
বাংলােদেশ িহন আইন সংসার িনেয় 
পাঠকেদর   মতামত  

সমাদকীয়ঃ গত বছেরর িডেসমর মােস বাংলােদেশর আইন মননালয় িবষয়ক সংসদীয় 
কিমিট 'িহন িববাহ আইন' এবং 'িহন উতািরকার আইন' সংেশাধেনর সপািরশ করার পর 
েথেক িহন ধমরাবলমীরা  এর পেক-িবপেক  মতামত িদেচন  িকংবা যুিক-তকর করেছন। 
সমেয়র িববতরেন ও পেয়াজেনর তািগেদ অেনক িদেনর পুরােনা িহন আইন সংসার করা 
অিত জররী বেল এক পক মেন করেছন এবং এ আইন সংসােরর উেদযাগ েনবার জন 
সরকারেক সাধুবাদ জানােচন। আেরকপক এর চরম িবেরািধতা কের মতামত িদেচন। 
তারা  মেন  করেছন  দীঘরিদন ধের চেল আসা একিট আইন বা  িসেসেমর পিরবতরন বা 
সংসার করা  হেল  িহন সমােজ শৃংখলা  নষ  হেব।  সবেচেয়  েবিশ  িবতকর  হেচ  'িহন 
উতািরকার আইন' িনেয় যােত বাবার সমিতেত কনা সনােনর সম-অিধকােরর কথা ভাবা 
হেচ। 
এমতাবসায়,  িহন ধমরাবলমীেদর  িববাহ িনবননীকরণ বাধযতামূলক  কের  'িহন িববাহ 
আইন'  এবং বাবার সমিতেত কনা সনােনর অিধকার িনিশত করেত 'িহন উতািরকার 
আইন' িনেয় েদশ-িবেদশ ওেয়ব েপাটরাল (http://www.deshbideshweb.com/) এর 
মাধযেম  েদেশ-িবেদেশ  অবসানরত  িহন  ধমরাবলমী  বাংলােদশীেদর  কাছ  েথেক  মনবয 
আহবান করা হয়।  এর বাইের েটিলেফােনর মাধযেম িকছু  বযিকর কাছ েথেক মতামত 
েনওয়া হয়।  এখােন েসই সব মতামত তুেল ধরা হেলা। িকছু েকেত পাঠকেদর পাঠােনা 
মনেবযর ভাষাগত তিট ও সশরকাতর িকছু িবষয় সংেশাধন কের এখােন েদওয়া হেয়েছ।
িবিভন পাঠেকর পাঠােনা মনবয িবেশষণ করেল েদখা যায় েয, েমাটামুিট সবাই িহন িববাহ 
িনবনীকরণ বাধযতামূলক কের আইন পণয়নেক সমথরন  কেরন।  আর িহন উতািরকার 
আইন সংেশাধন অতযন সশরকাতর িবষয় বেল মেন হেয়েছ।  যিদও অিধকাংশ পাঠক 
বাবার সমিতেত কনা সনােনর সমিধকার েদওয়ােক সমথরন কেরন, তেব েবশ িকছু পাঠক 
সমিধকােরর পিরবেতর  বাবার সমিতেত িকছু অিধকার েদওয়াটােক যুিকসঙত বেল মেন 
কেরন। িববাহ িবেচেদর বযাপাের সষ েকান ধারণা পাওয়া যায়িন।
আশা করা যায়  েয,  বাংলােদশ সরকার  িহন ধমরাবলমীেদর  িবিভন সংগঠন ও সমািনত 
বযিকবেগরর সংেগ বযাপক আলাপ-আেলাচনা কের, পসািবত 'িহন উতািরকার আইন' এর 
খঁুিটনািট িবিভন িদক িবচার-িবেশষণ কের িহন ধমরাবলমীেদর বৃহতর সােথর সিঠক িসদান 
িনেবন। সবাইেক ধনবাদ। ২০১১/৫/২২, েটািকও, জাপান। 
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 মতামত পদানকারী পাঠকেদর তািলকা

