহি 

শািীরিক সমস্যা সম্পলকতম পিামশ তম প্রদান  কিা 

পিামশ তম প্রাপ্ত রকলশাি 

রকলশািী    

সংখ্যা 

 

 ১৫০  - ২০০ ৩০০ ৪০০  ৫০০  উপলেো স্বা্য ও পরিবাি পরিকল্পনা 

কম তমকততমা 

২। সমালবলশি আলয়ােন কলি রনবরিত রববালহি 

সুরবধা সকেলক োনালনা 

আলয়ারেত সমালবশ  সংখ্যা 

 

 ৬ ৫ ৬ ৬ ৬ ৬  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

৩। উপলেো স্বা্য কম তমকততমা কর্ততমক বাল্যরববালহি 

শািীরিক সমস্যা রবষলয়  রকলশাি /রকলশািী োদি 

কাউরিরেং কিা  

কাউরিরেংকৃত রকলশাি 

/রকলশািী  

সংখ্যা  ৫০ - ১০০ ১৫০ ২০০ ২৫০   উপলেো স্বা্য ও পরিবাি পরিকল্পনা 

কম তমকততমা 

৪। মরহো রবষয়ক কম তমকততমা  সহায়তায় রববাহ 

সম্পাদনকািীী্লদি (ভমাম,পুলিারহত, োমৌেরিলদি)  

উদবুিকিণ সিাি আলয়ােন 

আলয়ারেত সিা সংখ্যা  ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬  উপলেো মরহো রবষয়ক কম তমকততমা 

৫। এন রে ও /ভউরনলসলফি সহায়তায়  উদ্বুি 

কিণ সিা  

আলয়ারেত সিা সংখ্যা  ৬ - ৬ ৬ ৬ ৬  এনরেও 

৬। মােরমক রবদ্যােলয়  রকলশািী িাব গঠন গঠিত রকলশািী িাব সংখ্যা  ৬ ৩ ৮ ৮ ৫ ২   উপলেো মােরমক রশক্ষ্া অরফসাি 

৭। বাল্যরববাহ বিকৃত  প্রকৃত অসহায় 

পরিবািলক  সমােলসবা/যুব উন্নয়ন/মরহো 

রবষয়ক অরধদপ্তলিি  দ্বািা স্বাবেম্বী কিা 

সহায়তাপ্রাপ্ত  পরিবাি সংখ্যা  ০২ ০ ০৫ ০৪ ০৩ ০২  উপলেো সমােলসবা/যুব 

উন্নয়ন/মরহো রবষয়ক কম তমকততমা 

৮।  বাল্যরববাহ বিকৃত  প্রকৃত অসহায় 

পরিবািলক  োবসিকারি সং্াি সহায়তায়  

দক্ষ্তা বৃরিি আয়বিধক কালে সম্পৃক্ত কিা 

সমৃ্পক্ত ব্যরক্ত 

  

সংখ্যা  - - ৩ ২ ২ ২   এনরেও 

৯। মসরেলদ খুতবাি পূলব তম বাল্য রববালহি কুফে 

বণ তমনা  কিা  

মসরেদ  সংখ্যা  ১৭৫ ১৭৫ ১৭৫ ১৭৫ ১৭৫ ১৭৫ উপ-পরিচােক 

ভসোমী ফাউলন্ডশন   

১০। রববাহ সম্পাদনকািীগণলক পাত্রপাত্রীি বয়স  

রনরিলতি েে কাগে পত্র যাচাভ ও সংিক্ষ্লণ 

বাে কিা 

রববাহ সম্পাদন কািী গণ 

কর্ততমক সংিরক্ষ্ত েন্ম 

সনদ/বয়স প্রমানক 

হাি   ৬০ - ৭০ ৮০ ৯০ ১০০   উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

১১। নৃ-তারিক েনলগাষ্ঠীি মলে অরনবরিত 

রববালহি কুফে প্রচাি  

অনুরষ্ঠত সিা  সংখ্যা   ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩   উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/উপলেো 

মরহো রবষয়ক কম তমকততমা  

১২। োমলয় রশশুলক বাল্য রববাহ কিালত 

রনরুৎসারহতকিলণ পরিবাি ও সমালে প্রচািণা 

চাোন 

অনুরষ্ঠত সিা  সংখ্যা   ৬ ৪ ১০ ৮ ৫ ২  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/উপলেো 

মরহো রবষয়ক কম তমকততমা 

৫। বাল্যরববাহ 

রনলিাধ আভন রবরধ 

রবধান প্রলয়াগ  

োোিদািকিণ 

 

 ১। বাল্যরববাহ বি কিা বিকৃত রববাহ %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  উপলেো রনব তমাহী অরফসাি/মরহো 

রবষয়ক কম তমকততমা 

২। োমাবাভে োকাট তম পরিচােনা 

 

পরিচারেত োমাবাভে 

োকাট তম 

%  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ রনব তমাহী ম্যারেলস্ট্রট  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

মর্া: আকিাম আেী  

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

আটঘরিয়া, পাবনা  

 ৩। পুরেশ রবিালগি  রনয়রমত অপালিশন 

অব্যাহত িাখা 

পরিচারেত অপালিশন  %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ অনিসার ইিচাজব 

 

 

 ৪। বাল্যরববাহ বলি মামো কিা দালয়ি কৃত মামো %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপদজলা নিব বাহী অনিসার/উপদজলা 

র্নহলা নবষয়ক কর্ বকতবা/অনিসার 

ইিচাজব/ইউনিয়ি পনরষে মচয়ারম্যাি 

 

৫। ভুয়া ও একারধক েন্মসনদ প্রদশ তমনকািীলদি  

 

রবরুলি মামো দালয়ি 

দালয়ি কৃত মামো %   ৭০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপলেো রনব তমাহী কম তমকততমা 

৬। রববাহ সম্পাদনকািী ও রনবিকলদি অরনয়ম 

হলে আভন প্রলয়াগ 

আভন প্রলয়াগকৃত %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  উপদজলা নিব বাহী অনিসার/উপদজলা 

র্নহলা নবষয়ক কর্ বকতবা/অনিসার 

ইিচাজব/ইউনিয়ি পনরষে মচয়ারম্যাি  

৭। অননুলমারদতিালব কারবননামা োিরেস্টাি/ 

োিরেস্টাি সদৃশ বভ  ও কারবননামাি োখাো পাতা 

মজুদ ও ব্যবহালিি রবরুলি ব্যব্া গ্রহণ। 

গৃরহত ব্যব্া %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপলেো রনব তমাহী অরফসাি 

৮। োযৌন রনয তমাতন  বলি ব্যব্া গ্রহণ গৃরহত ব্যব্া  %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপলেো রনব তমাহী অরফসাি 

  


