
েযৗতুক িনেরাধ আইন ১৯৮০ 

সাধারণ অেথর্ েযৗতুক বলেত পা�প� কতৃর্ ক কেন পে�র কােছ কৃত দাবী-দাওয়া 

আদায়েক বুঝায় অথর্য্াৎ পা�প� কেন প� েথেক দািব জািনেয় েযসম� �াবর ও 

অ�াবর স�িত্ত আদায় কের তাই েযৗতুক। 

েযৗতুক িনেরাধ আইন, ১৯৮০ 

সং�া: িবষয়ব� �সে�র পিরপ�ী না হইেল এই আইেন “েযৗতুক” বিলেত �তয্� বা 

পেরা�ভােব, �দত্ত েয েকান স�িত্ত বা “মূলয্বান জামানত”েক বুঝাইেব, যাহা- 

ক) িববােহর একপ� অপরপে� অথবা 

খ) িববােহর েকান একপে�র িপতামাতা বা অনয্ েকান বয্ি� কতৃর্ ক িববােহর েয 

েকান প�েকবা অনয্ েকান বয্ি�েক িববাহ মজিলেশ অথবা িববােহর পূেবর্ বা পের, 

িববােহর পণরেপ �দান কের বা �দান কিরেত অ�ীকারব� হয় : তেব, েযৗতুক 

বিলেত মুসিলম বয্�গত আইন (শিরয়ত) েমাতােবক বয্বি�ত েদনেমাহর বা 

েমাহরানা বুঝাইেব না। 

বয্াখয্া : ১) সে�হ িনরসনকে� এত�ারা �াত হইল েয, িববােহর সিহত সরাসির 

স�িকর্ ত নেহন এমন েকান বয্ি�কতৃর্ ক �ামী বা�ী, েয েকান প�েক অনিধক পাঁচশত 

টাকা মূলয্মােনর েকান িজিনস, িববােহর পণ িহসােব নেহ, উপেঢৗকনরেপ �দান কিরেল, 

অনুরপ উপেঢৗকন এই ধারা মেত েযৗতুক িহসােব গণয্ হইেব না। 

বয্াখয্া : ২) দ�িবিধর (ইং ১৯৮০ সােলর ৪৫ ন�র আইেনর) ৩০ ধারায় 

“মূলয্বান জামানত” েয অেথর্ বয্বহৃত হইয়ােছ, এই আইেনও ঐ শ�াবলী একই অথর্ 

বুঝােব। 

েযৗতুক �দান বা �হেণর দ� : এই আইন বলবত হওয়ার পর, েকান বয্ি� েযৗতুক 

�দান বা �হণ কিরেল েযৗতুক �দান বা �হেণ সহায়তা কিরেল, েস সবর্ািধক এক 

বৎসর েময়ােদর কারাদ� বা সবর্ািধক পাচ হাজার টাকা জিরমানা অথবা উভয় িবধ 

�কাের দ�নীয় হইেব। 



েযৗতুক দাবী করার দ� : এই আইন কাযর্করী হওয়ার পর েকান বয্ি� �তয্� বা 

পেরা�ভােব কেন বা বেরর িপতামাতা বা অিভভাবেকর িনকট েযৗতুক দাবী কিরেল 

েস সবর্ািধক এক বৎসেরর কারাদ� বা পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা অথবা উভয় 

