
িববাহ রিজ ার আইন 
িববাহ রিজে শন এর ব াখ া  

রিফক ও শাহানা মসুিলম ধর্মমেত িবেয় কের। তঁােদর ৫ বছেরর একিট মেয় আেছ। িবেয়র ৪ বছর পর শাহানার স িত না িনেয়ই রিফক আেরকিট িবেয় কের এবং স 
শাহানােক দনেমাহর, ভরণ- পাষণ িকছইু দয় না। যেহতু তঁােদর িবেয়টা রিজি  করা হয় িন তাই শাহানা মামলা করার কথা বলেল রিফক িবেয়টা স ূরণ্ অ ীকার কের এবং 
তােক বািড় থেক বর কের দয়। শাহানা বাবার বািড়েত িফের আেস। তেব শাহানা ও রিফেকর িবেয়র কাজী শাহানােদর পািরবািরকভােব পিরিচত িছল। এছাড়া তােদর আ ীয়-

জন ও পাড়া- িতেবশীরা তােদর িবেয় স েরক্ জানেতন। িবেয় মাণ করার জ  শাহানা তার বাবার সােথ একজন উিকেলর কােছ যায় পরামেরশ্র জ । 

উিকল : আপনার িবেয় িক রিজে শন করা হেয়িছল ? 

শাহানা : ‘িববাহ রিজে শন িক?’ এটাইেতা বুিঝ না। এমন িকছ ুহেয়েছ বেল মেন পেড় না। 

উিকল : রিজে শন হে  তািলকাভূি । আইেনর ারা িনরধ্ািরত তথ াবলী িদেয় িনিরদ্  ফরম পূরণ কের সরকািরভােব 
িববাহ তািলকাভূি  করাই হে  িববাহ রিজে শন। ব াখ া: ১ 

শাহানা : মসুিলম আইেন িববাহ রিজে শন স েরক্ িক বলা হেয়েছ ? 

উিকল : আপনার িবেয় িক রিজে শন করা হেয়িছল ?                                                      ছিবর  বারিসক 

শাহানা : ‘িববাহ রিজে শন িক?’ এটাইেতা বুিঝ না। এমন িকছ ুহেয়েছ বেল মেন পেড় না। 

উিকল : রিজে শন হে  তািলকাভূি । আইেনর ারা িনরধ্ািরত তথ াবলী িদেয় িনিরদ্  ফরম পূরণ কের সরকািরভােব িববাহ তািলকাভূি  করাই হে  িববাহ রিজে শন। 
ব াখ া: ১ 

শাহানা : মুসিলম আইেন িববাহ রিজে শন স েরক্ িক বলা হেয়েছ ? 

উিকল : মসুিলম পািরবািরক আইেন িবেয়র রিজে শন একিট ামাণ  দিলল িহেসেব কাজ কের। রিজে শন ছাড়া িবেয় মাণ করা কিঠন। রিজে শন করা না থাকেল 
মেয়রা তািরত হেত পাের। সকল িবেয় রিজে শন করা আব ক। দনেমাহর, ভরণেপাষণ, উ রািধকার িনর্ণয়, স ােনর িপতৃ  ইত ািদ ে  রিজি কতৃ কািবননামা 

একিট আইনগত দিলল। িবেয় রিজে শন না করা শাি েযাগ  অপরাধ। 

ব াখ া: ২  

উিকল : আপনার িবেয়র সমেয়র িক কান ছিব আেছ বা িবেয় মাণ করার মত কান তথ  িক আপনার কােছ আেছ ? 

শাহানা : হঁ া, আমােদর িবেয়র অ ােনর িকছু ছিব আেছ। এছাড়া য কাজী আমার িবেয় পিড়েয়েছন িতিন পািরবািরকভােব আমােদর  পিরিচত। 

উিকল : ছিব িদেয় িবেয় মাণ করা স ব। িক  আপনার িবেয় রিজি  করা উিচত িছল। তাহেল এত সম া হত না।  

শাহানা : িহ  ধের্মর আইেন িবেয় রিজে শন স ের্ক িক বলা হেয়েছ ? 

