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নারীর েচােখ িমিডয়া
আনমনা িpয়দিশর্নী
মািনকগে র ৈক ায় বাiশ বছর বয়সী েলাপার আধাপাকা বািড়েত বেস তার
পিরবােরর সে িটিভ েদখিছলাম। েলাপার sামী িচt sার uৎসেবর eকিট িহিn
িসিরয়াল েদখেত চায়; িকn েলাপা চায় sার েsাটর্েস েমেয়েদর েরসিলং েদখেত।
দু'জেনর মেধয্ চলেত থােক তকর্ িবতকর্ আর িটিভ পদর্ ায় eকবার আসেত থােক
িহিn িসিরয়ােলর পািরবািরক টানাপেড়ন, আেরকবার েকিল o েলয়লার pচ
মারিপেটর দৃশয্। িচেtর পােশ বেস তার মা রমলা বারবার ঘিড়র িদেক তাকােত
থােকন। ঘিড়েত যখন িঠক 11টা বােজ তখন রমলা বেল oেঠন, 'খবরটা িদo
েতা।'
oপের uিlলিখত ঘটনািট bয্াক িব িবদয্ালেয়র bয্াক েডেভলপেমn
iনিsিটuেটর পয্াথoেয়জ aব uiেমn eমপাoয়ারেমn গেবষণা pকেlর 'নারী
o িমিডয়া' শীষর্ক গেবষণার মাঠকেমর্র aিভjতা েথেক pাp। e গেবষণায়
েদখােনা হেয়েছ, কীভােব বাংলােদেশর শহর-uপশহেরর নারীরা েটিলিভশেন
uপsািপত o পিরেবিশত িবষয়বsর সে িনেজেদর যুk কের eবং কীভােব
িমিডয়ায় pচািরত মূলয্েবাধেক নারীরা gহণ বা বজর্ন কের। িবিভn েpkাপেট
নারীর oপর িমিডয়ার pভাব েবাঝার জনয্ গেবষণায় বাংলােদেশর 15 েথেক 45
বছর বয়েসর 217 নারীেক িনবর্াচন করা হেয়েছ, যােদর আথর্-সামািজক
পািরপাশrি◌◌্বকতা িভn।
েলাপার পিরবােরর ঘটনািট েকােনা িবিcn ঘটনা িছল না; বরং গেবষণাকেমর্র
িবিভn পযর্ােয় িসিরয়ােলর pিত পু েষর েঝাঁক eবং েখলাধুলা o সংবােদর pিত
নারীেদর আgেহর িবষয়িট uেঠ eেসেছ, যা আমােদর নারী o িমিডয়ার মধয্কার
সmকর্ িবষয়ক pচিলত ভাবনােক নতু নভােব িবেশlষণ করেত সাহাযয্ কেরেছ।
নারীর oপর িমিডয়ার pভাবেক সাধারণত aেনকাংেশi েনিতবাচকভােব েদখা
হয়। pথাগত ধারণায় মেন করা হয়, নারীরা মূলত 'শাঁস-ব ' ধরেনর িসিরয়ােলর
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দশর্ক eবং েযেহতু eসব িসিরয়াল িপতৃ তেntর pবল মূলয্েবােধর pিতcিব েসেহতু
eসব িসিরয়াল েদখার মধয্ িদেয় নারীরা িপতৃ তািntক বয্বsার মেধয্i আরo
ঘিন ভােব িনমিjত হয়।িকn নারীর oপর িমিডয়ার pভােবর িবষয়িট eত
সহজ নয়।
গেবষণা করা 19িট গৃহsািলর aিধকাংশ পু ষi বাংলা-িহিn িসিরয়াল েলার
মেনােযাগী দশর্ক িছেলন যা 'নারীi িসিরয়াল েলার মূল দশর্ক'_ ei সরলীকরণেক
খ ন কের। গেবষণায় েদখা যায়, ে ণী-ধমর্ িনিবর্েশেষ েযসব নারীর oপর
গেবষণা চালােনা হেয়েছ, তােদর সবাi িনয়িমত খবর েদেখন। eমনিক েযসব
নারীর িনজ বািড়েত িটিভ েনi, তারাo সুেযাগ েপেল aেনয্র বাসায় িগেয় খবর
েদেখ থােকন। েকন তারা খবর েদখেত পছn কেরন_ eমন pে র জবােব
িনmিবt ে ণীর aেনক নারীi বেলন, 'েদেশর খবর জানেত হেব না?' িসডর েকান
