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পুt নািক কনয্া 
সািকবা তাসনীম  
 

eকিট িরেপাটর্  : kিড়gােমর দিরd নারী লkীবালা। sামী েপশায় িরকশাচালক। aভােবর তাড়নায় 

িতন কনয্াসnানেক iিতমেধয্i িবিk কের িদেয়েছন তারা। সদয্ জn েনoয়া চতুথর্ কনয্ািশ িটo 

িবিkর aেপkায়। eকিট পুtসnােনর আশায় বারবার গভর্ ধারণ কেরেছন লkীবালা। আর 

pিতবার কনয্ািশ  pসব কের sামীর icায় aেথর্র িবিনমেয় aেনয্র হােত তুেল িদেয়েছন। e 

ঘটনািট আমােদর সমােজ পুtসnান pাধােনয্র s  uদাহরণ। জেnর পর েথেকi কনয্ািশ  িবিভn 

েkেt সুিবধাবি ত হয়। েকােনা েকােনা েkেt পৃিথবীর আেলা েদখারi সুেযাগ হয় না তার। 

মাতৃগেভর্ i িবদায় জানােত হয় e ৈবষময্ময় পৃিথবীেক। িবিভn pিতkলতার পরo eকজন নারীর 

কােছ কনয্ািশ  কতটুk কািkত? আর eেkেt কী কী িবষয় তার ভাবনােক pভািবত কের?  
 

সাmpিতক eক গেবষণার (পয্াথoেয়জ aব uiেমn emাoয়ারেমn, bয্াক েডেভলপেমn 

iনিsিটuট, bয্াক িব িবদয্ালয় dারা পিরচািলত) তথয্ aনযুায়ী পুtসnােনর পাশাপািশ 

কনয্াসnানo aিধকাংশ নারীর জীবেন সমান কািkত। e গেবষণায় বাংলােদেশর 8িট েজলার 

69িট gােমর 5 হাজার 198 জন নারী, যােদর বয়স 15 বা তার ঊধrে◌◌্ব, তােদর p  করা 
হেয়িছল, তােদর যিদ eকিটi সnান থাকত তাহেল তারা কী চাiেতন_ পুtসnান নািক কনয্াসnান? 

41 ভাগ নারী পুtসnােনর কথা uেlখ করেলo aিধকাংেশর (52 ভাগ) utর িছল_ পুt বা কনয্া 
eকিট হেলi হয়। eিট িনঃসেnেহ আমােদর সামািজক েpkাপট সােপেk eক বড় পিরবতর্ ন, েযখােন 

পুtসnােনর pাধানয্ aেনক pকট।  
 

e পিরবতর্ েনর েkেt aনঘুটেকর ভূিমকা েরেখেছ িশkা। গেবষণায় pতীয়মান, িশিkত নারীেদর 

কােছ পুtসnােনর pাধানয্ aেপkাকৃত কম। িশিkত নারী aনধুাবন কেরেছন নারী িশkােkt, 

কমর্েkt, পািরবািরক জীবন_ সবর্t পু েষর সে  সমানতােল eিগেয় চলেছ। তাছাড়া aেনক নারীর 

কােছ কনয্াসnান aিধক পছnনীয়। তার eকিট কারণ হেলা কনয্ার মেধয্ তারা িনেজেক খুঁেজ েপেত 

চান। িনেজর apািpর ক েলা কনয্ােক সফল েদখার মেধয্ ভুেল থাকেত চান। আবার 

কনয্াসnােনর pাধানয্ aিববািহত নারী_ যারা eখনo িববািহত জীবেনর ৈদনিnন দায়ভার আর 

সmেকর্ র নানা টানাপেড়েন aনিভj_ তােদর মেধয্ েবিশ। p  চেল আেস, কী কী িবষয় িববািহত 

নারীেক িভnভােব ভাবেত uddু কের? আমােদর সমােজ পুtসnান বংশগিতর বাহক িহেসেব 

িবেবিচত। পুtসnােনর মা িহেসেব নারী পিরবার o সমােজ িবেশষ সmানpাp। পুেtর মা িহেসেব 
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নারী িনেজo eক রকম িনরাপtােবাধ aনভুব কেরন। e িবষয়িট আরo pকট আিথর্কভােব 

aসcল পিরবার েলােত। দিরd পিরবাের পুtসnান বীমাs প। বাধর্েকয্রকােল েখেয়-পের েবেঁচ 

থাকার aবলmন। আমােদর সমােজ পুtসnােন িবিনেয়াগ aিধকতর লাভজনক। পুt pিতি ত হেল 

িপতা-মাতােক েদখেব, কনয্া েতা পেরর বািড় চেল যােব_ e ধারণা িবেশষভােব িবরাজমান। 

তাছাড়া gামা েল পু েষর তুলনায় নারীর কমর্সংsােনর সুেযাগ aেনক কম। তাi aেনেকর মেত, 

কনয্াসnান বাবা-মার বুেড়া বয়েসর 'খুঁিট' হেত পাের না। তাছাড়া েযেহতু e সমােজ নারীর জীবন 