উিকল : িহ  পািরবািরক আইন অ যায়ী িহ  িবেয় রিজে শেনর কান িবধান নাই। যেহতু বাংলােদেশ বৗ  ধর্মাবল ীরা িহ  পািরবািরক আইন মেত পিরচািলত হয় ফেল 
বৗ েদর িবেয়ও রিজে শন করা হয় না। তেব েয়াজেন নাটারী পাবিলেকর মাধ েম হলফনামা করা যায়। 

শাহানা : ি ান ধের্মর আইেন িবেয় রিজে শন স ের্ক িক বলা হেয়েছ ? 

উিকল : ি ান ধেরম্র আইন অ যায়ী িবেয় রিজে শন করা বাধ তামূলক। ব াখ া:3    

শাহানা : িবেয়র রিজে শন করা কন েয়াজন ? 

উিকল : িববাহ রিজে শেনর  পািরবািরক জীবেন অপিরসীম। রিজে শন িবেয়র বর- কেন উভেয়র জ  পূরণ্। তেব বাংলােদেশর সামািজক াপেট িবেয়র 
রিজে শন অেনক বিশ পূরণ্ নারীেদর জ । িববাহ স িরক্ত কান জিটলতা বা মােণর  উঠেল এই রিজে শনই মাণ প  িহেসেব কাজ কের। 



শাহানা : রিজে শন করেল নারীরা িক িবধা পায় ? 

উিকল : রিজে শন হেল অেনকাংেশ বাল িববাহ িতেরাধ হয়, কারণ কািবননামায় মাণ প সহ বয়স উে খ করেত হয় । এছাড়া নারীর র ায় িবেয়র িনকাহনামা বা 
কািবননামা একিট সত তা মােণর দিলল। কািবননামা হেলা মসুিলম িবেয়র ে  একিট চুি প  বা দিলল। ি ান িবেয়র ে ও একই রকম। িক  বাংলােদেশ িহ  িবেয় 
রিজে শন না হওয়ার কারেণ অেনক িহ  নারী এই িবধা থেক বি ত হয়।  

শাহানা : কখন এবং িকভােব িবেয়র রিজে শন করা যায় ? 

উিকল : মসুিলম িবেয়েত সবেচেয় ভাল হয়¾িবেয়র িদনই িবেয়িট রিজি  করােনা। িবেয়র অ ােন সকেলর উপি িতেত রিজে শন করেল তার সামািজক মর াদাও বৃি  পায়। 

শাহানা : িবেয়র িদন রিজে শন করা স ব না হেল কখন রিজে শন করা যায় ? 

উিকল : িনকাহ রিজ ার (কাজী) িনেজ িবেয় পড়ােল িবেয়র িদনই িতিন িবেয়িট রিজি  করেবন। যিদ কাজী িনেজ িবেয় না পড়ান বা কান কারেণ িবেয়র অ ােন 
রিজে শন করা স ব না হয় তাহেল অব ই ৩০ িদেনর মেধ  িনকট  কাজী অিফেস িবেয় রিজি  করােত হেব। এখােন উে খ  য, অেনক ে  কাজী িনেজ িবেয় রিজি  

না কের তার সহকািরর মাধ েম িবেয় রিজি  করান। সে ে  রিজি  ি য়া িঠকমত হেয়েছ িকনা তা ভালভােব দেখ নয়া েয়াজন। ব াখ া:4     

শাহানা : িবেয় রিজে শেনর সময় কাজীেক কান কান িবষেয়র িত ল  রাখেত হয় ? 

উিকল : িবেয় রিজে শেনর সময় িবেয়র কাজীর কতক িল িবষয় সাবধানতার সােথ খয়াল রাখেত হয়।  িবষয় েলা হেলা: 

 বেরর বয়স কমপে  ২১ এবং কেনর বয়স কমপে  ১৮ হেয়েছ িকনা 
 বর ও কেনর িবেয়েত পূরণ্ স িত আেছ িকনা 
 িবেয়র কৃত সা ী 
 আ  ও িবলি ত দনেমাহর 

  

িবেয়েত উে িখত শর্তসমূহ পূরণ হেলই কবলমা  কাজী (িনকাহ রিজ ার) িবেয় রিজি  করেবন। তেব িতিন কািবন নামার ১৮ নং ঘের ীেক তালাক দােনর (তালাক- ই-  
তৗিফেজর) মতা দয়া হেয়েছ িক না সই িবষয়িটও ে র সােথ খয়াল করেবন। 

শাহানা : ি ান িবেয় ক রিজে শন করান ? 

