
বিিাহ রেজিস্ট্রেশন  
রহিম ও সাথী মুসহিম ধম মমতে হিত়ে কতর। োাঁতের ৫ িছতরর একটি মমত়ে আতছ। 

হিত়ের ৪ িছর পর শািানার সম্মহে না হনত়েই রহিক আতরকটি হিত়ে কতর এিং মস 

শািানাতক মেনতমাির, ভরণ-মপাষণ হকছুই মে়ে না। মেতিেু োাঁতের হিত়েিা মরজিহি 

করা ি়ে হন োই শািানা মামিা করার কথা িিতি রহিক হিত়েিা সমূ্পণ ম অস্বীকার 

কতর এিং োতক িাহ়ি মথতক মির কতর মে়ে। শািানা িািার িাহ়িতে হিতর আতস। েতি 

শািানা ও রহিতকর হিত়ের কািী শািানাতের পাহরিাহরকভাতি পহরহিে হছি। এছা়িা 

োতের আত্মী়ে-স্বিন ও পা়িা-প্রহেতিশীরা োতের হিত়ে সম্পতকম িানতেন। হিত়ে 

প্রমাণ করার িনয শািানা োর িািার সাতথ একিন উহকতির কাতছ ো়ে পরামতশ মর 

িনয। 

উবিল : আপনার হিত়ে হক মরজিতিশন করা িত়েহছি ? 

সাথী : ‘হিিাি মরজিতিশন হক?’ এিাইতো িুজি না। এমন হকছু 

িত়েতছ িতি মতন পত়ি না। 

উবিল : মরজিতিশন িতে োহিকাভূজি। আইতনর দ্বারা 

হনধ মাহরে েথযািিী হেত়ে হনহেমষ্ট িরম পরূণ কতর সরকাহরভাতি 

হিিাি োহিকাভূজি করাই িতে হিিাি মরজিতিশন। িযাখ্যা: ১ 

সাথী : মুসহিম আইতন হিিাি মরজিতিশন সম্পতকম হক িিা 

িত়েতছ ? 
 

উবিল : আপনার হিত়ে হক মরজিতিশন করা িত়েহছি 

?                                                      ছবিে স্বত্ব িারহসক 

সাথী : ‘হিিাি মরজিতিশন হক?’ এিাইতো িুজি না। এমন হকছু িত়েতছ িতি মতন 

পত়ি না। 

উবিল : মরজিতিশন িতে োহিকাভূজি। আইতনর দ্বারা হনধ মাহরে েথযািিী হেত়ে 

হনহেমষ্ট িরম পূরণ কতর সরকাহরভাতি হিিাি োহিকাভূজি করাই িতে হিিাি 

মরজিতিশন। িযাখ্যা: ১ 

সাথী : মুসহিম আইতন হিিাি মরজিতিশন সম্পতকম হক িিা িত়েতছ ? 

উবিল : মুসহিম পাহরিাহরক আইতন হিত়ের মরজিতিশন একটি প্রামাণয েহিি 

হিতসতি কাি কতর। মরজিতিশন ছা়িা হিত়ে প্রমাণ করা কটিন। মরজিতিশন করা না 

থাকতি মমত়েরা প্রোহরে িতে পাতর। সকি হিত়ে মরজিতিশন করা আিশযক। 

মেনতমাির, ভরণতপাষণ, উত্তরাহধকার হনণ ম়ে, সন্তাতনর হপেৃত্ব ইেযাহে মেতে 

মরজিহিকৃে কাহিননামা একটি আইনগে েহিি। হিত়ে মরজিতিশন না করা 

শাজিতোগয অপরাধ। 

িযাখ্যা: ২  

উবিল : আপনার হিত়ের সমত়ের হক মকান ছহি আতছ িা হিত়ে প্রমাণ করার মে মকান 

েথয হক আপনার কাতছ আতছ ? 