১। ড. রাজীব ভটাচাযর, সহকারী অধযাপক, নথর-সাউথ িবশিবদযালয়, বাংলােদশ (িসিনয়র 
সহকারী সিচব, সংসাপন মনণালয়, বাংলােদশ) 
২। সেখন বহ, সভাপিত, সাবরজনীন পজূা কিমিট, জাপান
৩। িবমান কমার েপাদার, সহ-সভাপিত, সাবরজনীন পজূা কিমিট, জাপান
৪। িবপব কমার সাহা, সাধারণ সমাদক, সাবরজনীন পূজা কিমিট, জাপান
৫। িবপব মিলক, সাংগঠিনক সমাদক, সাবরজনীন পজূা কিমিট, জাপান
৬। ড. অমল িবশাস, সহকারী অধযাপক, িকনিক ইউিনভািসরিট, জাপান
৭। লাভলী িবশাস, গৃিহণী, ওয়াকাইয়ামা, জাপান
৮। ড.  পেসনিজৎ কমার  েঘাষ,  েপাস ডকরাল িরসাচর  েফেলা,  এনআইিট,  নােগাইয়া, 
জাপান এবং িমতালী েঘাষ, গৃিহণী, নােগাইয়া, জাপান
৯। ড. তনয় মজুমদার, দিকণ েকািরয়া
১০। বিবতা েপাদার, সাংসৃিতক কমরী, জাপান
১১। নীলাঞনা দত (ছুিট), সাংসৃিতক কমরী, জাপান
১২।  ড.  তরণ  কমার  শীল,  Research  Scientist,  St.  Francis  Xavier 
University, Canada (সহেযাগী অধযাপক, শাহজালাল িবজান ও পযুিক িবশিবদযালয়, 
িসেলট)
১৩। ড. অলক কমার মজুমদার, েপাস-ডকরাল িরসাচর েফেলা, সাগা ইউিনভািসরিট, জাপান 
(সহেযাগী অধযাপক, বাংলােদশ পেকৌশল িবশিবদযালয়)
১৪। উজল বিনক, জাপান
১৫। পদযৎ েঘাষ, আেমিরকা
১৬। পবীর কমার েপাদার, নােগাইয়া, জাপান 
১৭। অনািমকা সাহা (কানা), গৃিহণী, ইবারািক, জাপান
১৮। ড. িলটন সমাদার, জাপান
এর বাইের নাম-িঠকানা িবহীন একজন মতামত পািঠেয়েছন। 
িব.দ. পেতযেক বযিকগত মতামত িদেয়েছন। েকান পিতষান িকংবা সংগঠেনর পেক েকউ 
মতামত েদনিন।
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মতামত পদানকারী পাঠকেদর মতামেতর সারসংেকপ

নাম, িঠকানা
বাংলােদেশ িহন আইন সংসােরর িবষয়

িহন  িববাহ 
িনবনীকরণ

িববাহ 
িবেচেদর 
অিধকার

বাবার  সমিতেত  কনা 
সনােনর সমিধকার

ড. রাজীব ভটাচাযর েজারােলা সমথরন কেরন অেনকটা 
েনিতবাচক

সমিধকার  িকংবা  িকছু  অংেশর 
অিধকারেক সমথরন কেরন

সেখন বহ েজারােলা সমথরন কেরন েজারােলা  সমথরন 
কেরন

েজারােলা সমথরন কেরন

িবমান কমার েপাদার েজারােলা সমথরন কেরন  অিধকার িদেলও 
সমসা েনই

িকছুটা  অিধকারেক  সমথরন 
কেরন তেব সমিধকারেক নয়

িবপব কমার সাহা েজারােলা সমথরন কেরন েজারােলা সমথরন কেরন

িবপব মিলক েজারােলা সমথরন কেরন িকছুটা েনিতবাচক

ড. অমল িবশাস েজারােলা সমথরন কেরন েজারােলা সমথরন কেরন

লাভলী িবশাস েজারােলা সমথরন কেরন েজারােলা সমথরন কেরন

ড.  পেসনিজৎ  কমার 
েঘাষ ও িমতালী েঘাষ

েজারােলা সমথরন কেরন েজারােলা সমথরন কেরন

ড. তনয় মজুমদার িহন আইন সংসােরর িবপেক; সবিকছু ধমরীয় রীিত-নীিত অনযায়ী হেত হেব

বিবতা েপাদার েজারােলা সমথরন কেরন িকছুটা 
েনিতবাচক

িকছুটা  অিধকারেক  সমথরন 
কেরন তেব সমিধকারেক নয়

নীলাঞনা দত (ছুিট) েজারােলা সমথরন কেরন েজারােলা সমথরন কেরন

ড. তরণ কমার শীল েজারােলা সমথরন কেরন িকছুটা  অিধকারেক  সমথরন 
কেরন তেব সমিধকারেক নয়

