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সারাাংে—বত তমাদন আধুলনে সাংস্কৃলতর অলবদেদ্য অঙ্গ ও টেন্দ্রীয় গুরুত্বপূণ ত 

লনর্ তারে লিদসদব টেলললিেন তার উপলিলত জালির েদর চদলদে। লবদেষ েদর টিলি 

অনুষ্ঠানগুদলার মদে বত তমাদন ট টিদত মানুষ ব ুঁে িদয় থােদে টসটি িদলা 

র্ারাবালিে নােে ( া টেইলল টসাপ, টমগা লসলরয়াল লোংবা লসলরয়াল নাদম 

পলরলচত)। প্রাতযলিে জীবদনর োলিলন লনদয় লনলম তত এসব নােে লনদজর অজাদেই 

মানুদষর জীবদনর অাংদে পলরণত িদয়দে। এ গদবষণায় মূল উদেশ্য িদলা 

বাাংলাদেদের ‘পাললে’ ও ‘তুলম আদো তাই’ টেলললিেন নােদে নারীদে েীিাদব 

পলরদবেন েরা িদয়দে তা আদলােপাত েরা। গদবষণায় আদর্য় লবদেষণ পদ্ধলত 

(Content Analysis Methodology) ব্যবিার েরা িদয়দে। এদেদে 

নােদে নারী লবষয়ে আদর্য়দে টেক্সে লিদসদব গণ্য েদর এই গদবষণায় গুণগত 

আদর্য় লবদেষণ পদ্ধলতর জন্য টেক্সচুয়াল অ্যানালাইলসস নাদমর লবদেষণ র্ারা টবদে 

টনওয়া িদয়দে। এ গদবষণার েলােদল পলরললেত িদয়দে ট , ‘পাললে’ ও ‘তুলম 

আদো তাই’ নােদে সমসামলয়ে বাাংলাদেদের নারীর আধুলনে চলরেগুদলা টেখাদনা 

িয় না, সমাদজ নারীর ভূলমোর বাস্তবলচেও তুদল র্রা িয় না। নারী পুরুদষর চলরে 

লনম তাদণর টেদে প্রবল টজন্ডার ববষম্য লেয েরা  ায়। নারী চলরেদে দুব তল, 

অর্স্তন, পুরুদষর উপর লনি তরেীল, কুটিল নারী লিদসদব পলরদবেন েরা িদয়দে। 

ট খাদন নারীরা সব তো টরামালিে, বববালিে ও পালরবালরে সমস্যা লনদয় ব্যস্ত 

থাদে।  লেও খুব সামান্য টেদে ব্যলতক্রম লেয েরা  ায়। এোড়া নােদে পুরুষ 

চলরেগুদলাদে লবলিন্ন টপোয় টেখা টগদলও নারীদে গৃিদোণলনি তর ও টপোিীন 

েদর পলরদবেন েরা িদয়দে। েদল টিলিদত উপিালপত নারী চলরেগুদলা লেন লেন 

আতলিত ও লবদরাদর্র এেটি োরণ িদয় োুঁড়াদে। 

মূলেব্দ—নারী, পলরদবেনা, টেলললিেন নােে, ললঙ্গ ববষম্য, নারীর বাস্তবলচে 

১. ভূলমো 

গণমােমলনি তর আধুলনে এ সমাদজ টেলললিেন এেটি অলত পলরলচত ও জনলপ্রয় 

লবদনােন মােম। চলমান দৃশ্য ও েদব্দর এেলেত েমতা টেলললিেনদে অন্যান্য 

গণমােম ট মন টরলেও, সাংবােপে এবাং সামালজে ট াগাদ াগ মােম টথদে 

জনলপ্রয় েদর তুদলদে। তাোড়া টেলললিেন বাস্তবজীবনদে নােে, সাংঘাত এবাং 

ঘেনা প্রবাি নানা আলঙ্গদে েে তে-টরাতার সামদন িালজর েদর। এদেদে তাুঁরা 

প্রেলে তত বাস্তব এবাং োল্পলনে লবষয়গুদলার সদঙ্গ েদথাপেথন, বণ তনা লোংবা সলক্রয় 

না টথদেও অাংেগ্রিণ বা টেলললিেন েে তে-টরাতাদে আদদাললত ও উদেলজত 

েদর। গণমােম লিদসদব টেলললিেদনর েমতা প্রশ্নাতীত’ (গাবনার, ১৯৯৮: ১৭)। 

বাাংলাদেদে ৬৪টি টজলা েির ও ৪৯৫টি উপদজলার মদে ট সব জায়গায় লবদুযৎ 

টগদে টসখাদন টেলললিেদনর প্রিাব ো তেরী। বত তমাদন বাাংলাদেদে ৪টি রাষ্ট্র 

লনয়লিত চযাদনলসি ৩৪টি টেলললিেন চযাদনল রদয়দে (বাাংলাদেে প্রলতলেন, ১৬ 

মাচ ত ২০২০)। ট খাদন লবদনােনলনি তর ২০টির অলর্ে চযাদনদল প্রলতলনয়ত সাপ্তালিে 

নােে, গল্প টথদে নােে ও র্ারাবালিে নােে প্রচালরত িদে। 

 

‘এর মদে নােদের েে তে সাংখ্যা অদপোকৃত টবলে টেননা নােে অদনে টেদে 

েে তেদের োদে চললিদের পলরপূরে লিদসদব লচলিত’ (দবগম, ১৯৮৭: ৯০)। তটব 

সমাদলাচেদের মদত, ‘টেলললিেন নােদে নারীদে ট িাদব লচোলয়ত েরা িয় তা 

অবমাননাের ও লন তাতদনর স্বরূপ’ (প্রাগুি, টবগম, ১৯৮৭: ৯৭)। এোড়া টিলি 

নােদে টপৌরুষ ও রমণীয়তার মলিমায় পুরুদষর ের্ততত্ব ও নারীর লনপীড়নদে ববর্তা 

টেয় এবাং পুনরুৎপালেত েদর, পালরবালরে লনপীড়দনর টচিারা অদৃশ্য িয় (গুলরুখ, 

২০১৪: ২২৮)। শুধু টেলললিেন নােে নয় অলর্োাংে টেদে গণমােদমর লবলিন্ন 

োখায় নারী পলরদবলেত িয় ‘পণ্য’ লিদসদব। ‘সাংবাে মােদম নারী  খন উপলিত 

িয় তখন তাদে টবলে পাওয়া  ায় দুইটি টেদে- অপরার্ ও লবদনােন। অপরাদর্র 

টেদে নারী এর লেোর এবাং লবদনােদনর টেদে নারী সামগ্রী’ (নাসরীন, ২০০৬: 

১৬৪)। অপরার্লবষয়ে সাংবাদে এখনও অপরার্ীর টচদয় সাংলেষ্ট নারীর ব্যলিগত 

জীবন সম্পদেত অলর্েতর তথ্য প্রোে, লোংবা র্ষ তদণর মদতা অপরাদর্র টেদে 

উদেজে বণ তনা টেওয়ার প্রবণতা পলরললেত িয়। আর লবদনােন মােদম নারীদে 

লেছু সীলমত, গৎবাুঁর্া ভূলমোয় টেখা  ায়- েন্যা, টপ্রয়সী, জায়া ও জননী। নারীর 

প্রকৃলতদে টেখাদনার িয় গৃিমুখী, দুব তল ও পরলনি তর। এেইিাদব ‘চললিদে র্ষ তণ 

এবাং ট ৌন লনপীড়দনর মদতা গুরুতর অপরার্দে লবদনােদনর উপজীব্য েদর টতালা 

িয়। আবার লবজ্ঞাপদন নারী সরাসলর পণ্য’ (প্রাগুি, নাসরীন, ২০০৬: ১৬৫)। 

 

সমাদলাচনাত্মে তালিদেরা বদলন, এিাদব টেলললিেন টেষ প তে েমতাবান বা 

সমাদজর োসেদরলণর মতােে তই প্রচার েদর। আর পুরুষতালিে এ সমাদজ 

েমতাবান টতা পুরুষই। েদল নারীদে সরাসলর লবজ্ঞাপন প্রচার লোংবা 

অনুষ্ঠানমালায় লনলে তষ্ট সাংস্কৃলতদে িালজর েরার মে লেদয় টিািাসাংস্কৃলত বা 

ক্রয়মনস্কতাদে প্রচাদর ব্যবিার েরা িদে। এিাদব পু ুঁলজতালিে প্রদয়াজন টমোদত 

নারীদে ‘আেষণীয়’িাদব উপিাপদনর জন্য টেলললিেদনর টচদয় ো তের মােম খুব 

এেো টনই, এমনলে সাংবােপদেও টসো সম্ভব নয়। তাই গণমােদমর অন্যতম 

োখা টেলললিেন নােদে নারীর টরলপ্রদজদিেদনর বা পলরদবেনার সঙ্গলত-অসঙ্গলত 

বহু বের র্দরই অনুসন্ধাদনর লবষয়বস্তু িদয় আদে। বত তমান গদবষণাও টসই 

র্ারাবালিেতার ক্ষুদ্র প্রয়াস। 

 

