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িনকাহনামার ফরেম kমারী শbিট িবেলােপর িনেদর্শ িদেয়েছ হাiেকাটর্ । eকiসে  ঐ ফরেমর পাঁচ নmর
কলােম  কনয্ার  েkেt  kমারী  শেbর  পিরবেতর্  aিববািহত  শbিট  যুk  করেত  বলা  হেয়েছ।  eকiসে
েছেলেদর েkেt ‘িববািহত’, ‘িবপtীক’ o ‘তালাকpাp’ িক না তাo ঐ ফরেম যুk করেত বলা হেয়েছ। e
সংkাn eক িরট আেবদেনর চূড়াn নািন েশেষ িবচারপিত নাiমা হায়দার o িবচারপিত িখিজর আহেমদ
েচৗধুরীর িডিভশন েব  গতকাল রিববার e রায় েদন।
মসুিলম িববাহ o তালাক (িনবnন) িবিধমালা, 2009-eর িবিধ 28(1)(ক) aনযুায়ী িববাহ েরিজsাির
বিহর পাঁচ নmর কলােম বলা হেয়েছ : কনয্া: kমারী, িবধবা aথবা তালাকpাp, নারী িক না? eমন তথয্
িববােহর সময় uেlখ করেত হয়। বতর্ মান সামািজক বাsবতায় eটা eকজন িববাহ uপযুk নারীর জনয্
aসmানজনক uেlখ কের 2014 সােল হাiেকােটর্  িরট কেরন মানবািধকার সংগঠন নারী পk, bাs o
মিহলা পিরষদ।
িরেট বলা হয়, মসুিলম িবেয়টা হেc eক ধরেনর চুিk। চুিk aনযুায়ী দiু জন সাkীর সামেন দiু জন
িববাহ  বnেন  আবd  হয়।  েযেহতু  aেনক  সময়  িবেয়টা  aেনেক  asীকার  কের  েসi  কারেণ  িবেয়েত
েরিজেsশেনর p  eেসেছ eবং েসi pে  ei িববাহ ফরম ৈতির হেয়েছ। আজেক eকিবংশ শতাbীেত eকটা
েমেয় kমারী থাকল কী থাকল না eটা খুবi aসmানজনক। িসডo সনেদ সরকার sাkর কেরেছ নারী-
পু েষর  সমতার  pে ।  েসখােন  কািবননামায়  িবেয়র  েতi  আমােদর  aিধকার  খবর্  হেয়  যােc।  e
ধরেনর কলাম যুk হoয়া সংিবধােনর 27, 28, 31 o 32 aনেুcদ aনুযায়ী ৈবষময্মলূক o সংিবধান
পিরপিn।
ei িরেটর oপর হাiেকাটর্  তখন ল জাির কের। েলর নািনেত aয্ািমকাসিকuির িহেসেব আদালেত
মত েদন বয্ািরsার েবলােয়ত েহােসন। িতিন বেলন, ফরেমর পাঁচ নmর কলােম kমারী শbিট থাকা uিচত
নয়। ei শbিট বয্িkর মযর্াদা o েগাপনীয়তােক kু  কের। যা সংিবধােনর সে  সাংঘিষর্ক। eছাড়া ধমর্ীয়
রীিত aনুযায়ী e েলা থাকা বাধয্তামূলক নয়। মসুিলম শরীয়েত eধরেনর শতর্  েনi।
আেবদেনর পেk েজড আi  খান পাnা  o আiননুnাহার িসিdকা নািন কেরন। নািন েশেষ হাiেকাটর্
uপিরuk রায় েদয়। রােয় িনকাহনামা ফরেমর চার নmর কলােমর সে  4(ক) কলাম যুk কের েছেলেদর
েবলায় ‘িববািহত’, ‘িবপtীক’ o ‘তালাকpাp’ িক না তা সংেযাজন করেত বলা হেয়েছ।
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