ড.  অলক  কমার 
মজুমদার

িবপেক েজারােলা সমথরন কেরন

উজল বিনক সমথরন কেরন েজারােলা সমথরন কেরন

পদযৎ েঘাষ েজারােলা সমথরন কেরন িকছুটা  অিধকারেক  সমথরন 
কেরন তেব সমিধকারেক নয়
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পবীর কমার েপাদার েজারােলা সমথরন কেরন িকছুটা  অিধকারেক/ 
সমিধকারেক সমথরন কেরন

অনািমকা সাহা (কানা) েজারােলা সমথরন কেরন েজারােলা সমথরন কেরন

ড. িলটন সমাদার েজারােলা সমথরন কেরন সমথরন কেরন শতর  সােপেক  সমিধকারেক 
সমথরন কেরন

িবিভন পাঠেকর মতামত

১।  ড.  রাজীব  ভটাচাযর,  সহকারী  অধযাপক,  নথর-সাউথ িবশিবদযালয়, 
বাংলােদশ (িসিনয়র সহকারী সিচব, সংসাপন মনণালয়, বাংলােদশ) 
িহন িববাহ িনবনীকরণ বাধযমূলক কের আইন পণয়ন করা উিচত। এেত িববােহর সীকৃিত 
থাকায় েমেয়েদর উপর অতযাচার কেম যােব; সংসাের েমেয়েদর অিধকার পিতিষত হেব। 
ভারেত এ ধরেণর আইন আেছ।  যুেগর চািহদার সােথ আইনও পিরবতরন  করা দরকার। 
আর পবাসীেদর জন িববাহ িনবনীকরেণর সনদ অতযন জররী। িববােহর সামািজকতার 
েদেশ মূলয আেছ িকন েকান ডকেমনট ছাড়া িবেদেশ িবেয় পমাণ করা যায় না।
িববাহ িবেচদ েকানভােবই উৎসািহত কির না।  এটা একটা জিটল িবষয়।  িহন সমােজ 
িববাহ হেলা একটা পািরবািরক বনন। সাংসািরক জীবেন সামান তিট-িবচুযিত  থাকেলও 
সামািজকতার কারেণ  িহন  িববাহ িটেক যায়। যিদ িববাহ িবেচেদর  সেযাগ েদওয়া হয় 
তাহেল মানষ সামান মেনামািলেন খুব সহেজই এটা েবেছ েনেব।  পিরণাম খুব ভােলা 
হেবনা। তাই আমার মেন হয় যিদ িববাহ িবেচেদর অিধকার েদওয়াও হয়, তাহেলও েযন 
খুব সহেজই িববাহ িবেচদ না ঘেট। 
 বাবার সমিতেত কনা সনােনর সমিধকােরর িবষয়িট একিট জিটল পশ। সামািজকভােব 
েছেল এবং েমেয়েদর অিধকার ও কােজর সীমাবদতা েদওয়া হেয়েছ। এটা সামািজকভােব 
সীকৃত েয, েমেয়রা ঘর-সংসার সামলােব আর েছেলরা সামলােব বাইেরর বযাপার। এই েয 
সামািজক পথা এটােক সমান করেত হেব। তেব আিম বযিকগতভােব সমিধকারেক সমথরন 
কির। যিদ বাবার সমিতেত কনা সনােনর সমিধকার েদওয়া সমবপর না হয়, তাহেলও 
েযন অন ধেমরর আইেনর মত িকছু অিধকার, েযমন এক-তৃতীয়াংশ অিধকার েদওয়া হয়। 
েযেহতু  িবেয়র সময় েযৌতুক িহেসেব েমেয়েক অেনক টাকা-পয়সা েদওয়া হয়,  েসেহতু 
বাবার সমিতেত েছেলরা একটু পাধান েপেত পাের। 
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২। সেখন বহ, সভাপিত, সাবরজনীন পূজা কিমিট, জাপান
বাংলােদেশ িহন আইন সংসার সমেয়র দািব। (িবসািরত আলাদা পবেন েদখুন।)