টেননা টিলি বাস্তব উপিাপদনর বািানায় নােদের গল্পগুললর মােদম আমাদের 

সামালজে োঠাদমা, সামালজে সম্পদেতর পাোপালে নারীর অবিান এবাং ব্যলিদত্বর 

এেটি োল্পলনে উপিাপনা িালজর েরদে প্রলতলনয়ত। নােেগুদলা লবলিন্ন লবষদয়র 

ববষম্যমূলে ব্যাখা প্রোন েরদে লবলিন্ন স্বাদথ ত।  ার প্রদোদপ পড়দে েলমন্যাি 

মেলবে টরণী। টেননা টিলিদত উপিালপত নারী চলরেদে তারা বাস্তবজীবদনর 

নারীর সাদথ গুললদয় টেলদে (Ahmed, ২০১২)। সঙ্গতোরদণই বত তমান 

গদবষণায় বাাংলাদেদের টেলললিেদন লনলম তত ‘পাললে’ ও ‘তুলম আদো তাই’’ 

র্ারাবালিে নােদে নারীদে লেিাদব পলরদবেন েরা িদে তা প তাদলাচনা েরা 

িদয়দে। এই মুখ্য উদেশ্য োড়াও টোন পলরচদয় টিলি নােদে নারী পলরদবলেত 

িয়; নােদে লনলম তত নারী ও বাস্তব জীবদনর নারীর লমল ও অলমল এবাং নারীর 

অবোন ও অবিান তুদল র্রার টেদে নােেগুদলার টজন্ডার-ট াুঁে আদে লেনা তা 

অনুসন্ধান েরার লেযদে সামদন টরদখ উি গদবষণােম তটি সম্পােন েরা িদয়দে। 

 

২. প্রাসলঙ্গে পূব তবতী গদবষণাগ্রদের প তাদলাচনা 

গদবষণাদে গ্রিণদ াগ্য, বাস্তবসম্মত ও ো তেরী েরার পূব তেত ত িদলা প্রাসলঙ্গে 

পূব তপাঠ প তাদলাচনা। টমা. লুৎের রিমান এর িাষায়, ‘সালিতয প তাদলাচনা এেটি 

সঠিে পেদেপ,  া সামলগ্রে টেে সম্পদেত এেটি পলরষ্কার র্ারণা প্রোন েদর’ 

(রিমান, ২০০০: ৯০)। এজন্য বত তমান গদবষণার সাদথ সাংলেষ্ট টবে েদয়েটি 

গদবষণার েলােল এবাং লেছু প্রবন্ধ, লনবদন্ধর সার-সাংদেপ এখাদন উপিাপন েরা 

িদয়দে।  

 

বাাংলাদেে টেলললিেন নােদে নারীদে েীিাদব রূপায়ন েরা িদে তা স্বরূপ 

সন্ধাদনর জন্য সুরাইয়া টবগম (১৯৮৭) এেটি গদবষণা েদরন। গদবষণায় ১৯৮৬ 

সাদলর নদিম্বর-লেদসম্বর মাদসর সাপ্তালিে নােে, গল্প টথদে নােে এবাং 

র্ারাবালিে নােদের আদর্য় লবদেষণ েরা িয়। েলােদল বলা িয়, নােদে 

পুরুষদে সবসময় টরষ্ঠ, ব্যলিত্ববান, সৎ, োলয়ত্বপরায়ণ ও বলদ্ধমান ইতযালেরূদপ 

পলরদবেদনর প্রয়াস থাদে। আর নারীদে মা, গৃিবধূ, সতী-সাধ্বী, স্বামীর প্রলত 

লনদবলেত প্রাণরূদপ পলরদবেন েরা িয়। অথ তাৎ তুলনামূলে লবচাদর নারীর টচদয় 

পুরুদষর ভূলমো টরষ্ঠ। নারীর ইদমজ এিাদব তুদল র্রা িদয়দে ট দনা নারী এখাদন 

প্রলতবােী, তদব টস তার লপ্রয় পুরুদষর প্রণয়াোাংলখনী। পাোপালে নারীদে ‘ট ৌন 

আদবেনময়ীরূদপ’ লচোয়দণর প্রয়াস লেয েরা  ায়। এর জন্য লতলন নারী 

সম্পলে তত লচোিাবনা ও আেদে তর অিাবদে োয়ী েদরন।  

 

http://www.imjst.org/


International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) 

ISSN: 2528-9810 

Vol. 6 Issue 3, March - 2021 

 www.imjst.org 

IMJSTP29120447 2851 

 
সায়ালেয়া গুলরুখ (২০১৪) ‘জনলপ্রয় নােদে নারী-পুরুষ সম্পেত: হুমায়ূন 

আিদমদের ‘এই সব লেনরালে’-টত গৃিীপনার মতােলে তে লনম তাণ’ লেদরানাদম এেটি 

প্রবন্ধ টলদখন। প্রবন্ধটির উদেশ্য লেদলা ললঙ্গীয় অসমতার অনুেীলনোরী আধুলনে 

মেলবদের লনপীড়নোরী র্রন এবাং পুরুষ ও টরলণ েমতার রোোরী গণমােদমর 

ভূলমো উদমাচন েরা। বেনলদন গৃিীপনার লনম তাদণ টিলি নােদের লক্রয়ােীলতা 

এবাং টসখাদন মেলবে মানলসেতার ট  প্রবল উপলিলত তা লবদেষণ েরদত লগদয় 

লতলন বদলন, ‘এই সব লেনরালে’ উপন্যাদস ঔপন্যালসে নারীর জন্য  তো জায়গা 

টেদড় টেন, তার লসলেিাগও নােযরুদপ টেখা  ায় না। টসখাদন নারীরা বারবার 

এদসদে, েখদনা চাকুলরতা ‘অবাে’ স্ত্রী লিদসদব, মমতাময়ী মা, গৃিিলীর বর্ তেীলা 

লগন্নী, সবসময় গৃি োলেরোয় প্রয়াসী বদড়া বউ এবাং েখদনা স্বামীসঙ্গ বলিতা 

স্ত্রী। এোড়া প্রবন্ধটির টেদষ লতলন বদলন, টিলি নােদে টপৌরুষ ও রমণীয়তার 

মলিমায় পুরুদষর ের্ততত্ব ও নারীর লনপীড়নদে ববর্তা টেয় এবাং পুনরৎপালেত েদর 

ও পালরবালরে লনপীড়দনর টচিারা অদৃশ্য িয়। 

 

প্রশ্ন জাদগ, তািদল বহুমালেে গণমােদমর অন্যান্য োখায় নারীদেইবা েীিাদব 

উপিাপন েরা িয়? লবষয়টি পলরষ্কার িদয়  ায় Arpita Sharma (২০১২) এর 

প্রবদন্ধর মােদম। এই প্রবদন্ধ লতলন লপ্রি লমলেয়ার লবলিন্ন লবষয় ট মন- ম্যাগালজন, 

সাংবােপে, লবজ্ঞাপন এবাং সাংবােপদের সাংবাদে নারীর উপিাপন টেমন তা তুদল 

র্দরদেন। লতলন বদলন, গণমােম নারীর লেছু েদে বাুঁর্া ইদমজ তুদল র্দর। ট মন- 

নারী টেবল মা, স্ত্রী ও এেজন পুরুদষর োসী লিদসদব উপিালপত িয়। ইদলক্ট্রলনে 

লমলেয়া নারীর সুদর েরীর, আধুলনে টপাোে-পলরদেে ও সাজ-সজ্জা ইতযালেদে 

লবদেষ িাদব তুদল র্দর। গণমােদম নারী িদলা এেজন আেে ত স্ত্রী, আেে ত বউ ট  

তার স্বামী-সোদনর জন্য সবলেছু েরদত পারদব। ট খাদন তার লনদজর টোন জগৎ 

থাদে না। সুপালরদে লতলন বদলন, লপ্রি, ইদলক্ট্রলনে, অলেও, লিজুয়্যাল মােদম 

নারীদের টনলতবাচে ও অসম্মানজনেিাদব উপিাপদনর এই র্ারা অবশ্যই 

পলরবত তন েরদত িদব। বাস্তদব সমাদজর সবদেদে নারীদের অবিাদনর উন্নলত 

ঘদেদে। তাই নারীর এই পলরবত তনেীল অবিান তুদল র্রার মুখ্য োলয়ত্ব 

গণমােদমর পালন েরা উলচত। 

 

বাাংলাদেেী চললিদেও নারীর এেই রেম ইদমদজর উপলিলত লেয েরা  ায়। 

চললিদে নারীলবদরার্ী িাবনার স্বরূপ টেখাদত লগদয় মািমুো টচৌধুরী (১৯৮৭) 

‘টসোদলর লসদনমা (১৯৫৬-১৯৭১)’ ও ‘এোদলর লসদনমা (১৯৭২-১৯৮৭)’ লনদয় 

এেটি গদবষণা েদরন। লবদেষণ টেদষ লতলন নারীর েদতাগুদলা টমৌল প্রবণতা টবর 

েদরন। লতলন বদলন, ১. চললিদের িয়ালতম উপাোন িদলা নারীর টেৌমা ত। ২. 