পু ষ কতৃর্ ক aেনকাংেশ িনয়িntত তাi মা-বাবারা কনয্াসnােনর oপর িনভর্ র করেত ভরসা পান 

না।   

িবেয়র পর েমেয় পেরর বািড়র বu, েস িক তখন বাবা-মার েদখােশানার সুেযাগ পােব? ভিবষয্েতর 

aিন য়তা পুtসnােনর আকাkােক বািড়েয় েদয়।  তাছাড়া কনয্াসnান পালন দিরd পিরবাের 

aেনকটা হািত েপাষার মেতা, েমাটা aে র েযৗতুক না িদেয় কনয্া পাts করা aতয্n কিঠন।  েস 

েkেt পুtসnান েযন েসানার িডম পাড়া রাজহাঁস, ঝঁুিকমুk লাভজনক িবিনেয়াগ।  'পুেtর িবেয়' 

পিরবাের সmদ সংেযাজেনর dততম সহজ uপায়। eছাড়া আেরকিট িবষয় যা নারীর পুtসnােনর 

আকাkােক তীb কের তা হেc, sামীর মৃতুয্র পর সmিt হাতছাড়া হেয় যাoয়ার আশ া। িপতার 

সmিtেত পুেtর aিধকার কনয্া বা stীর েচেয় aেনক েবিশ। sামীর মৃতুয্র পর পুেtর মাধয্েমi 
নারী পািরবািরক সmিt ধের রাখার uপায় খুঁেজ পান। গেবষণায় pতীয়মান, িবধবােদর মেধয্ 
পুtসnােনর pাধানয্ aতয্n েবিশ। পু ষ বা নারী পুtসnােনর oপর িনভর্ র করেত চাiেলo 

বাsবিচt aেনক েkেt িভn। pিতি ত পুt aেনক সময় বৃd িপতা-মাতার খরচ বহন করেত চায় 

না। পিরণত বয়েস পুt িনজ সংসােরi বয্s থাকেত পছn কের। েস েkেt কনয্াসnান aেনকাংেশ 

বয্িতkম। শত বয্sতার মেধয্o িপতা-মাতার েসবা করার তৃিp েথেক বি ত হেত চায় না। 

আিথর্কভােব না পারেলo, pেয়াজেন িপতা-মাতােক মানিসক ভরসা িদেয় থােক। পুtসnােনর 

sাথর্পরতা কনয্াসnানেক কািkত কের েতােল aেনক িপতা-মাতার কােছ।  
 

নারীর পুt বা কনয্াসnােনর আকাkা pভািবত হয় sান-কাল, বাsবতার পিরেpিkেত। আমােদর 

সমাজবয্বsায় িবরাজমান pিতkলতা পুtসnােনর pাধানয্েক tরািnত করেলo সমেয়র সে  সে  

কনয্াসnােনর t েবেড়েছ। নারীর কােছ anত পুেtর মেতা কনয্াসnানo সমান কািkত িহেসেব 

িবেবিচত হেc। আমােদর গেবষণায় pাp e তথয্ তাi আমােদর নতুন িদেনর iি ত েদয়। eর 

সmূণর্ বাsবায়েন দরকার eকিট aনুkল পিরেবেশর। eকিট কনয্ািশ  সমaিধকার িনেয় পৃিথবীর 

বুেক জnােব। িশkা, sাsয্, utরািধকােরর সমaিধকার িনেয় েস বড় হেব। েযৗতুেকর মেতা 
েকােনা সামািজক বয্ািধ তােক েবাঝা কের তুলেব না তার িনজ পিরবােরi। িনজ েযাগয্তায় েস 

সmদ হেব eকিট পিরবােরর, eকিট সমােজর। নারী ধু িনেজi নয়, eকিট পিরবার aধীর আgেহ 
aেপkা করেব eকিট কনয্ািশ র আগমেনর।  
  