৩। িবমান কমার েপাদার, সহ-সভাপিত, সাবরজনীন পূজা কিমিট, জাপান
িহন  িববাহ  িনবনীকরণ  বাধযমূলক  কের  আইন  পনয়ণেক  আিম  সমথরন  কির।  যুেগর 
পিরবতরন হেয়েছ, পিরবতরন হেয়েছ িচনাভাবনার। আর এ পিরবতরেনর মােঝ িহন আইেনর 
সংসারও পেয়াজন। িবেশর পায় সব েদেশই িববাহ িনবনীকরেণর আইন রেয়েছ। তাছাড়া, 
পবাসীেদর  িবিভন  েকেত  িববাহ  িনবনীকরেণর  সনেদর  পেয়াজন  হয়।  তেব  িববাহ 
িনবনীকরেণর আেবদন পেত বাবা-মার সাকর থাকা পেয়াজন।
িহন সমােজ যিদও িববাহ িবেচেদর রীিত েনই তবুও িবেশষ েকেত  িবেশষ  আইেনর 
মাধযেম িববাহ  িবেচদ হেয় যােচ।  িহন আইেন িববাহ-িবেচেদর অিধকার  থাকেলও 
েকান সমসা েনই। 
বাবার সমিতেত েমেয়েদর িকছটুা উতািরকােরর অিধকার থাকা উিচত িকন সমিধকার নয় 
কারণ িহন েমেয়েদর সামী তার বাবার সমিতর উতািরকারী হেব।  েযমন আইন কের 
বাবার সমিতেত েমেয়েদর ২৫% উতািরকােরর বযবসা করা েযেত পাের। েসেকেত যিদ 
েকান বাবা-মার দই েছেল ও দই েমেয় থােক তাহেল পেতযক েছেল ৩৭.৫% এবং পেতযক 
েমেয়  ১২.৫%  হাের  বাবার  সমিতর  উতািরকারী  হেব।  তেব  যিদ  েকান  েমেয়  তার 
জীবনকােল  অন ধেমর  ধমরানিরত হয় তাহেল বাবার সমিতর উতািরকার েথেক বিঞত 
হেব।   

৪। িবপব কমার সাহা, সাধারণ সমাদক, সাবরজনীন পূজা কিমিট, 
জাপান
বাংলােদেশ িহন আইেনর সংসােরর উেদযাগ েনবার জন বতরমান বাংলােদশ সরকারেক 
সাধুবাদ জানািচ। রাজা রামেমাহন রায় ও ঈশরচন িবদযাসাগেরর েযােগর পূবর েথেক িহন 
সমােজ নারীরা অবেহিলত। 
িহন িববাহ িনবনীকরণ আইেনর পেক-িবপেক অেনেকই মতামত িদেচন। িকন বতরমান 
িবেশ সবেদেশই িববাহ  িনবনীকরেণর আইন রেয়েছ। তাই আিম মেন কির,  িহন িববাহ 
িনবনীকরণ আইন বাসবায়ন করা অিত পেয়াজনীয়।
পাশাপািশ আিম আেরা মেন কির েয,  িহন েমেয়েদর বাবার সমিতর উতািরকার  েথেক 
বিঞত করা  উিচত নয়।  েছেল েহাক েমেয় েহাক দ'জেনই েতা বাবা-মােয়র সনান।  তাই 
বাবার সমিতেত িহন েমেয়েদর উতািরকার িনিশত করেত আইন করা অিত পেয়াজনীয়।
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৫। িবপব মিলক, সাংগঠিনক সমাদক, সাবরজনীন পূজা কিমিট, জাপান
বাংলােদশ সরকার িহন আইন সংসােরর েয পদেকপ িনেয়েছন তা একিট ভােলা উেদযাগ 
তেব এ আইেনর খঁুিটনািট  িবিভন জিটল িদকগেলা  ভােলাভােব  িবেবচনা  করেত হেব। 
কারণ দীঘরিদেনর পুরাতন িবষয় হঠাৎ কের পিরবতরন করেল েয জিটলতা েদেখ িদেব তার 
সমাধান কী হেব তাও েভেব েদখেত হেব। এক-দইিট িবষয় িনেয় আইন করেলই হেব না। 
সংখযালঘুেদর অেনক বড় বড় সমসা আেছ েসগেলাও সমাধান করার উেদযাগ িনেত হেব।
শধু িববাহ িনবনীকরণ িকংবা বাবার সমিতেত েমেয়েদর উতািরকােরর আইন করেলই 
চলেব না। সবিকছু ধােপ ধােপ করেত হেব। সংখযালঘুেদর সকল ধমরেকই রাষধমর িহেসেব 
মযরাদা িদেত হেব ও অনান সকল েকেতই সমিধকার িদেত হেব।
িহন ধেমর বা িহন আইেন িববাহ িনবনীকরণ বাধযতামূলক করা উিচত কারণ পবােস যারা 
বসবাস কের তােদর জন  িববাহ িনবনীকরণ সনদ অতযন জররী িবষয়। যিদও িহন ধেমর 
িসঁদর  পথাই  িববাহ িনবনীকরেণর সমতুলয।  আর অনান ধেমরর তুলনায় িববাহ-িবেচদ 
অতযন  নগন।  তেব  বাবার  সমিতেত  েমেয়েদর  সম-অিধকােরর  িবষয়িট  অতযন 
সশরকাতর িবষয়; তাই সবিদক ভােলাভােব িবেবচনা কের িসদান িনেত হেব, নইেল এর 
পিরণাম হেব খুবই খারাপ। পিতিট পিরবাের ঝগড়া-ঝািট, মামলা-েমাকদমা, খুন-খারািপর 
মত ঘটনা ঘটেব বেল আমার িবশাস। সেবরাপির িহনধেমর সবিদক েথেক অশািন িবরাজ 
করেব।  আর এর দায়-দািয়ত েক েনেব?  আর তাই বার বার আমার মেন পড়েছ েসই 
পবাদিটঃ ভািবয়া কিরও কাজ, কিরয়া ভািবও না। 