নারী অবলা, স্বামীর েথার উপর স্ত্রীর েথা বলদত টনই। ৩. নারী  তই উিলেলেত 
টিাে না টেদনা টস পুরুদষর অর্ীন। ৪. স্বামীর ঘরই টমদয়দের আসল ঘর। তার 

ট াগ্যতার টোদনা মূল্য টনই। স্বামীর িাদত মৃতুয িওয়া টসৌিাদগ্যর লেণ। ৫. পলত 

লবনা গলত নাই। স্বামী মূখ ত, গুণ্ডা, বেমাে, অতযাচারী, উজবে, মাতাল, গাুঁজা টখার 

 াই টিাে না টেদনা, টসই স্বামীর পাদয়র তলাদতই স্ত্রীর টবদিেত। সব তদেদষ লতলন 

বদলন, ‘লতলরে বেদরর ঢাোর েলবর সব চলরদের এে প্যাোন ত। টোদনা রেবেল 

টনই তাদত’। 

 

শুধু বাাংলাদেে নয় িারদতর লেছু টসাপ অদপরায় ( া টেইলল টসাপ, টমগা লসলরয়াল 

লোংবা লসলরয়াল ও র্ারবালিে নােে নাদম পলরলচত) নারীর এেই রূপায়ণ টচাদখ 

পদড়। টসাপ অদপরায় নারীদে েীিাদব উপিাপন েরা িদে এবাং নারীর ইদমজ 

লনম তাণ লনদয় নারী পুরুদষর প্রলতলক্রয়া জানার উদেদশ্য Shashi Kaul এবাং 

Shradha Sahni (২০১৬) এেটি গদবষণােম ত সম্পােন েদরন। এদেদে ১২০ 

জন উেরোতাদে ( ার মদে ৬০ জন পুরুষ ও ৬০ জন নারী) উদেশ্যমূলেিাদব 

টবদে টনওয়া িয়,  াদের বয়স লেদলা ৩৫-৫০ বেদরর মদে। গদবষণার েলােদল 

টেখা  ায়, িারতীয় নারীর বত তমান আথ ত-সামালজে অবিাদনর সাদথ টিলিদত 

উপিালপত নারীর মদে সাদৃশ্য টনই। টিলিদত নারীরা েযােদনবল, লবভ্রালেের 

চলরদের অলর্োরী, আবার েখনও বলদ্ধমান এবাং আত্মলবশ্বাসী। এর েদল টগাো 

সমাদজর োদে িারতীয় নারীদের লনদয় এেো ভুল ব্যাখা োুঁড় িদে। 

 

টিলি নােদে নারী চলরদের এই গৎবাুঁর্া পলরদবেদনর ব্যলতক্রমও টচাদখ পদড়। 

Anchal Kandpal (২০১৬) িারতীয় টসাপ অদপরা লনদয় এেটি প্রবন্ধ 

টলদখন। লতলন বদলন, টসাপ অদপরাদত িাদলাবাসা, পালরবালরে লবষয়ও 

বহুলববাদির মদতা লথমগুলল ঘুদরলেদর আদস এবাং িারতীয় সাংস্কৃলতর অদনে লেে 

লচলেত িয়, ট মন- সম্পেত, আদবগ, উৎসব ও টপাোে ইতযালে। েদল ১৩ টথদে 

৭০ সব বয়দসর েে তেদের এটি আেষ তণ েদর। লবদেষণ সাদপদে লতলন বদলন, 

টসাপ অদপরাগুদলা বত তমাদন আধুলনে িারত এবাং তার নারীদের এেটি বাস্তবসম্মত 

লচে প্রেে তদনর জন্য প্রোংলসত িদে। এখন নারীরা স্বামী, বাবা-িাইদে োড়াই 

অদনে লবষয় টমাোদবলা েরদে। বাললো বধূ আনদী তার উৎকৃষ্ট উোিরণ। 

টসখাদন লতলন বাল্যলববাি ও লনপীলড়ত সমাদজর অবমুলির মুদখামুলখ িন এবাং লতলন 

প্রমাণ েদরন নারীরা এখন লনেে পুতুল নয়। উপসাংিাদর লতলন বদলন, টিলি 

মানুদষর লচোিাবনাদে প্রিালবত েদর। তাই লনম তাতাদের টসাপ অদপরা লনম তাদণ 

আদরা োলয়ত্ববান িওয়া উলচত। 

 

উপযু তি পূব তপাঠ প তাদলাচনায় টেখা  াদে ট , গণমােম তথা টিলি নােদে নারী 

চলরে লনম তাণ লবষদয় টবেলেছু গদবষণা িদয়দে। তদব বত তমান গদবষণা এেটু লিন্ন। 

এখাদন এেইসাদথ বাাংলাদেদের নারীর বত তমান আথ ত-সামালজে অবিান িালজর 

েদর বাস্তদবর নারীর সাদথ নােদে উপিালপত নারীর অবিাদনর তুলনা েরা 

িদয়দে, নারী-পুরুদষর সামালজে পলরচয় লনণ তয় েদর ববষম্য লচলিত েরা িদয়দে। 

পাোপালে নােদের লবলিন্ন দৃশ্য, বােয ও ইদমজ ব্যবিাদরর মােদম নারী চলরে 

পলরদবেদনর স্বরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ লবদেষণ েরা িদয়দে। েদল গদবষণাটি গণমােম 

তথা টিলি নােদে নারী চলরে পলরদবেদন েলাকুেলীদের সদচতন েরদত 

উদেখদ াগ্য ভূলমো রাখদত সেম িদব বদল আো েরা  ায়। 

 

৩. গদবষণা পদ্ধলত (উপাে সাংগ্রি ও লবদেষণী োঠাদমা) 

বাাংলাদেদের টেলললিেন নােদে নারী চলরে পলরদবেদনর স্বরূপ প তাদলাচনা েরার 

জন্য বত তমান গদবষণায় আদর্য় লবদেষণ পদ্ধলত (Content analysis 

methodology) ব্যবিার েরা িদয়দে। ‘গণমােদমর লবষয়বস্তু লবদেষদণর 

টেদে আদর্য় লবদেষণ পদ্ধলতটি খুবই ো তের এবাং এ োরদণ এটি গণমােম 

গদবষেদের োদে খুবই জনলপ্রয়’ (Wimmer and Dominick, 1987: 

165)। পাোপালে এই পদ্ধলতর সািাদে টোদনা ঘেনা, টিলি অনুষ্ঠান লোংবা 

টোদনা আদর্য়দে গিীরিাদব লবদেষণ েরা  ায়। তাই টিলিদত প্রচালরত নােদের 

লবলিন্ন দৃশ্য, বােয, ইদমজ লবদেষদণর টেদে এ পদ্ধলতদে টবদে টনওয়া িদয়দে। 

তদব গদবষণার সমগ্রে লিদসদব বাাংলাদেদের সেল টিলি চযাদনদল প্রচালরত 

নােদের নারী লবষয়ে আদর্য় লনদয় লবদেষণ েরা সম্ভব নয়। তাই বত তমান 

গদবষণাটিদত গুণগত আদর্য় লবদেষদণর জন্য চারটি স্তদর নমুনায়ন প্রলক্রয়াটি 

সম্পন্ন েরা িদয়দে। টসগুদলা লনম্নরূপ- 
 

ে) লনলে তষ্ট টেলললিেন চযাদনদলর নমুনা লনর্ তারণ 

বত তমাদন বাাংলাদেদে টবসরোলর ২০টির অলর্ে লবদনােনলনি তর চযাদনল রদয়দে। 

এর মদে উদেখদ াগ্য টেলললিেন চযাদনল িদলা এসএ টিলি, আরটিলি, এোের 

টিলি, েীপ্ত টিলি, এনটিলি, লজটিলি, চযাদনল আই, ববোখী টিলি, মাই টিলি ও 

মােরাঙ্গা টিলি প্রভৃলত। এগুদলার মদে টিআরলপ-টত (োদগ তে টরটিাং পদয়ি) টোন 

চযাদনল এলগদয় এমন টোন পলরসাংখ্যান না পাওয়ায় চযাদনলগুদলা টথদে ‘সরল 

বেবচয়ন লোলর’র মােদম ‘েীপ্ত টিলি’ ও ‘এসএটিলি’টে লনব তাচন েরা িদয়দে। 

 

