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'ঘেরর বu', সমােজর 'আপা' 
েমাহাmদ কাম jামান  
 
হািলমার সে  আমার েদখা হয় রাজশাহীর পুিঠয়ার eক gােম। sানীয় sুেল সpম 

ে ণীেত পড়েছ েস। তােক p  কেরিছলাম পড়ােশানা েশষ কের েস কী করেত 

চায়। বেলিছল, েস eকজন িশkক হেত চায় aথবা হাসপাতােলর নাসর্। তার 

ধারণা, eেত সমােজর সবাi তােক িচনেব eবং সmানo করেব।  

হািলমার sp বাংলােদেশর সমােজ eকটা পিরবতর্ েনর iি ত, যিদo e পিরবতর্ নটা 
aেনক জিটলতার মধয্ িদেয় ঘটেছ। eকটা সময় িছল যখন েমেয়েদর 'ঘেরর বu' 

আর 'ভােলা মা' হoয়া ছাড়া aনয্ েকােনা sp িছল না, থাকেলo সুেযাগ িছল 

সীিমত। eখন েমেয়রা e 'ঘেরর বu' পিরচয় ছািপেয় নানা আয়মূলক েপশায় 

িনেয়ািজত হেc। িকn নারীর e আেয়র ফেল তার বয্িkগত জীবেন sাধীনতা, 
িসdাn েনoয়ার kমতা, তার িনজs পছn-aপছেnর িবষয় aথর্াৎ িনিদর্ ভােব 

িবদয্মান নারী-পু ষ সmেকর্ র েkেt কতটুk পিরবতর্ ন হেc? নারীর e েপশা o 

আয়েক তার sামী বা পিরবােরর aনয্ানয্ পু ষ সদসয্i-বা কীভােব েদখেছ? 

 
bয্াক েডেভলপেমn iনিsিটuট, bয্াক িব িবদয্ালেয় Pathways of 
Women’s Empowerment Research Programme সmp্রিত eকটা গেবষণা 
কেরেছ িকছু িনবর্ািচত eলাকায় (gাম o uপশহর) তৃণমূল পযর্ােয়র নারী 
sাsয্কমর্ীেদর oপর। তারা েদখার েচ া কেরেছ sাsয্কমর্ীেদর েপশাগত সmৃkতা 
তােদর বয্িkগত জীবেন কতটুk pভাব েফেল, িবেশষ কের পিরবাের নারী-পু ষ 

সmেকর্ র েkেt। িনবেnর e aংেশ নারী sাsয্কমর্ীেদর aবদান o ভূিমকা িনেয় 

ধু তােদর sামীেদর (দ'ুeকটা েkেt aনয্ পু ষ সদসয্) দিৃ ভি  তুেল ধরা 
হেয়েছ।  
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গেবষণায় সরকাির নারী sাsয্কমর্ীেদর পাশাপািশ েবসরকাির নারী 
sাsয্কমর্ীেদরo anভুর্k করা হেয়েছ eবং ফলাফল িবেশlষেণ েদখা েগেছ, সমােজ 

িবেশষ কের দিরd মানুেষর েদারেগাড়ায় pাথিমক sাsয্েসবা েপ◌ঁৗেছ েদoয়ার 

েkেt e নারীকমর্ীেদর ভূিমকা েবশ tপূণর্। ঝড়-বৃি -েরাদ uেপkা কের gােম 

gােম তােদর দািয়t পালন eকিদেক েযমন pশংসা kিড়েয়েছ, aনয্িদেক িদেয়েছ 

সামািজক পিরিচিতo। gােমর েলাকজন েজেনেছ, গভর্ কালীন জিটলতা বা 
aনয্ানয্ pাথিমক sাsয্ সমসয্ায় oi নারীকমর্ীর পরামশর্ েনoয়া েযেত পাের। 

