জারপূবক িববাহ

যখন দুইজন লাক এেক অপরেক ভােলাবােসন তখন তারা হয়েতা িববাহ করার
িস া িনেত পােরন। য কানও িববাহেত উভয় পা ও পা ীর মেন িববাহ করার
ই া এবং স িত থাকা অপিরহায।
জারপূবক কাউেক তােদর ই ার িব ে কােরার সে িববাহ করেত বাধ
করা উিচত নয়। এটা অন ায় এবং আইেনর িব ে ।
এমন অেনক কারণ আেছ যার িভি েত িকছ পিরবাররা তােদর স ানেদরেক
জারপূবক িববাহ করেত বাধ কের, যার মেধ িন বিণত অ ভ আেছ: ধম য়
বা সাং িতক আচার-অনু ান; পিরবােরর িত া এবং মান-স ান স িকত
উে গ; অথ; তােদর স ােনর লসিবয়ান বা গ বা উভকামী হওয়ার িত তােদর
আপি আেছ; চান না য িববােহর বাইের তােদর স ানেদর অন কা র সে
স ক বা যৗন সহবাস হাক; এবং কিমউিন বা অন ান পিরবােরর সদস েদর
চাপ। তারা হয়েতা কৃতপে মেন করেত পােরন য এই পদে প আপনার
জন সরা হেব।
উ

মাতা-িপতার অনুমিত েম অনুি ত িববাহ
কখনও-কখনও দুই পিরবার থেক মাতা-িপতারা হয়েতা তােদর
স ানেদর িববােহর উপযু বয়স হেল তােদর িববাহ করােনার ব ব া
করেবন। যত ণ পয উভয় পা ও পা ী এেক অপেরর সে িববাহ
করেত চান এবং িববােহর জন স ত হন তত ণ এটা ক আেছ।

হঁ া, আিম
করেত চাই!

(িববাহ করেত চাই)

জারপূবক িববাহ
এটা আলাদা। এই পিরি িত তখন দখা দয় যখন পা বা পা ীর মেধ
কানও একজন বা উভয়েক তােদর ই ার িব ে জারপূবক িববাহ করেত
বাধ করা হয়। যিদ আপনার মাতা-িপতা আপনার 'না' বলার অিধকােরর
স ান কেরন না তাহেল তােদর অনুমিত েম অনুি ত িববাহ ও এক
জারপূবক িববাহেত পিরণত হেত পাের।
যিদ পা ও পা ীর মেধ একজেনরও স িত দওয়ার মতা নই তাহেলও
িববাহ েক ' জারপূবক' বলা হয়।

আমার কােছ অন
কানও িবক নই

(উদা. ১৬ বছেরর চেয় কম বয়সী ছেল বা মেয় অথবা িশ াগত অ মতা আেছ এমন একজন
া বয় )
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কানও কারণই

ক নয়।

আপিন হয়েতা আপনার বাবা-মা ক ভােলাবােসন তেব
আপিন হয়েতা আপনার জারপূবক অনুি ত িববােহর
িবষেয় রাগাি ত বা নাভাস িকংবা আকুল ও অনুভব
করেত পােরন। তারা হয়েতা আপনােক বেলেছন য
িববাহ না কের আপিন আপনার পিরবারেক লি ত
করেছন। তারা হয়েতা এই কথাও বেলেছন য তারা
আপনােক পিরত াগ করেবন বা আপনােক হয়েতা িহং
মিক িদেয়েছন।

এটা হে

িনযাতন।

উি
রেয়েছন িক য আপনােক জারপূবক
কােরার সে িববাহ করেত বাধ করা হেব?
আপনার পছে র িব ে দওয়া িববােহ
আটেক পেড়েছন কী?

আপিন সহায়তা

হণ করেত পােরন!

লাইন - 0800 11 11- এখােন ১-২-১ অনলাইন চ াট।

িবএডা এসও - 0800 731 8147 - ওেয়লেস থােকন এমন সকল িবএমই লাকেদর জন তথ ও পরামশ এবং সহায়তা।
িলভ িফয়ার ি - 0808 80 10 800( ফান) - 0786 00 77 333 ( ট ট) - লাইভ চ াট
ফাসড ম ািরজ ইউিনট- 020 7008 0151 - fmu@fco.gov.uk -ওেয়বসাইেটর িল এখােন।
করমা িনরভানা - 0800 5999 247 - ওেয়বসাইেটর িল এখােন।
যিদ আপিন মেন কেরন য আপনার জীবন িবপেদ রেয়েছ তাহেল 999 ন ের কল ক ন। যিদ আপিন মেন কেরন য আপনােক
দেশর থেক বাইের িনেয় িগেয় জারপূবক িববাহ করােনা হেব তাহেল ফাসড ম ােরজ ইউিনট বা চাই লাইেনর সে যাগােযাগ
ক ন।
ইউেকেত যিদ আপিন ১৬ বছেরর চেয় কম বয়সী হন এবং িববাহ করার জন আপনার উপর জার দওয়া হয় তাহেল এটােক
বাল িববাহ বলা হয় এবং এটা বআইিন।