সাথী : িযা াঁ, আমাতের হিত়ের অনুষ্ঠাতনর হকছু ছহি আতছ। এছা়িা মে কািী আমার 

হিত়ে পহ়িত়েতছন হেহন পাহরিাহরকভাতি আমাতের  পহরহিে। 

উবিল : ছহি হেত়ে হিত়ে প্রমাণ করা সম্ভি। হকন্তু আপনার হিত়ে মরজিহি করা উহিে 

হছি। োিতি এে সমসযা িে না।  

সাথী : হিন্দ ুধতম মর আইতন হিত়ে মরজিতিশন সম্পতকম হক িিা িত়েতছ ? 

উবিল : হিন্দ ুপাহরিাহরক আইন অনেুা়েী হিন্দ ুহিত়ে মরজিতিশতনর মকান হিধান 

নাই। মেতিেু িাংিাতেতশ মিৌদ্ধ ধম মািিম্বীরা হিন্দ ুপাহরিাহরক আইন মতে পহরিাহিে 

ি়ে িতি মিৌদ্ধতের হিত়েও মরজিতিশন করা ি়ে না। েতি প্রত়োিতন মনািারী 

পািহিতকর মাধযতম িিিনামা করা ো়ে। 

সাথী : হিস্টান ধতম মর আইতন হিত়ে মরজিতিশন সম্পতকম হক িিা িত়েতছ ? 

উবিল : হিস্টান ধতম মর আইন অনুো়েী হিত়ে মরজিতিশন করা িাধযোমিূক। 

িযাখ্যা:3    

সাথী : হিত়ের মরজিতিশন করা মকন প্রত়োিন ? 

সাথী: হিিাি মরজিতিশতনর গুরুত্ব পাহরিাহরক িীিতন অপহরসীম। মরজিতিশন 

হিত়ের ির-কতন উভত়ের িনয গুরুত্বপণূ ম। েতি িাংিাতেতশর সামাজিক মপ্রোপতি 

হিত়ের মরজিতিশন অতনক মিহশ গুরুত্বপণূ ম নারীতের িনয। হিিাি সম্পহকমে মকান 

িটিিো িা প্রমাতণর প্রশ্ন উিতি এই মরজিতিশনই প্রমাণ পে হিতসতি কাি কতর। 

সাথী : মরজিতিশন করতি নারীরা হক সুহিধা পা়ে ? 

উবিল : মরজিতিশন িতি অতনকাংতশ িািযহিিাি প্রহেতরাধ ি়ে, কারণ কাহিননামা়ে 

প্রমাণ পেসি ি়েস উতেখ্ করতে ি়ে । এছা়িা নারীর সরুো়ে হিত়ের হনকািনামা িা 

কাহিননামা একটি সেযো প্রমাতণর েহিি। কাহিননামা িতিা মুসহিম হিত়ের মেতে 

একটি িুজিপে িা েহিি। হিস্টান হিত়ের মেতেও একই রকম। হকন্তু িাংিাতেতশ হিন্দ ু

হিত়ে মরজিতিশন না িও়োর কারতণ অতনক হিন্দ ুনারী এই সুহিধা মথতক িজিে ি়ে।  

সাথী : কখ্ন এিং হকভাতি হিত়ের মরজিতিশন করা ো়ে ? 

উবিল : মুসহিম হিত়েতে সিতিত়ে ভাি ি়ে¾হিত়ের হেনই হিত়েটি মরজিহি করাতনা। 

হিত়ের অনুষ্ঠাতন সকতির উপহিহেতে মরজিতিশন করতি োর সামাজিক মে মাোও 

িজৃদ্ধ পা়ে। 

সাথী : হিত়ের হেন মরজিতিশন করা সম্ভি না িতি কখ্ন মরজিতিশন করা ো়ে ? 

