
কুয়েযে বিয়ে
43টি তথ্য অধিকার ও কত্তব্য সংজ্াধ়িত করর

 কুয়েবে ি্যক্তিগে স্্যযাটযাস আইযের অধীযে স্যামী / স্তীর
অবধকযার এিং কে্তি্য

1. স্ত্রী বা অধিিাবরকর সম্মধত ছাডা ধবর়ি ববি হরব না।

2. ম�াহর ছাডা ধবর়ি শুদ্ধ হ়ি না।

3. ম�র়ি বা করনর ধবর়ির কাধবন ততক্ষণ পর ্তন্ত করা রারব 
না, রতক্ষণ না তার ব়িস পরনররা পূণ ্ত হ়ি, এবং বর বা 
মছরেটির ব়িস সরতররা বছর পূণ ্ত না হ়ি। 

4. অপ্াপ্ত ব়িস্া মকারনা নার্রী মরাগ্য পুরুষরক ধবর়ি কররত 
চাইরে অধিিাবক তারক বািা ধিরত পাররব না।  এ�নটি 
ঘিরে, ধবষ়িটি আিােরতর ফা়িসাোর উপর ধনি্তর কররব,  
আিােত চাইরে ধবর়ির আরিশ ধিরব অথবা রধহত কররব।

5. কুফু বা স�কক্ষ বো হ়ি ধবর়িরত করন বররর জন্য 
স�কক্ষ হরব। ইনসাফপূণ ্ত কথা হরো মর, স�কক্ষ হরব 
দ্্রীনিাধরর ধিক মথরক।

ধবচার �ন্ত্রণাে়ি



6. স্া�্রী/স্ত্রীর �রি্য ব়িরসর সা�ঞ্জস্য হও়িািা এক�াত্র স্ত্রীর 
অধিকার।

7. বর ও করনর �রি্য অস�তার মক্ষরত্র,ধবর়ি বাধতে করার 
অধিকার স্ত্রী বা তার অধিিাবরকর থাকরব। 

8. স্ত্রী গি্ত িারণ কররে,অথবা স্ত্রী সম্মধত ধিরে, বা ধবর়ির 
এক বছর মপধরর়ি মগরে তখন আর ধবর়ি বাধতে করার 
অধিকার থাকরব না। 

9. ইসো�্রী শধর়িার সারথ সাংঘধষ ্তক মকান শত্ত ধির়ি ধবর়ি 
কররে, মসই ধবর়ি বাধতে বরে ধবরবধচত হরব। 

10. ধবর়ির কাধবরন ম�াহররর পধর�াণ সটিকিারব ধনধি্তষ্ট 
করা জরুধর।

11. ম�াহর ধনধি্তষ্ট না কররে,ম�াহরর ম�রছে আিা়ি করা 
আবশ্যক।  তাহরে ম�াহরর ম�রছে মি়িা জরুধর। ম�াহরর 
ম�রছে বো হ়ি করনর ধনকিাত্্রী়িরির ম�াহররক। 

12. সব শত্ত ম�রন ধবর়ি সম্পন্ন করার সারথ সারথ স্ত্রী 
ম�াহররর অধিকার্রী হ়ি সঙ্গ� হরে বা একান্ত ধনজ্তনতা়ি 
স্ত্রীর ম�াহর রধহত হ়ি না। 

13. স্ত্রীর সারথ সঙ্গ� করার পূরব ্ত অথবা একান্ত ধনজ্তনতা়ি 
বসার পূরব ্ত রধি ধবরছেি ঘরি, তাহরে স্ত্রী ম�াহর বা অন্যান্য 
সুধবিা  মথরক বঞ্চিত হরব। 

14. স্ত্রীর অনুররাি ছাডাই  রধি স্া�্রী তাোক মি়ি, স্ত্রী 
অরি ্তক ম�াহররর �াধেক হরব, রধি সঙ্গ� অথবা একান্ত 
ধনজ্তনতারপূরব ্ত তাোক মি়ি। 



15. স্ত্রীর জ্রীবন পধরচােনার জন্য সা�গ্্রী পাও়িার হক 
রারখ, কাজ্রী সারহব ধনি ্তারণ কররবন, রার পধর�াণ ম�াহরর 
ম�রছরের অরি ্তরকর মবধশ হরব না। 