উিকল : ি ান িবেয়র ে  িযিন িবেয় স াদন করেবন িতিনই িবেয় রিজে শন করেবন। ব াখ া: 5      

শাহানা : িববাহ রিজে শন করেত কত টাকার েয়াজন হয় ? 

উিকল : মসুিলম িবেয়র ে  একজন িবেয় রিজ ার দনেমাহেরর পিরমােণর উপর িভি  কের একিট িবেয়র রিজে শেনর িফ িনরধ্ারণ কের থােকন। ধার কতৃ 
দনেমাহেরর িত হাজার বা তার অংশিবেশেষর জ  ১০ টাকা রিজে শন িফ। তেব রিজে শন িফ এর পিরমান ১০০ টাকার কম হেব না এবং ৪০০০ টাকার উপের হেব না। 
যমনঃ কােরা িবেয়র দনেমাহর ১০,০০০ টাকা হেল িফ হেব ১০০ টাকা, ১০,৫০১ টাকা হেল ১১০ টাকা ( িত হাজােরর অংশিবেশেষর জ ও ১০ টাকা), ১১,০০০ টাকা হেলও 

১১০ টাকা, দনেমাহেরর পিরমান ৫০০,০০০ টাকা হেলও ৪০০০ টাকা (সেরা  পিরমান ৪০০০ টাকা) আবার দনেমাহর ১০০০ টাকা হেলও িফ িদেত হেব ১০০ টাকা ( যেহতু 
সরিন  পিরমান ১০০ টাকা)। 

উে খ  রিজে শন িফ পিরেশােধর দািয়  বরপে র। সরকার সমেয় সমেয় াপেনর মাধ েম এই িফ পিরবরত্ন ও ধার  কের থােক।   

শাহানা : িবেয়র রিজে শন িফ কারা দান কেরন ? 

উিকল : িবেয়েত বরপ  রিজে শন িফ দান করেবন। রিজে শন িফ জমা িদেল িনকাহ রিজ ার একিট াি  রিশদ দান করেবন। এখােন উে খ  মসুিলম িবেয় 
রিজে শেনর পর িনকাহ রিজ ার বাধ তামূলকভােব বর ও কেনপ েক িবেয়র কািবননামার সত ািয়ত কিপ দান করেবন। ি ান িবেয়র সত ািয়ত কিপর জ  যথাযথ িফ 

িদেয় সত ািয়ত কিপ িনেত হেব। 

শাহানা : িববাহ রিজে শেনর ফল িক িক ? 

উিকল : একিট িবেয়র রিজে শন করেল তার অেনক ফল পাওয়া যায়। ফল েলা হেলা: 

ক) িবেয়র প য় িবেয় অ ীকার করেত পােরনা এবং পর র পর েরর িত িকছু দায়- দািয়  পালেন বাধ  হয়। 

খ) ামী ি তীয় িবেয় করেল বা ীর িবনা অ মিতেত িবেয় করেল বা করার উেদ াগ িনেল ী আইনগত ব ব া িনেত পােরন। 



গ) ামীর কাছ থেক ী দনেমাহর ও ভরণেপাষণ আদায় করেত পােরন। 

ঘ) ামী/ ী উভেয় উভেয়র স ি র বধ উ রািধকার হেত পােরন। 

ঙ) িবেয়র সময় দনেমাহর ধার  না হেলও ী ায  দনেমাহর আদায় করেত পােরন। 

শাহানা : িবেয় রিজে শন না করা ফল িক িক ? 

উিকল : রিজে শন না করেল ফল িহেসেব উপের উে িখত িবষেয় ামী অথবা ী কান পদে প হণ বা দাবী আদায় করেত পােরন না। িবেশষ কের িবেয়র িমথ া কথা বেল 
নারীেদর পাচার, ীলতাহানী ইত ািদ েপ ব বহার করেত পাের িক  িবেয় রিজে শন হেল  এই ধরেণর নারী িনর াতন  ব  হেব বা অেনক কেম যােব। 

িবেয় রিজে শেনর  অেনক বিশ। িবেয়র িদনই রিজে শন করা যুি যু । যেহতু িবেয়র িলিখত মাণ হে  রিজে শন 
তাই িবেয় সং া  য কান ে , য কান সম ায় এর েয়াজন হয়। যেহতু শাহানার িবেয় রিজে শন করা িছল না তাই শাহানার 
সা ী, কাজী ও িবেয়র সময় তালা ছিব িদেয় উিকল আদালেত রিফেকর সােথ তার িবেয়র মাণ করেত পাের। িক  যিদ তার িবেয় 
রিজি  করা থাকেতা তাহেল তােক এসব িকছইু মাণ করেত হেতা না। িবনা অ মিতেত িবেয় করার জ  রিফক আইন অ যায়ী শাি  
ভাগ করেছ। িববাহ রিজে শন না করা একটা শাি েযাগ  অপরাধ। তরাং এ ধরেণর অপরাধ করা থেক িবরত থাকেত হেব। 

সচরাচর িজ াসা  

.১. রিজে শন না করা িক শাি েযাগ  অপরাধ? শাি র পিরমাণ িক?  

