
 

 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

myRvbMi, পাবনা  
 

 

বা িববাহ িনেরাধ কমপিরক না 
 (২০১৬-২০২১) 

 

 



িভশন 
২০২১ সােলর মে  বা িববাহ  myRvbMi  

 

িমশন 
অিনবি ত িববাহ স াদনকািরগণসহ সংি  ি  িত ােনর মা েম সকল চলমান িববাহেক 
িনব েনর আওতায় িনেয় এেস মাননীয় ধানম ীর  িত িত অ যায়ী-  
(১)২০২১ সােলর মে   ১৫ বছেরর িনেচর িবেয়র হার ে  এবং  
(২)১৫-১৮ বছর বয়সীেদর িববােহর হার এক তীয়াংেশ (১/৩) নািমেয় আনা। 
 

উে  
১। িববাহ স কারীেদর দ তা ি ,  
২। চলমান িববাহ িনব েনর হার ি , 
৩। বা িববাহ িতেরােধ মিনটিরং এ  ইভা েয়শন ব া জারদারকরণ, 
৪। বা িববাহ িতেরােধ জনসেচতনতা ি  এবং 
৫। বা িববাহ িনেরাধ আইন িবিধ িবধান েয়াগ জারদারকরণ।



 
 
 

 ড়া  ফলাফল 
 

বা  িববােহর 
বতমান হার  

ল মা া / সময়সীমা ফলাফল চক 
 

 ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

ক.১৫ বছেরর িনেচ 
২০% 

20% ১৬% ১০% ০৫% ০৩% ০% বা িববাহ াস  বা  িববােহর হার  
 
 

খ.১৮ বছেরর িনেচ 
৩০% 

30% ২৫% ২০% ১৫% ১০% ০৫% 

 
 
 
 
 
 
 



২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ উে  কায ম কম স াদন চক একক 
ল মা 
 

ল মা া অজন ল মা া ল মা া ল মা া ল মা া 
বা বায়ন 

১। অিনবি ত িববাহ স াদনকাির ি বেগর 
ডাটােবজ  তরী 

তরী ত ডাটােবজ   সং া 
 

66 ৬০ ৫০ ১০০ 

- - - উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

সং া Pjgvb 
Pjgvb 

- 

Pjgvb Pjgvb Pjgvb Pjgvb ২। ডাটােবজ হালনাগাদকরণ  হালনাগাদ ত ডাটােবজ  

%  
- - 

- - - - 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৩। ডাটােবজ েদর ত  ওেয়বসাইেট দান ওেয়ব সাইেট দ   তািরখ 27/10/

2016 
30 Ryb 

- 30 Ryb 30 Ryb 30 Ryb - উপেজলা িনবাহী অিফসার 

৪। ঘটকেদর তািলকা তকরণ  সং া  
- - 

৫৫ 

- - - উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

সং া 300 ৩৬৯ 

 

৩৬৯ 

 

410 

527 715 900 ৫। অিনবি ত িববাহ স াদনকারী, িববাহ 
িনব ক এবং ঘটকেদর সংি   িশ ণ দান 

 

িশি ত িববাহ 
স াদন কাির ঘটক ও 
িববাহিনব ক % 30% 

50% 

50

% 

60% 

70% 90% 100% 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

সং া 
 350 

526 

625 - - - 

১। িববাহ 
স কারীেদর 
দ তা ি  

 

৬। অিনবি ত িববাহ স াদনকারী, িববাহ 
িনব ক   ও ঘটকেদর িরে শারস িশ ণ দান 

িশি ত িববাহ 
স াদন কাির ঘটক ও 
িববাহিনব ক 

%  

25% 

60% 100% -   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

১। অিনবি ত িববাহ স াদনকারীগণেক 
বা িববাহ স াদন করা  থেক িবরত রাখা 

বা িববাহ পড়ান থেক 
িবরত থাকা  

শতকরা 
হার  

52 ৬০  ৬৫ ৭৫ ৮৫ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

২। অিনবি ত িববাহ স াদনকারীেক িদেয়ই 
িববাহ িনব েনর জ  পা  পা ীেক িববাহ 
িনব েকর িনকট রণ  

িববাহ িনব েনর জ  
িরতপা  পা ী    

হার  60 ৬৫  ৭৫ ৮০ ৯০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৩। অিনবি ত িববাহ স াদনকারী ও িববাহ 
িনব েকর উপি িতেত িববাহ স  করা 

  45 ৫০  ৬০ ৭২ ৮৭ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৪।  মাঠ পযােয়র কমকতা /কমচারীেদর বা  
িববাহ পড়ান থেক িবরত রাখা 

 িবরত  কমকতা 
/কমচারী 

% 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/অিফসার 
ইনচাজ 

৫।মা িমক িব ালয় ,কেলজ এবং সমমােনর 
মা াসা িশ ক/ কমচারীেদর বা িববাহ পড়ান 
থেক িবরত রাখা 