16. স্া�্রী-স্ত্রীর বসবারসর জন্য মর ঘর মনও়িা হরব, তার 
স�স্ত খরচপাধত স্া�্রীর িাধ়িরবে থাকরব।

17. সকে শত্ত ম�রন ধবর়ি সম্পন্ন হরে স্ত্রীর জন্য তার 
স্া�্রীর কাছ মথরক িরণরপাষণ বাি্যতা�ূেক। সা�াঞ্জক 
প্থা অনুরা়ি্রী খাি্য,বস্ত,ধচধকৎসা মসবাও এর অন্তি্্তক্ত।

18. দ্রব্য�ূে্য বঞৃ্দ্ধ অথবা স্া�্রী আ়ি পধরবত্তন হরে 
িরণরপাষরণ ক� ও মবধশ কররত পাররব।

19. মরধিন মথরক স্া�্রী স্ত্রীর খরচ বন্ধ করর ধিরব, মসধিন 
মথরক স্ত্রীর খরচ ঋণ ধহরসরব িরা হরব। তা আিা়ি অথবা 
�াফ না কররে স্া�্রীর ঞ্জম্মা মথরক রধহত হরব না।   

20. স্া�্রীর উধচত স্ত্রীর জন্য এ�ন বাসস্ান ব্যবস্া করা, 
মরখারন স্ত্রীর পধরবাররর মোরকরা অবস্ান করর।  

21. স্ত্রীরক তার সত্রীরনর সারথ অথবা সত্রীরনর সন্তানরির 
সারথ এক বাধডরত রাখার স্া�্রীর অধিকার নাই।

22. স্ত্রীর অধিকার আরছ �াহরার�র সারথ হজ্জ কররত 
রাও়িার, রধিও স্া�্রী অনু�ধত না মি়ি এ�তাবস্া়িও 
িরণরপাষণ ধিরত বাি্য থাকরব।

23. পাগে, �ানধষক ধবকারগ্স্ত, �াতাে, মবাবা এবং 
রাগাধবিত ব্যঞ্ক্তর মিও়িা তাোক পধতত হ়ি না।

24. ইদ্দত পােনকার্রী ও অববি ধববারহ আবদ্ধ স্ত্রীর উপর 
তাোক পধতত হ়ি না।



25. প্চধেত স্পষ্ট শব্দ দ্ারা তাোক দ্ারা পধতত হ়ি, 
মর�ন মতা�ারক তাোক ধিো�, ত্ধ� আ�ার জন্য হারা� 
ইত্যাধি বো। 

26. একজন স্া�্রীর তার স্ত্রীরক ধতন তাোক মি়িার ক্ষ�তা 
রারখ। তরব একই স�়ি ধতন তাোক ধিরে তা পধতত হ়ি 
না। 

27. মকান ক্ষধত করার জন্য তাোক ধিরে তা তাোরক 
বার়িন (অপধরবত্তন্রী়ি তাোক) ধহরসরব িরা হরব।

28. িরণরপাষণ না মিও়িার জন্য তাোক ধিরে তা 
তাোরক রাজঈ ধহরসরব িরা হরব। 

29. রধি �তাবনরক্যর কাররণ তাোক হ়ি তরব তাও 
তাোরক রাজঈ ধহরসরব িরা হরব। 

30. রধি তাোরক বার়িন িুই প্কার: ১। বার়িন সুগরা, রা 
নত্ন ম�াহর িার ্ত করর পুনরা়ি ধবর়ি করর স্ত্রীরক মফরত 
আনা রারব।

31. ২। বার়িন কুবরা: স্া�্রী তার স্ত্রীরক মফরত আনরত 
পাররব না। কারণ এটি ধতন তাোক মি়িার প্াপ্তার �ত হর়ি 
রা়ি। আর এ�তাবস্া়ি অন্যত্র ধবর়ি না হর়ি প্থ� স্া�্রীর 
সরঙ্গ ধদ্ত্রী়িবার ধবর়ি ববি হ়ি না।

32. স্া�্রী রধি স্ত্রীর িরণরপাষরণর খরচ ধিরত অস্্রীকৃত 
জানা়ি, তখন স্ত্রী এই কাররণ তাোক মনও়িার অধিকার 
রারখ। 