খ) নমুনাকৃত টেলললিেন চযাদনদলর নােে লনর্ তারণ 

নমুনাকৃত চযাদনলগুদলা টথদে দুটি র্ারাবালিে নােে গদবষণার জন্য লনব তাচন েরা 

িয়। ট দিতু র্ারাবালিে নােে টোন পলরবাদরর প্রাতযলিে লেদনর ঘেনা লনদয় 

মাদসর পর মাস চলদত থাদে টসদিতু েে তেদের সামদন এে র্রদনর বাস্তবতা 

লনম তাণ েদর, েদল অদনে লেছুর মদতা েে তেরা নােদের নারী চলরে ও বাস্তদবর 

নারী চলরদের পাথ তেয েরদত প্রায় অসমথ ত িয়। এে ঘণ্টার নােে বা সাপ্তালিে 

নােদের প্রিাব এদেদে েম ঘদে। তাই বত তমান গদবষণায় র্ারাবালিে নােে 

লনব তাচন েরা িদয়দে। এদেদে নমুনাকৃত চযাদনলগুদলার সেল নােে টথদে ‘সরল 

বেবচয়ন লোরী’র মােদম দ্বীপ্ত টিলির ‘পাললে’ ও এসএটিলির ‘তুলম আদো তাই’ 

নােে দুটি টবদে টনওয়া িদয়দে। 

 

গ) সময় লনর্ তারণ 

ো তের ও েলপ্রসূ এেটি গদবষণা সম্পন্ন েরদত নমুনাকৃত নােদের সেল পব ত 

গদবষণায় অেভুতি েরদল িাদলা িয়। ট দিতু টসো সম্ভব নয়, তাই লনলে তষ্ট 

নােেগুদলার প্রদতযেটি টথদে ২০টি েদর টমাে ৪০টি পব ত গদবষণায় অেভুতি েরা 

িদয়দে। ‘পাললে’ নােেটির ৬৪৯-৬৬৮ পব ত ও ‘তুলম আদো তাই’ নােেটির ১৬৫-

১৮৪তম পব ত গদবষণার লবদেষদণর জন্য টনওয়া িদয়দে। র্ারবালিে নােে ট দিতু 

মাদসর পর মাস চলদত থাদে তাই অল্প লেছু পদব তর মােদম লসদ্বাদে টপৌুঁোদনা 

েঠিন। এজন্য এ সেল পদব তর বাইদরও নােদের আদরা টবে লেছু পব ত টেখা 

িদয়দে,  া মূল োলিলনো ব দত গদবষেদে সািাে েদরদে। তদব গদবষণাটি 

সম্পন্নোদল র্ারাবালিে এই নােে দুটি চলমান লেদলা, তাই পাললের সব তদেষ 

৬৬৮ পব ত ও তুলম আদো তাইদয়র সব তদেষ ১৮৪ পদব তর আদলাদে লবদেষণ িালজর 

েরা িদয়দে। 
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ঘ) লবদেষদণর এেে 

নমুনালয়ত নােদের প্রলতটি নারী চলরেদে এ গদবষণায় লবদেষদণর এেে লিদসদব 

টেখা িদয়দে। চলরেগুদলা লবদেষদণর জন্য লতনটি লবষদয় লেয রাখা িদয়দে।  থা- 
 

প্রথমত, নমুনালয়ত নােদের নারী চলরেগুদলার সামালজে পলরলচলত েী 

অথ তাৎ টপো েী। 

লদ্বতীয়ত, নােদে তাদের অাংেগ্রিদণর স্বরূপটি েী। অথ তাৎ নারীদে েী 

নারীদে অবমালনত, লন তালতত বা লনলিয় সো লিদসদব টেখাদনা িদে, 

নালে নারীর টগৌরবময় অাংেগ্রিণদে উপিাপন েরা িদে। 

র্ততীয়ত, পে তায় তাদের উপিাপন টেমন। এ লেেটি উদমাচদনর জন্য 

তথ্য, উলি ও ইদমজ ইতযালে ব্যাখা েরা িদয়দে। 

 

অথ তাৎ বত তমান গদবষণােদম ত দৃশ্য-শ্রুলত োো (audio-visual data) লবদেষণ 

েরা িদয়দে। এদেদে নােদে নারী লবষয়ে আদর্য়দে টেক্সে লিদসদব গণ্য েদর 

এই গদবষণায় গুণগত আদর্য় লবদেষণ পদ্ধলতর জন্য টেক্সচুয়াল অযানালাইলসস 

নাদমর লবদেষণ র্ারা টবদে টনওয়া িদয়দে। এদেদে আদর্য়দে  থা থিাদব 

লবদেষদণর জন্য টসলমওললজ, লেসদোস ত ও নারীবােী তি সিায়ে ভূলমো পালন 

েদরদে। 

 

৪. বাাংলাদেদের টেলললিেন নােদে নারীর পলরদবেনা 

নােদে নারী চলরেদে েীিাদব পলরদবেন েরা িদে তা টেখার জন্য নমুনাকৃত 

প্রলতটি নােে টথদে পৃথেিাদব সাংগৃিীত তথ্য দুই িাদগ লবদেষণ েরা িদয়দে। 

প্রথম িাদগ উদেশ্যগুদলার আদলাদে নারী চলরেগুদলার সামালজে পলরলিলত েী, 

অথ তাৎ নােদে নারীরা েী েী পলরচদয় আলব তভূত িদে, লনলম তত নারী চলরেগুদলার 

সদঙ্গ বাস্তদবর নারীদের েতটুকু লমল বা অলমল আদে এবাং নারী-পুরুষ চলরে 

উপিাপদন টোদনা ললঙ্গববষম্য েরা িদয়দে লেনা তা প তদবেণমূলে িাদব খু ুঁদজ 

টেখা িদয়দে। লদ্বতীয় িাদগ লেছু দৃদশ্যর লবদেষদণর মােদম নােদে নারীর 

পলরদবেনা টেমন ও েীিাদব েমতা োঠাদমা, িাষার চচ তার মােদম নারীদে 

মূল্যালয়ত েরা িদয়দে তা টেখার টচষ্টা েরা িদয়দে।  

 

নােদের নাম: পাললে; োলিলন ও লচেনােয: আিদমে খান িীরে; পলরচালনা: 

টমাস্তো মনন; োলিলন সাংদেপ: গ্রাদমর এে সার্ারণ টমদয় পাললে। ঘেনাক্রদম 

ঢাোর লবখ্যাত রিমান পলরবাদরর টেদল টসাদিদলর সাদথ তাুঁর লবদয় িয়। 

প্রথমলেদে শ্বশুরবালড়দত টেউ পাললেদে টমদন টনয় না। োশুলড় ও টসাদিদলর 

খালা তাুঁদে পদে পদে অপমান েরদত থাদেন। তাুঁর লবরুদদ্ধ েরদত থাদেন এদের 

পর এে ষড় ি। এরই মদে পাললের টোে টবান ফুললের সাদথ লবদয় িয় 

টসাদিদলর টোে িাই েরীদের। পাললের লবরুদদ্ধ ষড় দির খাতায় যুি িয় 

আদরেো নাম। লেন্তু তারপরও িাদলাবাসা লেদয় পলরবাদরর সবার মন জয় েদর 

টনন পাললে। অদনে প্রলতকূলতা পাড় েদর পাললে রিমান পলরবাদরর পুেবধূর 

স্বীকৃলত পায়।  লেও ফুললে টোদনা মদতই পাললের এই স্বীকৃলত টমদন লনদত 

পারলেদলন না। তাই তাদে টিয় েরার লড়াইদয় মে থাদে সব তো। লেন্তু পাললেদে 

টেউই আেোদত পাদর না। টসাদিল আর পাললে লমললত িদয় সার্ারণ নারীদের 

সিদ ালগতার লদেয বতলর েদরন পাললে োউদন্ডেন। লেছুলেদনর মদে পুরদনা 

েত্রুতার টজদর বন্ধ িদয়  ায় পাললে োউদন্ডেন। পাললের োুঁদর্ এদস পদড় 

আলথ তে সমস্যায় লবপ তস্ত রিমান পলরবারদে সামলাদনার োলয়ত্ব। পাললে প্রাণপদন 

টচষ্টা েদর টস োলয়ত্ব পালন েরার। লেন্তু তার এ টচষ্টায় সবসময় বার্া িদয় োুঁড়ায় 