িবধ �কাের দ�নীয় হইেব। 

উদাহরণ 

নাজরু সােথ িমলন –এর িবেয়র সময় িমলন নাজরু বাবার কােছ নগদ ৫০ হাজার 

টাকা দাবী কের। নাজরু বাবা িবেয়র িদন নগদ ৩০ হাজার টাকা িমলেনর হােত 

তুেল েদয় যা িক না তার বসতবাড়ী ব�ক েরেখ েস েজাগাড় কেরেছ। আর বাকী 

২০ হাজার টাকা পের িদেব বেল জানায়। িক� সংসােরর অভাব অনটেনর কারেণ 

নাজরু বাবা আর টাকা িদেত পােরিন। ফেল িমলন তার �ীেক বােপর বাড়ী পািঠেয় 

েদয় এবং বেল টাকা আনেল িফের আসেব নতুবা নয়। এখােন িমলন ও নাজরু বাবা 

দজুেনই সমান অপরািধ। িমলন েযৗতুক িনেরাধ আইন এর ৩নং ও ৪নং অনুযায়ী ও 

নাজরু বাবা ৩নং ধারা অনুযায়ী দ� েভাগ করেব। েযৗতুক দাবী করা, �হণ করা 

এবং �দান করা এমনিক এ সম� কােজ সহায়তা করার শাি� হে� সবর্ািধক এক 

বৎসর েময়ােদর কারাদ� বা সবর্ািধক পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা অথবা উভয় 

�কার দ�। 

েযৗতুক এর জনয্ অতয্াচার : 

নারীর �িত েনিতবাচক দিৃ�ভি�, সমােজ সেচতনতার অভাব, মূলয্েবােধর অব�য়, দাির�, 

েবকার� িশ�ার অভাব �ভৃিত েযৗতুক-এর দাবীর মলূ কারণ। আর দাবী পুরণ না 

হেল হে� অসহায় নারীেদর উপর অতয্াচার, যার মা�া মৃতুয্ পযর্� গড়ায়। 

নারী ও িশশ িনযর্াতন দমন (সংেশাধন) আইন, ২০০৩ 

“(ঞ)” েযৗতুক অথর্- 

(অ) েকান িববােহর বর বা বেরর িপতা বা মাতা বা �তয্�ভােব িববােহর সিহত 

জিড়ত বর পে�র অনয্ েকান বয্ি� কতৃর্ ক উ� িববােহর সময় বা তৎপূেবর্ বা 



ৈববকািহক স�কর্  িবদয্মান থাকা কােল, িববাহ ি�র থাকার শেতর্ , িববােহর পণ িহসােব 

কেন পে�র িনকট দাবীকৃত অথর্, সাম�ী বা অনয্িবধ স�দ, অথবা 

(আ) েকান িববােহর কেন প� কতৃর্ ক িববােহর বর বা বেররর িপতা বা মাতা বা 

�তয্�ভােব িববােহর সিহত জিড়ত বর পে�র অনয্ েকান বয্ি�েক উ� িববােহর 

সময় বা তৎপূেবর্ বা ৈ�বািহক স�কর্  িবদয্মান থাকাকােল, িববাহ ি�র থাকার শেতর্ , 

িববােহর পণ িহসােব �দত্ত বা �দােন স�ত অথর্, সাম�ী বা অনয্িবধ স�দ; 

েযৗতুেকর জনয্ মতুৃয্ ঘটােনা, ইতয্ািদর শাি� – যিদ েকান নারীর �ামী অথবা �ামীর 

িপতা, মাতা, অিভভাবক, আত্মীয় বা �ামীর পে�র অনয্ েকান বয্ি� েযৗতুেকর জনয্ 

উ� নারীর মতুৃয্ ঘটান বা মৃতুয্ ঘটােনার েচ�া কেরন, িকংবা উ� নারীেক মারাত্মক 

জখম কেরন, তাহা হইেল উ� �ামী, �ামীর িপতা, মাতা, অিভভাবক, আত্মীয় বা বয্ি�- 

(ক) মতুৃয্ ঘটােনার জনয্ মতুৃয্দ� বা মতুৃয্ ঘটােনার েচ�ার জনয্ যাব�ীবন কারাদে� 

দ�নীয় হইেবন এবং উ� দে�র অিতির� অথর্দে�ও দ�নীয় হইেবন; 

(খ) মারাত্মক জখম করার জনয্ যাব�ীবন স�ম কারাদে� অথবা অনিধক বার 

বৎসর িক� অনূয্ন পাঁচ বৎসর স�ম কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং উ� দে�র 

অিতির� অথর্দে�ও দ�নীয় হইেবন; 

(গ) সাধারণ জখম করার জনয্ অনিধক িতন বৎসর িক� অনূয্ন এক বৎসর স�ম 

কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং উ� দে�র অিতির� অথর্দে�ও দ�নীয় হইেবন; 

 