িবরত  িশ ক /কমচারী % 100 ১০০ 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার  

৬। াথিমক িব ালয় , এবেতদায়ী  এবং 
সমমােনর মা াসা িশ ক/ কমচারীেদর 
বা িববাহ পড়ান থেক িবরত রাখা 

িবরত  িশ ক /কমচারী % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা াথিমক িশ া অিফসার  

৭। ইসলািমক ফাউে শেনর সােথ স িকত  
মসিজেদর ইমাম এবং মসিজদ সংল  াক 

াথিমক িব ালেয়র িশ কেদর বা িববাহ 
পড়ান  থেক িবরত রাখা 

িবরত ইমাম/িশ ক % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িফ  পারভাইজার ইসলািমক 
ফাউে শন 

৮। ইসলািমক ফাউে শেনর আওতাধীন নয় এমন 
মসিজেদর ইমামেদর বা িববাহ পড়ান থেক 
িবরত রাখা 

িবরত ইমাম/িশ ক % 64 ৭০ ১০০ ৭৫ ৮৫ ৯৫ ১০০ সভাপিত উপেজলা ইমাম সিমিত 

২। চলমান িববাহ 
িনব েনর হার ি   
 

৯।কওিম মা াসার িশ ক/ছা েদর বা িববাহ 
পড়ান থেক িবরত রাখা 

িবরত িশ ক /ছা  % 70 ৭৫ ১০০ ৮০ ৮৫ ৯৫ ১০০ মা াসা  ধান 



১০। িববাহ িনব কেক িদেয় সকল িববাহ িনব ন 
করােনা 

িনবি ত িবেয় হার  65 ৭০ ৮৫ ৭৫ ৮৫ ৯০ ৯৫ উপেজলা িনব ক 

১১। িববাহ িনব েকর কাযালয় ইউিনয়ন পিরষেদ 
াপন/ ানা র 

 

ইউিনয়ন পিরষেদ 
ানা িরত িববাহ 

িনব েকর কাযালয় 

সং া 
 

10 10 10 - - - - উপেজলা িনবাহী অিফসার 

১। িনবি ত িববাহ িনব কেদর কাযালয় 
পিরদশন 

পিরদিশত  িববাহ 
িনব কেদর কাযালয় 

সং া 
 

10 10 10 10 10 10 10 উপেজলা িনবাহী অিফসার 

২। ইউিনয়ন িভি ক াগ অিফসার িনেয়াগ িনেয়াগ ত াগ 
অিফসার 

সং া 10 10 10 10 10 10 10 উপেজলা িনবাহী অিফসার 

৩। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক এসএমএস 

দান 
দান ত এসএমএস সং া 200 ২০০ 90 ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার 

৩। জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ক ক এস এম 
এস দান 

 এস এম এস দ   সং া  100 ১০০ 60 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

৪।   উপেজলা পযােয়র কমকতা ক ক মােস 
একবার  িববাহ িনব কেদর কাযালয় পিরদশন 

পিরদিশত  িববাহ 
িনব কেদর কাযালয় 

সং া 
 

3 ৩ 3 ৩ ৩ ৩ ৩ উপেজলা িনবাহী অিফসার/ সহকারী 
কিমশনার( িম)/ সাব- রিজ ার 

৫। ইউিনয়ন  নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ 
কিম র সভা অ ান 

অ ি ত সভা  সং া 132 ১৩২ ১৩২ ১৩২ ১৩২ ১৩২ ১৩২ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৬। উপেজলা নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ 
কিম র সভা অ ান 

অ ি ত সভা সং া 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৭। বা িববাহ িনেরাধ কমপিরক না নারী ও িশ  
িনযাতন িতেরাধ কিম র সভায় আেলাচনা করা 

কমপিরক না আেলািচত সং া 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৮।িবিভ  পযােয় অ ি ত সভার িস া  বা বায়ন 
করা 

বা বািয়ত িস া  হার  50 ৬০ ৬০ ৭০ ৭৫ ৯০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৯। ওয়ারকশপ/ সিমনােরর পািরশ বা বায়ন 
করা 

বা বািয়ত পািরশ হার  60 ৬৫ 65 ৭৫ ৮৫ ৯৫ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

১০ । ি  ও ইেল িন  িমিডয়ায়  কািশত 
বা িববাহ  স িকত সংবাদ িবষেয় ব া হণ  

 ব া হীত  %  70 ৭৫ 75 ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫ উপেজলা িনবাহী অিফসার/ ানীয় 
ি  ও ইেল িনক িমিডয়া 

৩।বা  িববাহ 
িতেরােধ  

মিনটিরং  এ  
ইভা েয়শন ব া 
জারদারকরণ, 

 