নওেীন খালা ও তার টবান ফুললে। অন্যলেদে তার োশুড়ীও লবলিন্ন সমদয় লবলিন্ন 

স্বাদথ ত তাদে ব্যবিার েরদত থাদেন। এিাদব পালরবালরে োমাদোদলর মে লেদয়ই 

এলগদয় চদল পাললে নােেটি। 

 

ে. পাললে নােদে নারীর পলরচয় 

পাললে নােেটির উদেখদ াগ্য নারী চলরেসমূি িদলা- পাললে, সািা, নায়রা 
(পাললের োশুড়ী), রুমানা (পাললের চাচী োশুলড়), ফুললে (পাললের টবান), 

নওেীন (দসাদিদলর খালা)। নােদে নারী চলরেগুদলাদে দুইিাদব উপিাপন েরা 

িদয়দে। এেটি ঘদর, অন্যটি বাইদর। এদেদে ঘদর ট  নারীরা আদেন তারা 

লচরাচলরত দুইটি পলরচদয় প্রলতলষ্ঠত িদয়দে। প্রথমত, খল নারী, লদ্বতীয়ত, মৃদু ও 

সাংসারী নারী। খল নারীর ভূলমোয় আদেন নওেীন খালা, োশুড়ী নায়রা ও 

ফুললে।  ারা সব তো পাললের সােদল্যর পদথ বাুঁর্া িদয় োুঁড়াদত চান। এ নারী 

চলরেগুদলা টেদখ এো বলদল অতুযলি িদব না ট , মেযুগীয় ইউদরাদপর সালিলতযে 

ট্র্যালেেন িদয় লচরায়ত সলক্রয় ও লনলিয় গুণ-টোষ এ নারী চলরেগুদলাদত এোোর 

িদয় লমদে আদে। অথ তাৎ ঘদরর টেমটিদে পলরচালে টেলখদয়দেন টবলের িাগ 

টেদে নারীর লবরুদদ্ধ নারীর কুটিল লিাংস্রতার ন্যাদরটিদি। আর মৃদু ও সাংসারী 

নারীর ভূলমোয় আদেন চাচী রুমানা। ল লন লবপদে-আপদে সব তো পাললের সাদথই 

থাদেন। এসব নারী চলরেগুদলার মদে শুধু পাললে ও সািাদে চাকুলরজীবী লিদসদব 

পলরদবেন েরা িদয়দে। আর সমস্ত নারী চলরে বালড়র গৃলিণী। 

 

খ. নােদে লনলম তত নারী ও বাস্তব জীবদনর নারী  

জািাদজর নালবে টথদে লবমাদনর পাইলে, ব্যাাংে টথদে লবশ্বলবদ্যালয় সমস্ত লেছুদত 

আজ নারীদের উদ্যম পেচারণা। বাাংলাদেদের প্রর্ানমিী, লেোমিী, জাতীয় 

সাংসদের লিোর, লবদরার্ীেলীয় টনেী এবাং পররাষ্ট্রমিীও লেন্তু নারীই। টখলাধূলা, 

লবজ্ঞাদনও বাাংলার নারীরা সেলতা অজতন েদরদে। রমবাজাদররও নারীর 

অবিাদনর উদেখদ াগ্য উন্নলত লেয েরা  ায়। বাাংলাদেে পলরসাংখ্যান বযদরার 

লিসাব অনু ায়ী, ৪২.৫ লমললয়ন পুরুষ রমবাজাদরর সদঙ্গ যুি ট খাদন নারীর সাংখ্যা 

১৮.২ লমললয়ন (লবলেো, ২০১৬)। 

 

লেন্তু বাাংলাদেদের অন্যতম জনলপ্রয় এই র্ারাবালিে নােদে নারীর এমন টোদনা 

উপিাপন টচাদখ পদড় না। টসখাদন দুইজন নারীদে শুধু চাকুলরজীবী লিদসদব 

উপিাপন েরা িদলও টতমন টোদনা পদব তই এো টেখাদনা িদে না ট , তাুঁরা 

চাকুরী েরদত  াদেন, েম তদেদে সােল্য অজতন েরদেন লোংবা টোদনা র্রদনর 

ববষদম্যর লেোর িদেন। বরাং পাললেদে টেখাদনা িদে সাংসারী লিদসদব, ট  

মনপ্রাণ লেদয় সাংসার েরদে এবাং স্বামী টসাদিদলর জন্য সবলেছু োড়দত রালজ! 

অথ তাৎ চােলর েরার বেদল পাললে সাংসার সামলাদত ব্যস্ত। টেননা তাদে লঘদরই 

টতা এদগাদব নােে। এদেদে  লে তাদে বাইদর োজ েরদত পাঠাদনা িয় তািদল 

কুটিল নারীরা তাুঁর লপেদন লাগদব েী েদর। 

 

অথ তাৎ নােদে উপিালপত চাকুলরজীবী এই নারীর সাংসার সামলাদনার জন্য অগার্ 

সময়। লেন্তু বাস্তব জীবদনর নারী োলতমার মুদখ টতা অন্য েথা টোনা  ায়। 

োলতমা বদলন, সারালেন চােলরর পর রুদম এদস সাংসাদরর োজ েদর, সোনদে 

পলড়দয় লনদজর জন্য সময় েই (আললগন, ২০১৬)। আবার অদনে েম তদেদেই 

নারীেমীদের লনলে তষ্ট টবতন োঠাদমা টনই এবাং নারীরা িয়রালনরও লেোর িন।  ার 

টরে তার পলরবার ও পালরপালশ্বতেতাদেও োলপদয়  ায়। লেন্তু পলরচালে চাকুলরজীবী 

নারীর এমন বাস্তব লচে নােদে পলরদবেন েদরনলন। অন্যলেদে অন্য এে 

চাকুলরজীবী নারী চলরে সািা, তাদে টতা েখদনা অলেদস ট দত টেখাই  ায় না। 

সবসময় টসাদিদলর টপ্রদম মে। আর টসাদিলদে পাওয়ার জন্য প্রাণপদণ টচষ্টা েদর 

চদলদেন। োলতমা টসখাদন লনদজর জন্য সময় পায় না, তখন সািা েী েদর পায়? 

চাকুরীজীবী নারী এখাদন নামমাে। টসই তাদেরদে গৃিদোণলনি তর ও পরলনি তর েদর 

উপিাপন েরা িদয়দে। সমাদজর প্রলতলনলর্ত্বেীল টরলণ নারীদে টসিাদব টেদখ 

এবাং নােদের পলরদবেদনও এর খুব টবলে ব্যলতক্রম টচাদখ পদড় না। 

 

গ. নারীর অবোন ও অবিান উপিাপদন পাললের টজন্ডার-ট াুঁে 

নােেটিদত নারীদে লেছু সীলমত, গৎবাুঁর্া ভূলমোয় এবাং নারীর প্রকৃলত গৃিমুখী, 

দুব তল ও পরলনি তরেীল টেখা িদলও প্রর্ান পাুঁচ পুরুষ চলরে টসাদিল, টসাদিদলর 

বাবা, েরীে (দসাদিদলর িাই), লিদোল ও বারী এর মদে টসাদিল, টসাদিদলর 

বাবা ও েরীদের টপো লিদসদব টেখাদনা িদয়দে চাকুলরজীবী, লিদোল 

চললিেলনম তাতা এবাং বারী সাাংবালেে। তদব নারী চাকুলরজীবীদের মদতা তাদেরদে 

ঘদর বদস থােদত টেখা  ায়লন। তারা রীলতমদতা প্রলতলেন অলেদস  াদেন, বালড় 

লেরদেন, বউদয়র উপর হুকুম জালর েরদেন।  লেও বাস্তদব সাাংবালেেতা 

টপোদতও নারীর উপলিলত এখন িরিাদমোয় টেখা  ায়। এোড়া চললিে 

লনম তাদণর টেদেও বাাংলাদেদে নারীর অাংেগ্রিণ আদগর তুলনায় টবদড়দে। লেন্তু 

পুরুদষর এমন উপিাপন টেখা টগদলও নারীর টনই। 

 

পাললে নােদের দৃদশ্যর লবদেষণ 

ে. সব তাংসিা-নারী 
বাাংলার নারীদের 

ঐলতিালসে টপ্রোপে 

অদেষণ েরদল টেখা 

 ায়, আলেম সমাজ 

জীবদন নারীর 

েলিোলী ভূলমো 

লেদলা এো ট মন সতয 

টতমলন সমদয়র সাদথ 

সাদথ আজ সমাদজর দুব তল তথা সিনেীলতার প্রতীে লিদসদব নারীর অলস্তত্বও 

সতয। পাললের ৬৭৩ তম পদব ত টেখা  ায়, সাংসাদরর লতন িাজার োোর লিসাব 

ঠিেিাদব লেদত না পারায় পাললেদে টচার বলদেন নওেীন খালা। লেন্তু পাললে 

সবলেছু মুখ বদ  টমদন লনদেন। নওেীন খালার বিব্য লেদলা এমন- 
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নওেীন: বদলা লে বালড়র মানুষজন জানদল টতা টতামাদে টচার িাবদব 