33. কথা বা কাজ দ্ারা রধি স্া�্রী-স্ত্রীর �ি্য হরত মকউ কষ্ট 
পা়ি, এ�তাবস্া়ি উি়ি ধবরছেি চাইরত পাররব। আর কষ্ট 
বা ক্ষধত প্�ধণত হ়িার জন্য, িু জন পুরুষ সাক্ষ্রী অথবা 
একজন পুরুষ ও িুজন �ধহো সাক্ষ্রীর প্র়িাজন হ়ি। 



34. এক বছর অথবা এর মচর়ি মবধশ স�়ি অনুপধস্ত 
থাকরে, তার এই ওজর গ্হণররাগ্য ন়ি। স্ত্রী চাইরে তাোক 
ধনরত পাররব।  

35. রধি স্া�্রী এক বছর বা তার মবধশ স�়ি িরর 
অনুপধস্ত থারক, মকান গ্হণররাগ্য কারণ ছাডা, তাহরে স্ত্রী 
তাোক চাইরত পারর, মসইসারথ ধনরখাজঁ ব্যঞ্ক্ত,মরসব মিরশ 
রুদ্ধ বা প্াকৃধতক িুরর ্তাগ চে�ান,৪ বছরপর, আিােত 
তারক �তৃ ধহরসরব মঘাষণা কররব। আর হুকু� জাধর করার 
ধিন মথরক ইদ্দত পােন শুরু কররব। 

36. স্া�্রী রধি ধতন বছর বা তার মবধশ স�র়ির জন্য চূডান্ত 
রা়ি বাস্তবা়িরনর �াি্যর� কারাবররণর সাজা হ়ি, এক 
বছররর কারািরডের পর তাহরে স্ত্রী তাোক চাইরত পাররব। 

37. স্া�্রী/স্ত্রী প্রত্যরক ধববাহ ধবরছেরির অনুররাি কররত 
পারর, রধি তারা এরক অরন্যর �রি্য ত্রুটি খুরঁজ পা়ি, চাই 
ত্রুটি ধবর়ির পূরব ্ত থাক বা পরর মহাক।  

38. স্ত্রী রতধিন ইদ্দত অবস্া়ি থাকরব ততধিন স্া�্রী কথা 
বা কারজর �াি্যর� স্ত্রীরক মফরত আনরত পাররব। 

39. সাক্ষ্রীরির সাক্ষ্য অথবা সরকার্রী মঘাষণার দ্ারা 
রাজআত বা প্ত্যাবত্তন প্�াধণত হরব। ধবষ়িটি স্ত্রীর জানা 
থাকা জরুধর। 

40. সন্তারনর ধপতৃ পধরচ়ি মসই পুরুরষর সারথ হরব, মর 
স্ত্রীর ববি স্া�্রী। অথ ্তাৎ রারা সারথ সটিক ধন়ি� ম�রন 
ধবর়ি হর়িরছ, অথবা ফারসি বা সরদেহ জনক িারব ধবর়ি 
হর়িরছ। একজন �ানুষ জরমের স�়ি বা এটি সম্পরক্ত 
জানার সাত ধিরনর �রি্য সন্তারনর ধপতৃ পধরচ়ি অস্্রীকার 
কররত পারর। এ�তাবস্া়ি ধবচার ধবিাগ চাইরে বংশরক 
অস্্রীকার কররব অথবা বহাে রাখরব।



41. সন্তান োেন-পােরনর অধিকার প্থর� �া, অতঃপর 
নান্রী, তারপর খাো। তারপর �ার়ির খাো। রধি সকরেই 
বাচ্ারক োেন পােরনর িাধব করর তখন কাজ্রী সারহব 
একজন উত্ত� অধিিাবকরক বাছাই কররবন। 

42. মছরে সন্তান বারেগ হরে, আর কন্যা সন্তান ধবর়ি হর়ি 
মগরে োেন-পােরনর িাধ়িবে মশষ হরব।  

43. ধবর়ির পর স্া�্রীর সরঙ্গ সংশার শুরু করার �াি্যর� 
�ার়ির োেন-পােরনর িাধ়িবে মশষ হর়ি রা়ি। 