তারা oi 'sাsয্ আপা'েক খুেঁজেছ, েডেক বািড় িনেয় েগেছ কারo িবপেদ, কখনo 

'ডাkারিন'র মযর্াদা িদেয়েছ। aথচ eক সময় (সtর দশেক) ধু নারী বেল oi 

sাsয্কমর্ীরা কাজ করেত িগেয় pচুর সামািজক pিতবnকতার সmুখীন হেয়েছ, 

েকােনা েকােনা eলাকায় তােদর oপর িঢল েছাড়ার ঘটনাo ঘেটেছ। সমােজ 

িশিkত নারীেদর eকটা মযর্াদা রেয়েছ। আেলাচয্ গেবষণায় েদখা েগেছ, eকজন 

িশিkত নারীর চাকির করা-না করার বয্াপারটা aেনকাংেশi িনভর্ র কের 

পিরবারিটর 'pেয়াজেনর' oপর। e pেয়াজনটা বড় aংেশ aথর্ৈনিতক। েযৗথ 

পিরবাের eকটা েমেয় (বu) সহেজ চাকিরটা চািলেয় িনেত পাের, যিদ তার আয় 

পিরবাের সহায়ক হয় eবং তার শা িড়, মা বা েবান সংসােরর গৃহsািলর কােজর 

দািয়tটা েনয়। িকn eকক পিরবাের oi ধরেনর গৃহsািলর কােজর সমথর্ন 

eেকবােরi কম বা না থাকায় eক ধরেনর টানাপেড়ন সৃি  হয়। sামীেক িনজ 

হােত রাnা কের েখেত হয়_ eমন নিজরo e গেবষণার ফলাফেল আেছ। তেব eটা 
ধু েস যিদ eকা থােক তেবi। stী সে  থাকেল েবিশরভাগ েkেt রাnা o aনয্ানয্ 

গৃহsািল কমর্ sামীর জনয্ ঐিcক হেয় দাঁড়ায়।   
 
পদর্ ার বয্াপাের sামীেক রkণশীল মেন হেলo তার stীর চাকিরর psাবনা িনেয় 

aতটা রkণশীল নয়, যতটা তােদর আেগর pজেn ( র, শা িড়, বাবা, মা) 
িছল বেল মেন হেয়েছ। 'ঘেরর বu'-eর চাকিরর বয্াপাের েরর সংেকাচেবাধটা 
eকটু েবিশ, যিদ েস ( র) eলাকায় গণয্মানয্ হয় বা তার মানসmান আেছ বেল 

মেন করা হয়। িশিkত েমেয়র েযাগয্তা থাকেল তােক 'কােজ লাগােত হেব'_ e 

রকম eকটা ধারণা আেছ। তেব চাকির করার aনুমিত েদoয়া-না েদoয়ার 

eকটা কতৃর্ t থােক পু ষ বা aিভভাবকেদর মেধয্। েবিশরভাগ sামী মেন 

কেরেছন sাsয্কমর্ীর চাকিরটা যেথ  কে র eবং stীেক বািড় বািড় না ঘুের 

হাসপাতােলর মেতা eকটা িনিদর্  sােন দািয়t পালন করার সুেযাগ থাকেল 
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sামীরা আরo খুিশ হেতন। িদেনর eকটা বড় aংশ তােক (stী) বাiের কাজ 

করেত হয়, কখনo িফরেত সnয্া হয়। eেত সংসােরর কােজর বয্াঘাত ঘেট, stী 
তার বাcােক যেথ  সময় িদেত পাের না, eমনিক eকটু েলখাপড়া করােনার 

সুেযাগo েমেল না।  
 
গেবষণা েথেক pতীয়মান হেয়েছ, নারীর বয্িksাধীনতা, তার সমতা িকংবা তার 

sীয় পিরচয় বৃহৎভােব আবিতর্ ত েথেকেছ িবদয্মান 'পিরবার' ধারণার মেধয্। 

sামী/পু ষpধান পিরবার ঐিতহয্গতভােব তােক 'ঘেরর বu' বািনেয়েছ। তেব 

আশার কথা হেc, েস oi পিরবাের ধু 'ঘেরর বu' হেয় থােকিন। েস sামীর সে  

দরকষাকিষ কেরেছ, েচ া কেরেছ পিরবারেক িভn িকছু েদoয়ার। eজনয্ েস 

বাiের eেসেছ, আয়মূলক কােজ জিড়েয়েছ। pথমিদেক নানা সামিজক বাধা 
থাকেলo পের তার পথ চলাটা aেনক সহজ হেয়েছ। sামীo তার বাiের কাজ 

করােক সমথর্ন িদেয়েছ বাsবতার তািগেদ। তেব (পু ষতািntক) মানিসকতা 
eখনo eক বড় বাধা বেল মেন হেয়েছ e গেবষণায়। e মানিসকতা নারীর িনজs 

পছn-aপছেnর িবষয়েক িনয়ntণ করেত চাiেছ নানাভােব। যিদo তার িভn 

রকম পিরিচিত (সমােজর 'আপা') eকটা পিরবতর্ েনর সূচনা কেরেছ তার িনজs 

পছn-aপছn িবিনমর্ােণ।  
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