তাই না। ...ফুললে িাদলামদতা টখয়াল রাখলব টতাদে ট দনা আবার 

চুলরটুলর েদর সাংসার চালাদত না িয়। অবশ্য টতার চুলর েরার 

প্রদয়াজন পড়দব না টতার িাজদবি টতা অদনে োো টবতন পায় 

(দেখুন, লচে-১)। 

শ্বাশুড়ী: তুই পাললের লেদে আঙুল তুলদত পারলেস? তাোড়া তুই র্ীদর 

র্ীদর পাললেদে এই সাংসাদরর সবোজ টথদে সলরদয় লেদত চাইলেস। 

তুই েী টিদবলেস ফুললে পাললের মদতা েদর সাংসারোদে চালাদত 

পারদব? ফুললেদে আলম সাংসার চালাদনার জন্য এেমাস সময় লেলাম, 

তারপর টেখদবা টে িাদলা েদর সাংসার চালাদত পাদর, টতার ফুললে 

নালে আমার পাললে। 

পাললে: টে িাদলা চালায়, টে খারাপ চালায় এই প্রলতদ ালগতার েী 

েরোর মা? ফুললে  া েরদে েরুে না, আলম ওদে সািাে েরদবা। 

 

দৃশ্যটি লবদেষণ সাদপদে বলা  ায়, রাষ্ট্র-সমাজ-পলরবাদরর বলদয় নারীর টবদড় 

ওঠায় এবাং তার লচোোঠাদমাদত ট মনিাদব লপর্ততি সবসময় আলর্পতয বজায় 

রাখদত টচদয়দে, পুরুষার্ীনি েদর নারীদে গদড় টতালার সব র্রদনর প্রদচষ্টাও 

েদরদে, তাদের টসই প্রদচষ্টা সেল। তাই িয়দতা টচার অপবাে মাথায় লনদয়ও 

পাললেদে আমরা ব্যস্ত িদত টেলখ না। বরাং পাললের বিব্য টথদে এো িষ্ট িয় 

ট , ব্যলিগত সম্পলে এবাং োস প্রথার উদ্ভব টথদে সৃষ্ট টরলণ দ্বদের সদঙ্গ সদঙ্গ 

নারীজালতর টোষণ-লনপীড়ন এবাং পরার্ীনতার ট  যুগ শুরু িদয়লেল তা আজও 

লবদ্যমান। নারীদে সতী, মায়াবতী, সব তাংসিা ইতযালে ইতযালে  দতা অলির্ায় 

অলিলিত েরা িদয়দে তার সবই ঠিেঠােিাদবই নারীর মগজ টর্ালাই েদরদে। 

তাই িয়দতা পাললে সব অপবাে-অবদিলা-অতযাচার সহ্য েদরও ফুললেদে সািাে 

েরার েথা িাবদেন, সাংসাদর সবার মঙ্গদলর জন্য োজ েরদেন।  

 

এোড়া নােদের টবে লেছু দৃদশ্য নওেীন খালার িাজাদরা অপমাদনর প্রলতবাে 

েরদত টেখা  ায় না পাললেদে। টস টেদনা প্রলতবাে েদর না এই েথা  খন চাচী 

জানদত চান, তখন পাললে বদলন, ‘েী েরদবা চাচী, সবই টতা আমার সাংসাদরর 

মানুষ, রাগারালগ,  গড়া াটি েদর েী লাি’। চাচীর েথার পলরদপ্রলেদত পাললে 

বরাং তাদে টেখায় নারীদের ‘সইদত’ লেখদত িয়। এই ‘সদয়’  াওয়া শুধু পাললের 

জন্য নয়। এমন সদয় টনওয়ার েমতা আদরা অদনে নারীদেই অজতন েরদত িয়। 

টেননা ট  লেসদোদস তর মদে নারীজীবন ঘুরপাে খায়, ট খাদনই তাদে টেখাদনা 

িদয়দে নারীদে এসব টমদন লনদত িদব, তাদে এসব লেছু ‘সইদত’ িদব। নারীও 

জীবনির টসই লেসদোস তদেই গ্রিণ এবাং আত্মি েদর। তাই নারী তযাগ েদর, 

টমদন লনদয়, অর্ীনি িদয়, সহ্য েদর লনদজদে সুখী, জয়ী লোংবা মিৎ মদন েদর। 

নােদের লনম তাতাও নারী চলরে পলরদবেদন লবদ্যমান লেসদোদস তর মদেই সীমাবদ্ধ 

থাদে, নারীর আর লবেল্প িদয় ওঠা িয় না। 

 

খ. বললঙ্গে রাজনীলতদত নারী নয় পুরুদষর ‘টরষ্ঠতা’ প্রমাণ 

পাললে োউদন্ডেদনর প্রদজক্ট বন্ধ িদয় টগদল টসাদিল টবোর িদয় পদড়ন। 

টসাদিদলর এই অবিা টেদখ টোে িাই েরীে তাদে চােলর টেওয়ার প্রলতশ্রুলত 

টেন। লেন্তু েরীদের অলেদস শুধুমাে লপয়দনর চােলরর পে োুঁো থাদে। টসাদিল 

টসই চােলর েরদতই রালজ িন। এলেদে বালড়র সবাই িাদব েরীে মদন িয় 

টসাদিলদে অদনে িাদলা পদে চােলর লেদয়দেন।  লেও পদর সবাই টসাদিদলর 

লপয়দনর চােলরর েথা টজদন  ায়। নােদের ৬৬৭তম পদব ত েরীে টসাদিলদে 

চােলর লেদয়দে এ েথা শুদন ফুললে ও নওেীন খালার প্রলতলক্রয়া লেদলা এমন- 
 

ফুললে: টসাদিল ওর িাইদয়র জন্য চােলরর ব্যবিা েরদব, আর আলম 

টেখদবা? সহ্য েরদত পালর না এসব আলম খালা। 

নওেীন: টতাদে আের লেদয়, টসািাগ লেদয় েরীেদে বদে আনদত 

িদব। ট  মানুষোর মুদখ আর মদন এে েথা টসই মানুষোই পৃলথবীদত 

সবচাইদত টবাো। এই পৃলথবীদত এেমাে জায়গা চালােদের। আর 

চালােদের জানদত িয় েলােলা। িাঙদনর টখলাো জদম  াদব, তুই 

টতা চুদনাপু ুঁটি টসলেন টখলায় এদসলেস। লেন্তু আলম বেদরর পর বের 

এই িাঙদনর টখলাই টখদল  ালে। 

 

নওেীন খালার েথামদতা ফুললে টসাদিদলর লবরুদদ্ধ েরীদের োদন কুমিণা লেদত 

থাদে। ৬৬৮ তম পদব ত টেখা  ায় ফুললে েরীেদে বলদে, ‘তুলম টোলা িাইদয়র 

টথদে অলেদস িাদলা পলজেদন আদো। এ োরদণ বব িয়দতা চাদে টোলা িাই 

টতামার চাইদত িাদলা পলজেদন  াে।’ এিাদব কুমিা শুনদত শুনদত লেছুলেন 

 াওয়ার পর েরীে টসাদিলদে ভুল ব দত শুরু েদরন এবাং অলেদস পদে পদে 

অপমান েরদত থাদেন। এসব দৃশ্য টথদে মদন িয় পুরুষ ট খাদন িাইদয়র পাদে 

োুঁড়াদত চাদে, তার লবপদে-আপদে পাদে থােদত চাইদে, তখন নারীর োরদণই 

টসো সম্ভব িদে না। লবষয়টি িষ্ট িদয়  ায় পদরর দৃদশ্য টসাদিল আর েরীদের 

েদথাপেথদনর মােদম- 
 

িাইয়া তুই আমার টেদস্ক বদস আমার অনুপলিলতদত োজ েদরলেস? 