44. সন্তানরক মিখার অধিকার শুিু �াতা-ধপতার ও িািা-
িাি্রীর জন্য রর়িরছ।



বকছু গুরুত্বপূর ্ত শব্যািলী

অধিিাবক বা ও়িাে্রী: মর ব্যঞ্ক্ত আিােরতর সা�রন 
নাবােক বা িন সম্পি খরচ করা হরত রারিররক ধনরষি 
করা হর়িরছ তারির প্ধতধনধিবে কররন এবং ব্যঞ্ক্তগত 
অবস্ার মপ্ধক্ষরত স�স্ত আইধন কাজ এবং আধথ ্তক 
মেনরিরনর িাধ়িবে পােন কররন ধতধনই অধিিাবক বা 
ও়িাে্রী।  সািারণত ধপতা ও়িাে্রী বা অধিিাবরকর িাধ়িবে 
পােন করর থারকন ।

ধববাহ : একজন পুরুষ ও নার্রী �রি্য পারস্পধরক সম্মধত, 
শরঈ ন্রীধত �াো অনুসরণ করর মর চ্ঞ্ক্ত সম্পাধিত 
হ়ি,রার েক্ষ্য সত্রীবে এবং পধবত্রতা রক্ষা করা, এবং স্া�্রী / 
স্ত্রীর তত্তাবিারন একটি ধস্ধতশ্রীে পধরবার প্ধতষ্া করা।

ধববাহধবরছেি বা তাোক:  সুস্পষ্ট শব্দ দ্ারা ধবর়ির চ্ঞ্ক্ত 
বাধতে করা।  অথবা তাোক মিও়িার ধন়িরত ইধঙ্গত সূচক 
শব্দ ব্যবহার করা।

তাোরকর িরন বা প্কার: তাোরক রাজঈ হরো এ�ন 
তাোক রা ইদ্দত মশষ হও়িার আগ পর ্তন্ত বববাধহক সম্পক 
বহাে থারক।  আর তাোরক বার়িন হরো- রা সরঙ্গ সরঙ্গ 
ধবর়ি ধবরছেি হর়ি রা়ি। 

ইদ্দত: একজন �ধহো স্া�্রীর �ত্ৃ্যর পর অথবা তাোরকর 
পর মর স�র়ির জন্য অরপক্ষা কররন তাই ইদ্দত। এ স�়ি 
স্ত্রীর জন্য অন্যত্র ধবর়ি বসা জার়ির মনই।

ইদ্দরতর স�়িকাে: তাোকপ্াপ্তা �ধহোর জন্য ধতন �াস 
এবং রার স্া�্রী �ারা রা়ি তার জন্য চার �াস িশ ধিন।

অব্যাহধত বা ইবরা: ধনরজর পুররািা বা আংধশক অধিকার 



মছরড মিও়িা।

আিে: মকারনা নার্রী মরাগ্য পুরুষরক ধবর়ি কররত চাইরে 
অধিিাবক তারক বািা মি়ি।

িরণরপাষণ: স্ত্রীর িরণরপাষণ করা স্া�্রীর কত্তব্য। 
িরণরপাষরণর �রি্য অন্ন, বস্ত, ধচধকৎসা মসবা, বাসস্ান 
এবং স্ত্রীর একটি শাে্রীন ও �র ্তািাপূণ ্ত জ্রীবনরাপরনর জন্য 
প্র়িাজন্রী়ি সবধকছ্ অন্তি্্তক্ত রর়িরছ।

উরফ বা প্থা: এিা হে রা �ানুষ অি্যস্ত এবং তার  উপর 
ধিত্ধত করর চোরফরা করা হ়ি।   এ�ন কাজ রা স�ারজ 
প্চধেত, বা এ�ন শব্দ বা বাক্য রার সম্পরক্ত অবগত।  

ধববাহ বন্ধন ধবরছেি: স্া�্রী-স্ত্রীর �ারে মর বন্ধন রর়িরছ, তা 
মকরি মফো, চ্ঞ্ক্তর �রি্য মকান প্কাররর ত্রুটি পধরেধক্ষত 
হও়িার কাররণ, অথবা এ�ন ধকছ্ ঘরিরছ রারা ফরে চ্ঞ্ক্ত 
বহাে রাখা অসম্ভব। 

খুো: স্ত্রী তার স্া�্রীরক ধবরশষ শব্দ ব্যবহার করর ধনধি্তষ্ট 
পধর�াণ অথ ্ত প্িান করর ধবরছেি হর়ি রাও়িা। এ�তাবস্া়ি 
স্া�্রী নত্ন করর ধবর়ি করা ছাডা স্ত্রীর কারছ আর মররত 
পাররব না।

সংেকরন:
Dr. Ahmad Almutairi