৬। ড. অমল িবশাস, সহকারী অধযাপক, িকনিক ইউিনভািসরিট, জাপান
েবশ িকছুিদন ধেরই েদখিছ েয িহন আইন সংসার িনেয় খুব আেলাচনা হেচ। আিম 
েযেহতু  েকান  আইনিবদ  নই,  েসেহতু  আমার  মনবযটা  আইনিসদ  না  হেয়  বরং 
আেবগতািড়ত মনবয হওয়ার সমাবনাই েবিশ। পথেমই উতরািধকার আইন পসংেগ আিস। 
আিম বযিকগতভােব বাবার সমিতেত েমেয়েদরেক সমিধকার না েদওয়ােকই অসাভািবক 
মেন কির। একটা  েমেয় একটা  েছেলর েথেক তার বাবা-মােক কম ভালবােসনা,  বরং 
েকতিবেশষ েবিশ ভালবােস। বাবা-মার সংসােরর অসচলতার কথা িচনা কের িনেজ িবেয় 
না কের িকংবা িবেয় েদিরেত কের বাবা-মার জন কাজ করেছ এমন উদাহরণ েবিশ না 
থাকেলও এেকবােরই েনই এমন নয়। আবার, েছেলরা বাবা-মােক েদখেছনা বেল সামীর 
ঘের বাবা-মােক িনেয় (সামীর আপিত না থাকেল) তােদর মতৃুযর আগ পযরন েদখাশনা করা 
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েমেয়র  সংখযা  কম  হেলও এেকবাের  েনই  তা  নয়।  তারপেরও তারা  েকন  সমিতেত 
সমিধকার পােবনা?  বরং েমেয়রা সমিধকার েপেল িহনসমােজর েযৌতুক পথাটা েজেঁক 
বসার সেযাগ েপতনা। তেব হঁযা, বাংলােদেশর সামািজক অবসায় িকছটুা সংশয় থাকেতই 
পাের;  েযমন,  অন ধেমরর সংখযাগররা শধু সমিতর েলােভ েজার কের িহন েমেয়েদর 
িবেয় কের তার পাওনা  সমিত েতা  েনেবই এমনিক পরুা  পিরবােরর সমিত েনওয়ার 
েচষাও করেত পাের। আমােদর েদেশর পিরেপিকেত এই আশঙা এেকবাের অমূলক নয়, 
বরং গভীরভােব েভেব েদখার দািব রােখ। েসেকেত আইন কের েযমন, েকান িহন নারী 
েসচায় বা অিনচায় ধমরানিরত হেয় অন ধেমরর পুরষেক িবেয় করেল তার পাপয সমিত 
েথেক বিঞত হেব  এই ধরেনর আইন করেল আমার মেন হয় সমিত – হািতেয় েনওয়া 
সমিকরত সংশয়টা কমেব। 