১১। কম পিরক না ওেয়বসাইেট দান ওেয়বসাইেট দ   তািরখ  27/10/

2016 

Pjgvb 

Pjgvb 
Pjgvb Pjgvb Pjgvb Pjgvb উপেজলা িনবাহী অিফসার 

১।কিমউিন  ি িনেকর  মা েম বা িববােহর 
শারীিরক সম া স েক পরামশ দান  করা 

পরামশ া  িকেশার 
িকেশারী    

সং া 
 

১০০০ ১০০০ 1000 ১২০০ ১৫০০ ১৭০০ ২০০০ উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না 
কমকতা 

২। সমােবেশর আেয়াজন কের িনবি ত িববােহর 
িবধা সকলেক জানােনা 

আেয়ািজত সমােবশ  সং া 
 

12 ১২ ০৭ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

৩। উপেজলা া  কমকতা ক ক বা িববােহর 
শারীিরক সম া িবষেয়  িকেশার /িকেশারী দর 
কাউি িলং করা  

কাউি িলং ত িকেশার 
/িকেশারী  

সং া 450 ৫০০  ৭০০ ১০০০ ১১০০ ১২০০ উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না 
কমকতা 

৪। মিহলা িবষয়ক কমকতা  সহায়তায় িববাহ 
স াদনকারী্েদর (ইমাম, েরািহত, মৗলিভেদর)  
উদ করণ সভার আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং া 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 

৫। এন িজ ও /ইউিনেসেফর সহায়তায়  উ ু  
করণ সভা  

আেয়ািজত সভা সং া 20 ২০ - ৩০ ২৫ ২০ ১৫ এনিজও 

৪। বা িববাহ 
িতেরােধ 

জনসেচতনতা  ি  

 

৬। মা িমক িব ালেয়  িকেশারী াব গঠন গ ত িকেশারী াব সং া  -  - ১৫ ২৫ ৪০ ৬০ উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 



 
 

Avwmd gvngy` 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
myRvbMi, পাবনা।  

৭। বা িববাহ ব ত ত অসহায় পিরবারেক 
সমাজেসবা/ ব উ য়ন/মিহলা িবষয়ক 
অিধদ েরর  ারা াবল ী করা 

সহায়তা া   পিরবার সং া 06 ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০0 উপেজলা সমাজেসবা/ ব 
উ য়ন/মিহলা িবষয়ক কমকতা 

৮। বা িববাহ ব ত ত অসহায় পিরবারেক    
বসরকাির সং ার সহায়তায়  দ তা ি র 

আয়বরধক কােজ স ৃ  করা 

স ৃ  ি  

  
সং া 15 10 10 ০৫ ৪ ৩ ২ এনিজও 

৯। মসিজেদ তবার েব বা  িববােহর ফল 
বণনা  করা  

মসিজদ  সং া 365 ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬৫ িফ  পারভাইজার 
ইসলামী ফাউে শন 

১০। িববাহ স াদনকারীগণেক পা পা ীর বয়স  
িনি েতর জ  কাগজ প  যাচাই ও সংর েণ 
বা  করা 

িববাহ স াদন কারী গণ 
ক ক সংরি ত জ  
সনদ/বয়স মানক 

হার  60 ৬৫ ৫০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/মিহলা 
িবষয়ক কমকতা 

 ১। বা িববাহ ব  করা ব ত িববাহ % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
এি িকউ ভ ািজে ট/ মিহলা 
িবষয়ক কমকতা/থানা ভার া  

কমকতা / সমাজেসবা কমকতা / 
াথিমক ও মা িমক িশ া কমকতা 
/ ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান , 
ম র / পৗরসভার  ময়র ইত ািদ  

২। মাবাইল কাট পিরচালনা 
 

পিরচািলত মাবাইল 
কাট 

% 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ এি িকউ ভ ািজে ট 

৩। িলশ িবভােগর  িনয়িমত অপােরশন 
অ াহত রাখা 

পিরচািলত অপােরশন  % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ অিফসার ইনচাজ 

 ৪। বা িববাহ বে  মামলা করা দােয়র ত মামলা % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/উপেজলা 
মিহলা িবষয়ক কমকতা/অিফসার 

ইনচাজ/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান 

৫। য়া ও একািধক জ সনদ দশনকারীেদর 
িব ে  মামলা দােয়র 

দােয়র ত মামলা %  100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনবাহী কমকতা 

৬। িববাহ স াদনকারী ও িনব কেদর অিনয়ম 
হেল আইন েয়াগ 

আইন েয়াগ ত % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার/উপেজলা 
মিহলা িবষয়ক কমকতা/অিফসার 

ইনচাজ/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান 

৭। অন েমািদতভােব কািবননামা রিজ ার/ 
রিজ ার স শ বই  ও কািবননামার খালা পাতা 

ম দ ও বহােরর িব ে  ব া হণ। 

িহত ব া % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার 

৫। বা িববাহ 
িনেরােধ আইন 
িবিধ িবধান েয়াগ  
জারদারকরণ 

 

৮। যৗন িনযাতন  বে  ব া হণ িহত ব া  % 100 ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনবাহী অিফসার 

  