উ র. মসুিলম আইেন রিজে শন না করা শাি েযাগ  অপরাধ। রিজে শন না করেল ২ বৎসর িবনা ম কারাদ ড ও ৩০০০ টাকা জিরমানা বা উভয়দ ড হেত পাের তেব িবেয়িট 
বািতল হেব না। ি ান আইেন রিজে শন িবেয়র অ তম অংশ ফেল রিজে শন বাধ তামলূক। এছাড়া িহ , বৗ েদর িবেয় রিজে শেনর িনয়ম এখেনা চাল ুহয় িন।। 

.২, যিদ িবেয়র অ ােন িবেয় রিজি  না হয় তাহেল কতিদেনর মেধ  িবেয় রিজি  করেত হেব?  

উ র.িবেয়র অ ােন িবেয় রিজে শন করা উ ম তেব কান কারেণ তা  না হেল ৩০ িদেনর মেধ  রিজে শন করেত হেব। 

.৩.িবেয়র দনেমাহর এর পিরমােণর  উপর িক রিজে শন িফ ধার  হয়?  

উ র. হঁ া, িবেয়র দনেমাহেরর পিরমােণর উপর রিজে শন িফ ধার  হয়। ধার কতৃ দনেমাহেরর িত হাজার বা তার অংশিবেশেষর জ  ১০ টাকা রিজে শন িফ। তেব 
রিজে শন িফ এর পিরমান ১০০ টাকার কম হেব না এবং ৪০০০ টাকার উপের হেব না। যমনঃ কােরা িবেয়র দনেমাহর ১০,০০০ টাকা হেল িফ হেব ১০০ টাকা, ১০,৫০১ 

টাকা হেল ১১০ টাকা ( িত হাজােরর অংশিবেশেষর জ ও ১০ টাকা), ১১,০০০ টাকা হেলও ১১০ টাকা, দনেমাহেরর পিরমান ৫০০,০০০ টাকা হেলও ৪০০০ টাকা (সেরা  
পিরমান ৪০০০ টাকা) আবার দনেমাহর ১০০০ টাকা হেলও িফ িদেত হেব ১০০ টাকা ( যেহতু সরিন  পিরমান ১০০ টাকা)। 

উে খ  রিজে শন িফ পিরেশােধর দািয়  বরপে র। সরকার সমেয় সমেয় াপেনর মাধ েম এই িফ পিরবরত্ন ও ধার  কের থােক।   

. ৪.িবেয় রিজে শেনর সময় িনকাহ রিজ ােরর দািয়  িক?  

উ র. িবেয় রিজে শেনর সময় িবেয়র অব  পালনীয় শর্ত পূরণ হেয়েছ িকনা তা িনকাহ রিজ ার যাচাই- বাছাই কের দখেবন যমন: ১. িবেয়েত বর- কেনর বয়স যথা েম 
২১ ও ১৮ বছর হেয়েছ িকনা (দািলিলক মাণসহ), ২. উভেয়র স িত আেছ িকনা, ৩. দনেমাহর ধার  হেয়েছ িকনা, ৪. কােরা কান অিধকার খর হেয়েছ িকনা ইত ািদ। 

  

তথ সূ   

1. বাংলােদশ িববাহ রিজে শন, ১৯৯৮, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার এর মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় করতৃ্ক, ইউিনেসফ বাংলােদশ- এর সহায়তায় 
কািশত। 

2. পািরবািরক আইেন বাংলােদেশর নারী, আইন ও সািলশ ক , থম কাশ: জুন- ১৯৯৭। 
3. মসুিলম িববাহ ও তালাক ( রিজে শন) আইন, ১৯৭৪। 
4. http://www.minlaw.gov.bd/mregistration.htm  (১৪ ম ২০১০ তািরেখ পর েব ণকতৃ) 