উবিল : হনকাি মরজিিার (কািী) হনতি হিত়ে প়িাতি হিত়ের হেনই হেহন হিত়েটি 

মরজিহি করতিন। েহে কািী হনতি হিত়ে না প়িান িা মকান কারতণ হিত়ের অনষু্ঠাতন 

মরজিতিশন করা সম্ভি না ি়ে োিতি অিশযই ৩০ হেতনর মতধয হনকিি কািী 

অহিতস হিত়ে মরজিহি করাতে িতি। এখ্াতন উতেখ্য মে, অতনক মেতে কািী হনতি 

হিত়ে মরজিহি না কতর োর সিকাহরর মাধযতম হিত়ে মরজিহি করান। মসতেতে 

মরজিহি প্রজি়ো টিকমে িত়েতছ হকনা ো ভািভাতি মেতখ্ মন়ো প্রত়োিন। 

িযাখ্যা:4     



সাথী : হিত়ে মরজিতিশতনর সম়ে কািীতক মকান মকান হিষত়ের প্রহে িেয রাখ্তে 

ি়ে ? 

উবিল : হিত়ে মরজিতিশতনর সম়ে হিত়ের কািীর কেকগুহি হিষ়ে সািধানোর 

সাতথ মখ়্োি রাখ্তে ি়ে।  হিষ়েগুতিা িতিা: 

 িতরর ি়েস কমপতে ২১ এিং কতনর ি়েস কমপতে ১৮ িত়েতছ হকনা 

 ির ও কতনর হিত়েতে পূণ ম সম্মহে আতছ হকনা 

 হিত়ের প্রকৃে সােী 

 আশু ও হিিহম্বে মেনতমাির 
  

হিত়েতে উতেহখ্ে শেমসমূি পরূণ িতিই মকিিমাে কািী (হনকাি মরজিষ্টার) হিত়ে 

মরজিহি করতিন। েতি হেহন কাহিন নামার ১৮ নং ঘতর স্ত্রীতক োিাক প্রোতনর 

(োিাক-ই- মেৌহিতির) েমো মে়ো িত়েতছ হক না মসই হিষ়েটিও গুরুতত্বর সাতথ 

মখ়্োি করতিন। 

সাথী : হিস্টান হিত়ে মক মরজিতিশন করান ? 

উবিল : হিস্টান হিত়ের মেতে হেহন হিত়ে সম্পােন করতিন হেহনই হিত়ে মরজিতিশন 

করতিন। িযাখ্যা: 5      

সাথী : হিিাি মরজিতিশন করতে কে িাকার প্রত়োিন ি়ে ? 

উবিল : মুসহিম হিত়ের মেতে একিন হিত়ে মরজিিার মেনতমািতরর পহরমাতণর 

উপর হভহত্ত কতর একটি হিত়ের মরজিতিশতনর হি হনধ মারণ কতর থাতকন। ধাে মযকৃে 

মেনতমািতরর প্রহে িািার িা োর অংশহিতশতষর িনয ১০ িাকা মরজিতিশন হি। 

েতি মরজিতিশন হি এর পহরমান ১০০ িাকার কম িতি না এিং ৪০০০ িাকার উপতর 

িতি না। মেমনঃ কাতরা হিত়ের মেনতমাির ১০,০০০ িাকা িতি হি িতি ১০০ িাকা, 

১০,৫০১ িাকা িতি ১১০ িাকা (প্রহে িািাতরর অংশহিতশতষর িনযও ১০ িাকা), 

১১,০০০ িাকা িতিও ১১০ িাকা, মেনতমািতরর পহরমান ৫০০,০০০ িাকা িতিও ৪০০০ 

িাকা (সতি মাচ্চ পহরমান ৪০০০ িাকা) আিার মেনতমাির ১০০০ িাকা িতিও হি হেতে 

িতি ১০০ িাকা (মেতিেু সি মহনম্ন পহরমান ১০০ িাকা)। 

উতেখ্য মরজিতিশন হি পহরতশাতধর োহ়েত্ব িরপতের। সরকার সমত়ে সমত়ে 

প্রজ্ঞাপতনর মাধযতম এই হি পহরিেমন ও ধাে ময কতর থাতক।   

সাথী : হিত়ের মরজিতিশন হি কারা প্রোন কতরন ? 