িহন  সমােজর  কিতসাধনকারী  সবেচেয়  িবষধর  সাপিট  হল  তৎকালীন  পািকসান 
সরকােরর পদত শত সমিত আইন যা এখন অিপরত সমিত আইন বেল পিরিচত। এই 
কােলা আইেনর কারেনই অেনক িহন েদশ েছেড় চেল েযেত বাধয হেয়েছ। এইজন অন 
আইন সংসার করার সােথ  (অথবা  করার আেগ)  এই কােলা  আইনটা  আেগ তাড়ােনা 
দরকার। সরকার যিদ সিতয িহন সমদােয়র শভাকাঙী হেয় থােক তাহেল এই কােলা 
আইন বািতল এবং  অনান সকল েকেত  সংখযালঘুেদর  সমিধকার েদওয়া উিচত।  এই 
সরকার যিদ মেন কের েয অনেদর েথেক তারাই রাজৈনিতক ভােব িহনেদর কাছ েথেক 
েবিশ লাভবান, তাহেল তােদরেক আনিরক ভােব িহন সমােজ িবদযমান জিটল আইনগেলা 
হয় বািতল নয় সংসার করেত হেব। 

িদতীয় পসংেগ আিস। িববাহ িনবনীকরণ বাধযতামূলক করা উিচৎ বেল মেন কির কারণ 
িকছু  েকেত এটা  খুব  জররী।  েযমন,  িবেদেশ অিভবাসন িকংবা  উচিশকােথর  িবেদেশ 
অবসান করার সময় পিরবার িনেয়  বসবাস করেত েগেল অবশই সামী-সীর সমেকরর 
পামািনক দিলেলর অপিরহাযরতা েদখা েদয়। েমাট কথা হল েয, উপেরিলিখত আইনগেলা 
সংসার অথবা িবলুিপ করা হয়তবা জিটল,  তেব  সিদচা থাকেল অসমব নয় বেল মেন 
কির। 

৭। লাভলী িবশাস, গৃিহণী, ওয়াকাইয়ামা, জাপান
To, 
Government of Peoples Republic of Bangladesh 
I would like to express my 100% support for this law amendments. I 
would also like to thanks the Govt. for taking this initiative. I wish all 
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the success of the government. 
Lovely Biswas 
Housewife 
Living in Japan

৮।  ড.  পেসনিজৎ  কমার  েঘাষ,  েপাস  ডকরাল  িরসাচর  েফেলা, 
এনআইিট,  নােগাইয়া,  জাপান এবং িমতালী েঘাষ,  গৃিহণী,  নােগাইয়া, 
জাপান
Regarding  the  amendments  of  the  Hindu  Law  in  Bangladesh,  we 
strongly recommend the following two points:
 1.  Hindu  marriage  registration  should  be  made  compulsory  and 
everyone in the Hindu society must followed the law. This will ensure 
the  rights  of  the  Hindu women and help to  remove  some sorts  of 
trickery from the society. 
2.  The law regarding equal  inheritance rights of  the daughters and 
sons in paternal properties or of the wife in her husband's properties 
should be introduced, which may be a landmark law in eradicating the 
terrible dowry system from the Hindu society.   

৯। ড. তনয় মজুমদার, দিকণ েকািরয়া
I  am Dr.  Tanmay Majumder,  at  present  in  South Korea.  I  am also 
against the  amendments  of  the  Hindu  Laws.  OK,  I  respect  the 
Government Law but we are Hindus who have many religious books. 
Any law should be based on our holy scriptures as followers of other 
religions do not want to break the commitment of their holy books. If  
the  Government  make amendments to the laws, it  will  be politic to 
break the Hindu society.

১০। বিবতা েপাদার, সাংসৃিতক কমরী, জাপান
িহন িববাহ িনবননীকরণ বাধযতামূলক কের আইন করােক সমথরন কির।  আসেলই এটা 
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দরকার। পবাসীেদর জন এটা েবিশ পেয়াজন।
তেব িনেজর ইেচমত িববাহ-িবেচদেক সমথরন কিরনা। িববাহটা হেলা পািরবািরক বনন। 
এটােক সহজভােব েভেঙ েদওয়াটােক সমথরন করা যায় না। তেব িবেশষভােব অতযাচােরর 
কারেণ িববাহ-িবেচদ হেল েসটা েমেন েনওয়া যায়।
বাংলােদেশর েপকাপেট বাবার সমিতেত সমিধকাের আিম রািজ না। িকন িকছু  অংশ, 
েযমন এক-চতুথরাংশ হেল িঠক আেছ। অেনক সময় অেনক পিরিসিতেত েমেয়েদর সহায় 
থােকনা;  তখন এ সমিত  েমেয়েদর অেনক কােজ আসেত পাের। িকন যিদ সমিধকার 
েদওয়া হয় তাহেল েমেয়রা বাবার বািড়েতও পােব আবার শশর বািড়েতও (সামীর অংশ) 
পােব।  তখন সামী  চাপ  িদেব  বাবার  বািড়  েথেক সমিত িনেয়  আসেত। এেত িহন-
সমােজর  শৃংখলা  নষ  হেয়  যােব।  অন ধমরাবলমীরা  িহন েমেয়েদর  িবেয়  কের  িহন 
েমেয়েদর বাবার সমিত দখেলর পঁায়তারা করেব। 