লে লে িাইয়া। এই টচয়ারোর প্রলত টতার এদতা টলাি? তাই না 

িাইয়া। আলম টতার মদতা না ট  লনদজর বউদয়র েথায় চলদবা, 

আমার টচয়াদর তুই টোদনা লেনই বসলব না (লচে-২)। 

 

িাইদয় িাইদয়র এই 

দ্বদের জন্য নােদে 

লনলম তত নারী চলরে 

ফুললেদেই োয়ী েরা 

িয়। সবাই িাদব 

সাংসাদর অোলের মূদল 

টতা নারীরাই থাদে। 

অবিানগতিাদব পুরুষ 

পায় উি ম তাো, নারী 

পায় লনম্ম ম তাো। েদল 

নারী পুরুদষর বললঙ্গে রাজনীলতদত পুরুষ িয় বলদ্ধমান, বলোলী, েলপ্রে, আর 

নারী িয় লনলিয়, মূখ ত, বেমানা, সতী ও অপোথ ত (আজাে, ২০১১: ২৮)। অথ তাৎ 

পুরুষই টরষ্ঠ, এমন ট  লেসদোস ত বদ্ধমূল েদর তুদলদে পুরুষতি, তা আরও 

এেবার প্রমাণ িদয়  ায় পাললে নােদের নারী চলরদের এদিন পলরদবেনায়। 

 

গ. ঘর িাঙার মূদল নারী 

পাললে’র ৬৬১তম পদব ত টেখা  ায়, টসাদিল আর পাললের মদে সম্পদেতর গিীরতা 

টেদখ এবাং সাংসাদর োলে লেদর আসদে টেদখ নওেীন খালা খুবই লচলেত, টেননা 

টস চায় পাললেদের সাংসাদর ট দনা টেউ সুদখ না থাদে। তখন খালার মদন মদন 

েদথাপেথন লেদলা এমন- 
 

আদর বাবা, এদের টপ্রদম টতা টেখলে টোদনা িাোই টনই।  দতাই 

এেো পর এেো চক্রর চালালে, ততই টতা মদন িয় এদের মদে টপ্রম 

আদরা বাড়দেই। হু হু নওলেন এিাদব টতা চলদব না, অন্য টোদনা 

টগ্রম প্লান েরদত িদব। টিলর সুন। সব আদগর মদতা িদয়  াদব আর 

আলম োুঁলড়দয় োুঁলড়দয় ডুেডুলে বাুঁজাদবা, এদতা টবাো পাও আমাদে। 

 

পদরর পদব ত টেখা  ায়, নওেীন সাংসাদর অোলে লাগাদনার জন্য পাললে ও ফুললের 

োজ িাগ েদর লেদেন। তাদতও লতলন র্তলপ্ত পানলন, এরপর লতলন বালড় িাগ েরার 

পলরেল্পনা েরদত থাদেন। 

৬৬৩তম পদব ত টেখা  ায়, 

লতলন টসাদিদলর বাবাদে 

বলদে বালড় িাগ েদর 

টেওয়ার েথা। তখন 

পাললের োশুড়ী চদল 

আসায় েথা ঘুলরদয় নওেীন 

বলদে, না আলম আসদল 

বলদত চালে োজ িাগ েদর 

লেদত। এরপর আবার মদন 

মদন বলদে, 

 

আপা তুলম  ার োুঁদর্ ির েদর োুঁড়াদব টিদবলেদল, তার েলিোই 

এবার িাগ েদর লেলাম। টেখদল টতা এই নওেীন লে লে েরদত 

পাদর। আজ োজ িাগ েদরলে, োল বালড় িাগ েরদবা। তুলম  তই 

টচষ্টা েদরা না আপা, আলম টতামার বালড় িাগ েদরই োড়দবা (লচে-

৩)। 

 

এিাদব নােেটিদত অনবরত নওেীন, ফুললে নামে নারী চলরদের উপর এ র্রদনর 

কুটিল ও লিাংস্রাতে মদনািাব আদরাপ েরা িদত থাদে লবলিন্ন দৃদশ্য। ট দনা নারীরা 

সব তো সাংসাদর কুটিলতার োদজ ব্যস্ত ও সাংসাদর িাঙন র্রাদত ব্যস্ত। নােদে নারী 

চলরদের এমন টেঁয়াললপনা উপিাপদনর মােদম টেষদমষ নারী সমস্যা লিদসদবই 

পলরদবলেত িয়। পাোপালে েে তদের োদেও নারী লবদ্রুপাত্মে লিদসদব গণ্য িদত 

থাদে। তাই সমাদলাচে আ আল মামুন এর িাষায় বলদত িয়- 
 

চিত্র-০২ 
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অলনবা তিাদবই বাইদবল-টবে-পুরাণ-কুরাণ, স্মৃলত-োস্ত্র-সালিতয 

রিস্যময় ট  নারী লনম তাণ েদর, ট  নারীর লেদে আমরা অস্বে, 

কুদিললো ‘অপ্রোলেত’ লিদসদব অলর্পলতর অবিান টথদে 

তাোদত অিযস্ত, টসই অিযস্ততাদেই আরও দৃঢ়বদ্ধ েরা িয় (িে 

এবাং মুন, ২০০৬: ১৫১)। 

 

এ লবষদয় সমাদলাচে আ আল মামুন এর মত প্রলণর্ানদ াগ্য। দৃশ্যগুদলা পর পর 

 লে সাজাদনা িয়, তািদল মদন িদব, ‘পুরুষতালিে এ সমাদজ নারী মানুষ নয়, 

এমনলে সমস্যাগ্রস্ত মানুষও নয়, নারী িদে সমস্যাগ্রস্ত টমদয়মানুষ’ (খললল এবাং 

মািমুে, ২০১৩)। ট দনা নারীরা না থােদল পলরবাদর টোদনা জটিলতার সৃলষ্টই 

িদতা না। ঘর িাঙার মূদল ‘নারী’। ট খাদন তার স্বার্ীনতা লচোদচতনা টতা 
অনুপলিতই, সাদথ নারী এদিন কুটিলতার েদম ত ললপ্ত। সদঙ্গ সদঙ্গ এমন দৃশ্য 

উপিাপদনর মদে লেদয় সমাদজ লবদ্যমান নারীর ট  লেসদোস ত টসোই প্রলতলষ্ঠত 

িয়। আর নারী এ লেসদোদস তর টিতদরই ঘুরপাে খায়। 

 

ঘ. নারী অনুদপ্ররণাোেী  

গণমােদম ট সব েদে বাুঁর্া ইদমজ নারী চলরে লনম তাণ েরার টেদে ব্যবিার েরা 

িয় তার টথদে এেটু টবলরদয় এদস নারী চলরে লনম তাদণও প্রয়াসী িদয়দেন পাললে 

নােদের পলরচালে। ট খাদন পাললে নামে নারী চলরেদে পুরুদষর অনুদপ্ররণাোেী 

লিদসদব পলরদবেন েরা িদয়দে। নােেটির ৬৭১ তম পদব ত টেখা  ায়, টসাদিদলর 

চােলর চদল টগদল টস  খন লপয়দনর চােলর পান তখন পাললে তাদে অনুদপ্ররণা 

লেদয় বদলন, ‘মন খারাপ েদরা না টসাদিল, তুলম টতা চােলর েরদোই, টোে টিাে 

বড় টিাে, এেলেন সব ঠিে িদয়  াদব, আপাতত চাললদয় নাও’। এিাদব পুরুদষর 

পথচলায় লোংবা োদজেদম ত নারীদে উৎসািোনোরী লিদসদব পলরদবেনার মােদম 

োজী নজরুল ইসলাম এর েথাই ট দনা স্বীকৃলত লেদত টেখা  ায় লনম তাতাদে। 

নজরুল বদলদেন- 
 

‘টোন োদল এো িয়লন ে জয়ী পুরুদষর তরবারী 

 টপ্ররণা লেদয়দে, েলি লেদয়দে লবজয় লেী নারী’। 

 

অথ তাৎ নারীর টপ্ররণাই পাদর পুরুষদে লবজয় এদন লেদত। টেননা টপ্ররণা িদলা 

এেটি মানলসে চাললো েলি  ার োরদণ মানুষ এেটি উেীষ্ট লেয অজতদনর জন্য 

সলক্রয় িদয় ওদঠ। নারীলবিীন পুরুষ লে েল্পনা েরা  ায়! জীবদনর প্রলতটি র্াদপই 

টেখা  ায় পুরুদষর টপ্ররণার সঙ্গী িদয় থাদে এেজন নারী।  লেও নারীর িাদগ্য 

টসই স্বীকৃলত টজাদে খুব েম। তাই নারীর এমন পলরদবেনার জন্য পাললের 

পলরচালে এবাং োলিলন, লচেনােয ও সাংলাপ টলখদের বািবা প্রাপ্য। 

 