উবিল : হিত়েতে িরপে মরজিতিশন হি প্রোন করতিন। মরজিতিশন হি িমা 

হেতি হনকাি মরজিষ্টার একটি প্রাহি রহশে প্রোন করতিন। এখ্াতন উতেখ্য মসুহিম 

হিত়ে মরজিতিশতনর পর হনকাি মরজিষ্টার িাধযোমিূকভাতি ির ও কতনপেতক 

হিত়ের কাহিননামার সেযাহ়েে কহপ প্রোন করতিন। হিস্টান হিত়ের সেযাহ়েে কহপর 

িনয েথােথ হি হেত়ে সেযাহ়েে কহপ হনতে িতি। 

সাথী : হিিাি মরজিতিশতনর সিুি হক হক ? 



উবিল : একটি হিত়ের মরজিতিশন করতি োর অতনক সুিি পাও়ো ো়ে। 

সুিিগুতিা িতিা: 

ক) হিত়ের পেদ্ব়ে হিত়ে অস্বীকার করতে পাতরনা এিং পরস্পর পরস্পতরর প্রহে হকছু 

ো়ে-োহ়েত্ব পািতন িাধয ি়ে। 

খ্) স্বামী হদ্বেী়ে হিত়ে করতি িা স্ত্রীর হিনা অনুমহেতে হিত়ে করতি িা করার উতেযাগ 

হনতি স্ত্রী আইনগে িযিিা হনতে পাতরন। 

গ) স্বামীর কাছ মথতক স্ত্রী মেনতমাির ও ভরণতপাষণ আো়ে করতে পাতরন। 

ঘ) স্বামী/স্ত্রী উভত়ে উভত়ের সম্পহত্তর বিধ উত্তরাহধকার িতে পাতরন। 

ঙ) হিত়ের সম়ে মেনতমাির ধাে ময না িতিও স্ত্রী নযােয মেনতমাির আো়ে করতে 

পাতরন। 

সাথী : হিত়ে মরজিতিশন না করা কুিি হক হক ? 

উবিল : মরজিতিশন না করতি কুিি হিতসতি উপতর উতেহখ্ে হিষত়ে স্বামী অথিা 

স্ত্রী মকান পেতেপ গ্রিণ িা োিী আো়ে করতে পাতরন না। হিতশষ কতর হিত়ের হমথযা 

কথা িতি নারীতের পািার, শ্লীিোিানী ইেযাহেরূতপ িযিিার করতে পাতর হকন্তু হিত়ে 

মরজিতিশন িতি  এই ধরতণর নারী হনে মােন  িন্ধ িতি িা অতনক কতম োতি। 

হিত়ে মরজিতিশতনর গুরুত্ব অতনক মিহশ। হিত়ের হেনই 

মরজিতিশন করা েুজিেিু। মেতিেু হিত়ের হিহখ্ে প্রমাণ িতে 

মরজিতিশন োই হিত়ে সংিান্ত মে মকান প্রতশ্ন, মে মকান সমসযা়ে 

এর প্রত়োিন ি়ে। মেতিেু শািানার হিত়ে মরজিতিশন করা হছি না 

োই শািানার সােী, কািী ও হিত়ের সম়ে মোিা ছহি হেত়ে উহকি 

আোিতে রহিতকর সাতথ োর হিত়ের প্রমাণ করতে পাতর। হকন্তু েহে 

োর হিত়ে মরজিহি করা থাকতো োিতি োতক এসি হকছুই প্রমাণ 

করতে িতো না। হিনা অনুমহেতে হিত়ে করার িনয রহিক আইন 

অনুো়েী শাজি মভাগ করতছ। হিিাি মরজিতিশন না করা একিা 

শাজিতোগয অপরাধ। সুেরাং এ ধরতণর অপরাধ করা মথতক হিরে 

থাকতে িতি। 

 

সচোচে জিজ্ঞাসা  

প্রশ্ন.১. রেজিস্ট্রেশন না িো বি শাজিস্ট্র াগ্য অপোধ? শাজিে পবেমাণ বি?  