১১। নীলাঞনা দত (ছুিট), সাংসৃিতক কমরী, জাপান
িহন  িববাহ  িনবননীকরণ  বাধযতামূলক  করা  উিচত।  িবেদেশ  আসার  সময়  আমােদর 
িববােহর  েকান  কাগজপত  না  থাকায়  অেনক  ঝােমলা  হয়।  তাই  যিদ  িববাহ 
িনবননীকরেণর সনদ থােক তাহেল পবাসীেদর জন খুবই ভােলা হেব।
বাবার  সমিতেত  কনা  সনােনর  সমিধকােরর  আইন  সমথরন  কির।  েছেল  এবং  েমেয় 
উভেয়ই বাবা-মার কােছ সমান। বাবা-মা যিদ েছেল এবং েমেয় উভয়েকই উচ িশকায় 
িশিকত করেত পােরন তাহেল বাবার সমিতেত  কনা সনােনর সমিধকার েকন থাকেব 
না। সমিধকার না িদেলও িকছু অংশ পাওয়া উিচত।

১২। ড.  তরণ কমার শীল,  Research Scientist,  St.  Francis 
Xavier  University,  Canada  (সহেযাগী  অধযাপক,  শাহজালাল 
িবজান ও পযুিক িবশিবদযালয়, িসেলট)
িহন িববাহ িনবনন হওয়াটা জররী বেল আিম মেন কির। এেত কের সামী-সী দজেনর 
জন ভাল। েকউ কাউেক ঠকােত বা পতািরত করেত পারেবনা। 
নারীেদর  "সমিধকার"  কথাটার  বযাপাের  আিম  পুেরাপুির  একমত  না।  নারীরা  কখনই 
পুরেষর সম-পযরােয় আসেত পারেবনা। এটা পকৃিতগতভােব সতয বেল আিম মেন কির। 
সমিতেত অংশীদার িহেসেব েমেয় সনান েছেল সনােনর মতই দাবীদার, তেব অনপাতটা 
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৫০:৫০ না হেয় ৬৫:৩৫ হেত পাের।
শত-সমিত আইন পাশ করা এবং এর কাযরকািরতা হওয়াটা উিচত বেল আিম মেন কির।

১৩।  ড.  অলক কমার মজুমদার,  েপাস-ডকরাল িরসাচর  েফেলা,  সাগা 
ইউিনভািসরিট,  জাপান  (সহেযাগী  অধযাপক,  বাংলােদশ  পেকৌশল 
িবশিবদযালয়)
The daughters should have the equal inheritance rights to the paternal 
properties as the sons. This amendments has to be made to the Hindu 
Laws  in  Bangladesh.  This  will  indirectly  help  to  stop  the  so-called 
dowry  system in  the  Hindu  society. But  the  law  regarding  divorce 
should not be introduced.  The Hindu marriage is a bond of two souls 
with one other. It should not be broken with any man-made law.

১৪। উজল বিনক, জাপান
Yes, I think the Hindu Laws in Bangladesh should be amended and 
the daughters should have inheritance rights in paternal properties. 

১৫। পদযৎ েঘাষ, আেমিরকা
I think we should have followings: 
a. Must-marriage certificate registration for Hindu people 
2. % percentage of property (lets say 30% among daughters) should 
be given to daughters and no "Vita-mati" portion (land) to daughters. 
However, if person doesn't have any son, then, all properties should 
go to daughters. This is an idea.

১৬। পবীর কমার েপাদার, নােগাইয়া, জাপান 
As a member of the Hindu society of Bangladesh, I think we should 
make some amendments to the Hindu laws as mentioned below: 
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 a)  As there is  no marriage registration system in Bangladesh,  we 
should make a law for proper marriage registration system. Using the 
marriage  registration  certificate,  we  can  prove  our  marriage  in  the 
International society also. 
 b) Our present inheritance law make no assurance of inheritance of 
any part of husband's properties to wife (she can use only). So, we 
should make amendments to it to make sure that the wife can inherit 
some parts of husband's assets as she dedicates her whole life for 
husband. Another amendments should also be made in the part  of 
inheritance law so  that  the  daughters  instead of  the  nephews can 
inherit the properties of a man.