  

িববাহ রিজে শন : ব াখ া 

ব াখ া:১ 

১৯৭৪ সােলর মসুিলম িববাহ ও তালাক ( রিজে শন) আইন অ যায়ী িতিট িববাহ সরকার িনরধ্ািরত কাজী ারা রিজে শন করা আব ক। 

িববাহ রিজে শন না করা শাি েযাগ  অপরাধ। ১৮৭২ সােলর ি ান ম ােরজ এ া  অ যায়ী ি ানেদর িবেয় রিজে শন করা বাধ তামূলক। 

ি ান িবেয়েত রিজে শন িবেয়র একিট অংশ হওয়ায় ায় সকল িবেয়রই রিজে শন হেয় থােক। 

ব াখ া:২ 

  

কউ যিদ িবেয় রিজে শেনর িবধান ল ন কেরন তাহেল তার ২ বৎসেরর িবনা ম কারাদ ড বা 

৩০০০ টাকা জিরমানা বা উভয়দ ড হেত পাের। তেব রিজে শন না হেল িবেয় বািতল হেব না। িবেয় রিজে শেনর 

মাধ েম উভেয়র উপর িকছ ুদায়- দািয়  বর্তায়।  

ব াখ া:৩ 

  

১৮৭২ সােলর ি ান ম ােরজ এ া  অ যায়ী ি ানেদর িবেয় স ািদত হয়। ি ান িবেয় একিট ধর্মীয় অ ান এবং একিট পিব  চুি । 

ি ান িবেয় িলিখত মাধ েম স ািদত হয় এবং রিজি  বাধ তামূলকভােব করেত হয়। ি ান িবেয় রিজে শেনর েয়াজনীয় ধাপ েলা হেলা: 

1. িবেয়র পা - পা ীর পুেরা নাম ও ডাক নাম এবং পশা বা অব া 
2. পা - পা ীর আবাস ল ও বাস ােনর িঠকানা 
3. পা - পা ী কতিদন ধের ঐ এলাকায় বসবাস করেছ তার মাণ প  
4. িবেয় স াদেনর চারচ্ বা অ েকান ান 

নািটশ াি র পর চাের্চর ধর্মযাজক নািটশিট খালা জায়গায় লািগেয় দেবন। যােত নািটশিট সকেলর নজের আেস। 

এভােব নািটশ কেয়ক স াহ ঝালােনা থাকেব যােত কােরা কােনা আপি  থাকেল িতিন যন আপি  করেত পােরন। 

যিদ কান আপি  না পান তাহেল চারচ্ ধান িবেয়র প গেণর িনকট থেক একিট ঘাষণা হণ করেবন। 

এই ঘাষণািট িবেয়র প গণ ম ািজে েটর সামেন হািজর হেয় িদেবন যােত থাকেব-  

2) িবেয়র পা - পা ীর মেধ  জানামেত এমন কান ঘিন  আ ীয়তা বা রে র স র্ক নই যােত তােদর িবেয়েত আইনস ত বাধা আেছ। 

3)িববােহর পা - পা ী জেনই আইন অ যায়ী সাবালক। 

এই ঘাষণা স  হওয়ার কমপে  ৪ িদন পর চাের্চর ধর্মযাজক িবেয়র আেবদনকারীেক একিট সাির্টিফেকট দান করেবন। 

সািরট্িফেকট জািরর ২ মােসর মেধ  িবেয় রিজে শন করেত হেব। 

  

ব াখ া:৪ 

  

একিট ইউিনয়েন ১ জন সরকাির িবেয় রিজ ার দািয় া  থােকন। এই রিজ ার জলা রিজ ার এবং জলা রিজ ার চূড়া ভােব 

রিজে শন মহাপিরচালেকর অধীেন ও ত াবধােন দািয়  পালন কের থােকন। 

ব াখ া:৫ 

    

রামান ক াথিলক ধর্মযাজক, চারচ্ অব ইংল া ড অথবা চারচ্ অব টল া ড এর কান যাজক, িনরািচত কান িবশপ, ি ান ম ােরজ এ া  ১৮৭২ 

এর আওতায় লাইেস া  কান িমিন ার অব িরিলিজয়ন অথবা উ  এ াে র আওতায় িনযু  কান িববাহ রিজ ার ি ান িববাহ স াদন ও    করেত পােরন। 

 