uপkেল আঘাত হানল, েদেশর েকান েনতা েজেল েগল, চােলর েকিজ কত টাকা
বাড়ল_ eসব আথর্-রাজৈনিতক েpkাপট জানার জনয্ নারীরা বারবার ঘিড়র
কাঁটা েগােনন আর ভােবন, কখন 'খবর' হেব। নারীেদর uদgীবতা েসi
ভাবনােক p কের, েযখােন মেন করা হয় নারীরা তেথয্র pিত আgহী নন। ধু
তথয্ নয়, eসব নারী েখলাধুলার pিতo ভীষণ আgহী যা িক-না pথাগতভােব
পু েষর eক েkt িহেসেব মেন করা হয়। িkেকট, ফু টবল েথেক
কের
সাঁতার, সাiেকল, কার েরিসংেয়র তারা eকিন দশর্ক। ধু েয পছেnর
েখেলায়াড়েক িটিভ পদর্ ায় েদখার জনয্ তারা েখলা েদেখন তা নয়; বরং eসব
েখলার িনয়মকানুনo তােদর নখদপর্েণ। আর েস কারেণi দল েবঁেধ রাত েজেগ
চেল েখলা েদখা আর ভু ল eলিবডিবluর জনয্ বা েপনািl েদoয়ার জনয্
আmায়ার বা েরফািরেক েদাষােরাপ করা। েকu েকu আবার েমেয়েদর
েরসিলংেয়র েপাকা। যিদo েরসিলং কতখািন েখলা আর কতখািন নারীর
বsকরণ তা িনেয় তকর্ চলেত পাের; িকn েরসিলং েদখার েkেt eসব নারীর
যুিk হেলা, 'েমেয়েদরo েয eত শিk থাকেত পাের তা েদখেত ভােলা লােগ।'তােদর
ei ভােলা লাগা বেল েদয়, 'েকামল-সু্nর' নারী aবয়ব ছাড়াo িভn ণৈশলীর
নারীেক েদখার pিত নারীর আgহ সৃি হেc। আর e কারেণi গেবষণা চালােনা
ব নারী জািনেয়েছন, তারা ধু নারীেক 'ভােলা' মা, 'দািয়tশীল' গৃিহণী িহেসেব
েদখেত চান না; বরং তারা চান 'পু েষর ভূ িমকা'য় নারীেক েদখেত। তােদর
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মেত, নারী পুিলশ হেয় সntাসীেদর দমন করেব, aিফেসর বস হেয় aিফস চালােব,
হােত তু েল েনেব গািড়র িsয়ািরং, তাহেলi েবাঝা যােব েয নারীরাo পাের।
তাi যিদo eকথা সিতয্ েয, িমিডয়া pায় সময়i নারীেক েনিতবাচকভােব
uপsাপেনর পাশাপািশ সমােজ িবদয্মান িপতৃ তািntক aিধপিতশীল বয্বsােক
শিkশালী কের; তবু eিটo সিতয্ েয, pথার বাiের নতু ন কের ভাবার জনয্
িমিডয়া নারীর কােছ নতু ন eক পিরসর খুেল িদেয়েছ। ei পিরসর নারীেক eক
সিkয় সtায় পিরণত কেরেছ, েয িক-না িটিভেত পিরেবিশত বয়ানেক বাছাi,
িবচার eমনিক pতয্াখয্ান করেতo সমথর্। নারী ধু 'নারী' পিরিচিতর কারেণ
তথাকিথত 'নারীসুলভ' িবেনাদেন সn নয়; বরং তার েচাখ eখন নারীেক
pথাগত ভূ িমকার বাiেরর aবsােন েদখেত চায়। যিদo েস জােন, নতু ন ei
aবsােন নারী eত সহেজ হয়েতা aিধি ত হেত পারেব না; িকn েস িব াস কের
নতু ন ei iেমজ লােখা নারীর েচােখ sp জাগােব, মেন িব াস জাগােব_ 'নারীর
জনয্ aসmব িকছু নয়।' আর ei িব াসেক পুিঁ জ কের হয়েতা সmাবনার পেথ পা
বাড়ােনা
সmব
হেয়
uঠেব।
pathwayssa@gmail.com
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eমপাoয়ারেমn গেবষণা pকl
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