১৭। অনািমকা সাহা (কানা), গৃিহণী, ইবারািক, জাপান
িহন িববাহ িনবনীকরণ অবশই বাধযতামূলক করা উিচত।  বাংলােদেশ িববােহর েকান 
িলিখত সনদ েনই; তাই িহন ধমরাবলমীেদর সামী-সীর সমকর পমাণ করা কিঠন। 
একই  সােথ  িববাহ  িবেচেদর  অিধকারও  থাকা  উিচত।  অেনক সময়  সামীর  সংসাের 
েমেয়রা  অতযন  অতযাচািরত হয়;  েসেকেত সারা  জীবন  কষ কের  থাকার  েচেয়  িববাহ 
িবেচদটাই উতম। আর িববাহ িবেচদ েতা বযিকগত বযাপার।
বাবার সমিতেত েমেয়েদর সমিধকার থাকা উিচত। সমিধকার িদেল েযৌতুক পথা বন হেব 
বেল আিম মেন কির।  আর েযৌতুক েতা সব েছেলই েনয় না।  তেব,  হঁযা,  বাংলােদেশর 
পিরেপিকেত  সমিধকার িদেল অন ধমরাবলমীরা  িহন েমেয়েদর েজার কের িবেয় কের 
বাবার সমিত হািতেয় িনেত পাের; বাংলােদেশ েতা েজার কের অেনক িকছুই করা যায়। 
এেকেত  বাংলােদশ  পশাসনেক  কেঠার  হেত  হেব।  শধু  আইন  কেরই  কান  নয়; 
সংখযালঘুেদর িনরাপতাও িনিশত করেত হেব। 

১৮। ড. িলটন সমাদার, জাপান
িহন িববাহ িনবনীকরণ অবশই বাধযতামূলক করা উিচত। আমােদর েদেশ িশিকেতর হার 
কম।  িহন িববােহর েকান সনদ না থাকায় অেনক েকেত েমেয়রা পতািরত হবার সমাবনা 
আেছ।  িহন িববাহ িনবনীকরণ  করেল সংসাের েমেয়েদর অিধকার পিতিষত হেব।  আর 
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পবাসীেদর জন েতা িববােহর সনদ অতযন জররী।
যিদও বলা  হেচ িহন সমােজ িববাহ  হেলা  পািরবািরক বনন,  আর িববাহ  িবেচেদর 
অিধকার িদেল েস পািরবািরক বনন েভেঙ যােব। তেব আিম েস রকম মেন কির না। 
িববাহ িবেচেদর অিধকার থাকা  উিচত।  মেনামািলন হেল িববাহ িবেচদ হেব--এটাই 
সাভািবক। 
বাবার সমিতেত েমেয়েদর সমিধকােরর বযাপারটা একটা জিটল িবষয়। িহন ধেমর িবেয়র 
সময় েযৌতুক েদওয়া হয়। অন ধেমর েদওয়া হয় না। অেনক সময় বাবা-মার পচুর সমিত 
থাকেল ইেচ কেরই িহন ধমরাবলমী বাবা-মা েমেয়েক সমিতর িকছু অংশ িদেয় যান। 
বাবা-মার কােছ সব সনানই সমান, েসই দৃিষেকান েথেক েমেয়েদর বাবার সমিতর সমান 
উতািধকািরণী িহেসেব িবেবচনা করা যায়।  আর সমিধকার িদেল েযৌতুক পথা  বন হেত 
পাের। তেব সমিধকার েদবার আেগ অেনক িকছু িবচার-িবেশষণ করেত হেব, এর খারাপ 
িদকগেলাও ভাবেত হেব।  েযমন,  যােদর েযৌতুক িদেয় িবেয় েদওয়া হেয়েছ তারা এেস 
যিদ বাবার সমিতেত ভাগ চায় তাহেল পািরবািরক সমসা ৈতরী  হেব,  ভাইেয়রা  কষ 
পােব। িবশ বছর আেগ যােদর েযৌতুক িদেয় িবেয় েদওয়া হেয়েছ তারা েকন এেস বাবার
সমিতেত ভাগ চাইেব?  অথরাৎ,  সমিধকার আইেনর কাযরকার হওয়ার তািরখটা  িনেয়ও 
ভাবেত হেব।  েযমন,  আইন কাযরকর হওয়ার সময় শধুমাত অিববািহতা েমেয়রাই বাবার 
সমিতর উতািরকািরণী হেত পারেব।
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