উত্তর. মুসহিম আইতন মরজিতিশন না করা শাজিতোগয অপরাধ। মরজিতিশন না 

করতি ২ িৎসর হিনাশ্রম কারােন্ড ও ৩০০০ িাকা িহরমানা িা উভ়েেন্ড িতে পাতর 

েতি হিত়েটি িাহেি িতি না। হিস্টান আইতন মরজিতিশন হিত়ের অনযেম অংশ িতি 

মরজিতিশন িাধযোমিূক। এছা়িা হিন্দ,ু মিৌদ্ধতের হিত়ে মরজিতিশতনর হন়েম 

এখ্তনা িািু ি়ে হন।। 

প্রশ্ন.২,  বি বিস্ট্র়েে অনুষ্ঠাস্ট্রন বিস্ট্র়ে রেজিবে না হ়ে তাহস্ট্রল িতবিস্ট্রনে মস্ট্রধয 

বিস্ট্র়ে রেজিবে িেস্ট্রত হস্ট্রি?  



উত্তর.হিত়ের অনুষ্ঠাতন হিত়ে মরজিতিশন করা উত্তম েতি মকান কারতণ ো  না িতি 

৩০ হেতনর মতধয মরজিতিশন করতে িতি। 

প্রশ্ন.৩.বিস্ট্র়েে রিনস্ট্রমাহে এে পবেমাস্ট্রণে  উপে বি রেজিস্ট্রেশন বি ধা য্ 

হ়ে?  

উত্তর. িযা াঁ, হিত়ের মেনতমািতরর পহরমাতণর উপর মরজিতিশন হি ধাে ময ি়ে। ধাে মযকৃে 

মেনতমািতরর প্রহে িািার িা োর অংশহিতশতষর িনয ১০ িাকা মরজিতিশন হি। 

েতি মরজিতিশন হি এর পহরমান ১০০ িাকার কম িতি না এিং ৪০০০ িাকার উপতর 

িতি না। মেমনঃ কাতরা হিত়ের মেনতমাির ১০,০০০ িাকা িতি হি িতি ১০০ িাকা, 

১০,৫০১ িাকা িতি ১১০ িাকা (প্রহে িািাতরর অংশহিতশতষর িনযও ১০ িাকা), 

১১,০০০ িাকা িতিও ১১০ িাকা, মেনতমািতরর পহরমান ৫০০,০০০ িাকা িতিও ৪০০০ 

িাকা (সতি মাচ্চ পহরমান ৪০০০ িাকা) আিার মেনতমাির ১০০০ িাকা িতিও হি হেতে 

িতি ১০০ িাকা (মেতিেু সি মহনম্ন পহরমান ১০০ িাকা)। 

উতেখ্য মরজিতিশন হি পহরতশাতধর োহ়েত্ব িরপতের। সরকার সমত়ে সমত়ে 

প্রজ্ঞাপতনর মাধযতম এই হি পহরিেমন ও ধাে ময কতর থাতক।   

প্রশ্ন. ৪.বিস্ট্র়ে রেজিস্ট্রেশস্ট্রনে সম়ে বনিাহ রেজিষ্টাস্ট্রেে িাব়েত্ব বি?  

উত্তর. হিত়ে মরজিতিশতনর সম়ে হিত়ের অিশয পািনী়ে শেম পরূণ িত়েতছ হকনা ো 

হনকাি মরজিষ্টার োিাই-িাছাই কতর মেখ্তিন মেমন: ১. হিত়েতে ির-কতনর ি়েস 

েথািতম ২১ ও ১৮ িছর িত়েতছ হকনা (োহিহিক প্রমাণসি), ২. উভত়ের সম্মহে আতছ 

হকনা, ৩.মেনতমাির ধাে ময িত়েতছ হকনা, ৪. কাতরা মকান অহধকার খ্ি ম িত়েতছ হকনা 

ইেযাহে। 
 