ঙ. নারীর ‘অর্স্তনতা’, প্রলতষ্ঠা টসই নারীদে লেদয়ই  

‘সাবলোন ত (Subaltern) েব্দটির সার্ারণ অথ ত িদলা অর্স্তন বা লনম্মবগ ত বা 

লনম্মলিত। এর সাংজ্ঞা লনর্ তারণ েরা িদয়দে সামালজে সম্পদেতর টসই সমতদল 

ট খাদন েমতাই িল মূল েথা। অথ তাৎ ট খাদন প্রভুত্ব/অর্ীনতার এে লবলেষ্ট 

োঠাদমার মদে সামালজে সম্পেতটি বাুঁর্া থাদে’ (িদ্র, ২০০৪: ২), টসখাদনই 

এেপে প্রভুত্ব লাি েদর আর অন্য পে অর্ীনতা বা অর্স্তনতা। টসই লিদসদব 

নারীরা সমাদজ ‘অর্স্তন’। টেননা সমাদজ প্রলতলনলর্ত্বেীল পুরুষ টরণী েমতাবান 

িদল নারী টসখাদন অর্স্তনই। লবপরীদত সমাজব্যবিার টঘরােদপ নারীরাও 

লনদজদের পুরুদষর টচদয় টিয় এবাং তাদের ‘অর্স্তন’ লিদসদব টমদন লনদয়দে। 

নােেটির ৬৫৯ তম পদব ত পাললের েথা অতযে টসোরই ইলঙ্গত টেয়। পাললে 

টসাদিদলর টোে চাচীদে বলদেন- 
 

আলম আজ  তটুকু েরদত টপদরলে সবই টসাদিদলর জন্য, টলাদে বদল 

প্রদতযেো সেল পুরুদষর লপেদন নালে এেজন নারী থাদে, লেন্তু টেউ 

েখদনা এো বদল না ট , প্রদতযেো নারীর লপেদনও টেউ এেজন 

থাদে। আলম আজ  দতাটুকু জয় েরদত টপদরলে, সার্ারণ টথদে 

 তটুকু অসার্ারণ িদয় উঠদত টপদরলে, সবটুকুই এই মানুষোর জন্য 

চাচী। আমার টসাদিদলর জন্য, ও  লে আমার জীবদন না আসদতা 

তািদল আলম বাাংলাদেদের টোন এে টোদণ পদড় থােতাম। জীবদনর 

আসল মাদন আলম েখনই ব দত পারতাম না। ও আমাদে নতুন েদর 

িাবদত লেলখদয়দে, এই পৃলথবীোদে নতুন েদর লচনদত লেলখদয়দে। 

েদতা লবপদের মাদ  লে েদর যুদ্ধ েদর এলগদয় ট দত িয় টসো 

লেলখদয়দে। 

 

এিাদব সমাদজ লবদ্যমান নারীর ট  লেসদোস ত তা টথদে উৎপালেত জ্ঞান-েমতার 

অর্ীন পাললে শুধু স্বামীর আলর্পতযদেই টমদন টনয় না। বরাং পুরুদষর োলিত 

প্রলতলনলর্ লিদসদব তার প্রচার-প্রসাদরও স্বতঃপ্রদণালেত িদয় লনযুি থাদে। আবার 

পাললের েথা টথদে এো িষ্ট িদয়  ায় ট , লবদ্যমান এই িাবমূলত ত টিলেদয় রাখার 

িালতয়ার লিদসদব অন্যান্য গণমােদমর মদতা এখাদন োজ েদরদে টিলি নােে। 

এোড়া ৬৬০তম পদব ত টসাদিল আর পাললের েদথাপেথন লবষয়টিদে আদরেবার 

ববর্তা টেয়। পাললে বলদেন- 
 

তুলম আমার সবলেছু টসাদিল, আলম টতামার জন্য সবলেছু োড়দত 

পালর। তাই আলম লনলদ্বতর্ায় টতামাদে আর আমার টমদয় টরষ্ঠাদে টবদে 

লনদয়লে টসাদিল। আমার আর লেছুরই েরোর টনই। এেো েথা লে 

জাদনা এেো টমদয় েখদনা অসার্ারণ িদয় উঠদত পাদর না। আর 

এেজন স্ত্রী আর মা টতা েখদনাই পাদর না। 

 

এিাদব লবলিন্ন দৃদশ্যর মােদম  খনই নারীর মুখ টথদে পুরুষতদির বাণী প্রচালরত 

িয় তখন টস লবষয়োর ববর্তাও টবদড়  ায় এেটু টবলে এবাং লবদ্যমান পলরলিলতদে 

আরও েলিোলী েদর টতাদল। টস োরদণই িয়দতা অলর্োাংে নােদে নারী চলরে 

ট মন- মা, টমদয়, স্ত্রী ইতযালে ভূলমোসমূি পলরদবলেত িয় লপতা, িাই বা স্বামীর 

গুণগান এবাং ম তাো রোর োদজ। পাললেদতও িয়দতা নারীর চলরদের এমন 

উপিাপদনর মে লেদয় নারীর ‘অর্স্তন’তার লবষয়টিদেই ববর্ ও প্রাপ্য লিদসদব 

প্রলতলষ্ঠত েদরদেন পলরচালে। 

 

নােে: তুলম আদো তাই; রচনা: মাসুে িাসান; পলরচালনা: আিসানুল িাসান, 

োলিলন সাংদেপ: সমাদজর লবেবান এে ব্যলির সম্পলের উপর তাুঁরই টোে িাই ও 

িাইদয়র বউদয়র নজর। এমনলে সম্পলের জন্য তাুঁরা তাদে টমদর টেলার টচষ্টাও 

েরদেন প্রলতলনয়ত। লবেবান ওই ব্যলি লবষয়ো আদাজ েরদত পারদলও টে এই 

ষড় িোরী টসো ব দত পাদরন না। তাই টস টেদল োলিমদে লবদেে টথদে 

বালড়দত টেদে পাঠান। োলয়ত্ব বদ  লনদত বদলন ব্যবসার। োলিম লসদ্বাে টনন 

েদ্মদবদে টোম্পালন ঘুদর টেখদব  াদত টস ষড় িোরীদের র্রদত পাদর। োলিদমর 

থাোর ব্যবিা িয় তাদেরই টোম্পালনর েম তচারী েওেত সাদিদবর ফ্ল্যাদে। েওেত 

সাদিদবর টোে টমদয় আসলমতাদে োলিদমর িাদলা লাদগ। সময় গলড়দয় ট দত 

থাদে। এেসময় তাদের মদে জমায় টপ্রদমর অনুভূলত। এবার তাদের লবদয় লনদয় 

বাুঁদর্ নানা সরদগাল। টেননা োলিদমর চাচী সম্পলে আত্মসাদৎর জন্য তার টবাদনর 

টমদয় টুইাংদেল এর সদঙ্গ োলিদমর লবদয় টেওয়ার জন্য টচষ্টা েরদেন। অদনে বার্া 

লবপলে টপলরদয় োলিম আর আসলমতার লবদয় িয়। লেন্তু বালড়র অলর্োাংে সেস্য 

আসলমতাদে পদে পদে অবমান েরদত থাদেন। লনদজর অলর্োর প্রলতষ্ঠার জন্য 

আসলমতা স্বামীর সাংসাদর লড়াই েরদত থাদে। এিাদবই নােদের গল্প এলগদয় 

চদল... 

 

ে.তুলম আদো তাই নােদে নারীর পলরচয় 

নােেটিদত উদেখদ াগ্য নারী চলরেগুদলা িদলা- আসলমতা, পুলিতা (আসলমতার 

টবান), টরদবো (োলিদমর মা), টজাৎসা (োলিদমর টোে চাচী), লরনা (োলিদমর 

বড় চাচী), লেপালল (োলিদমর ফুফু), টুইাংদেল (োলিদমর খালাদতা টবান), 

োলিদমর োেী, মলজতনা (োদজর বয়া)। পাললে নােদের মদতা এখাদনও ঘদর ট  

নারীরা আদে তাদেরদে লচরাচলরত দুইটি পলরচদয় প্রলতলষ্ঠত েরা িদয়দে। ‘খল’ 

নারীর চলরদে আদেন লরনা, লেপালল ও টুইাংদেল। এদের মদে লরনা সব তো ব্যস্ত 

েীিাদব বালড়র েতী িওয়া  ায় এবাং োলিম ও োলিদমর বাবাদে টমদর টেদল 

তাদের সম্পলে িালতদয় টনওয়া  ায় টসই টচষ্টায়। এোড়া লেপালল ও লরনা দুজদন 

সব তো ঘদরর োজেম ত বাে লেদয় আসলমতার লপেদন লাগদত ব্যস্ত। অন্যলেদে 

টুইাংদেল ব্যস্ত োলিমদে িাদলাবাসার জাদল জড়াদনার োদজ। আর নানা র্রদনর 

ষড় ি েদর োলিদমর মাদে আসলমতার লবরুদদ্ধ েদর টেওয়ার। মলজতনাদেও 

বালড়র অন্যান্য োদজর পাোপালে লেপালল ও লরনার কুটিল োদজর সিদ ালগতা 

েরদত টেখা  ায়। আর মৃদু ও সাংসারী নারীর ভূলমোয় আদেন োলিদমর মা 

টরদবো, োেী ও চাচী টজাৎস্না। এরা লতনজনই মৃদু, িীত, টস্নিপরায়ণ বাঙালল 

নারীর প্রলতমূলত ত,  ারা অতযে আেলরেতার সদঙ্গ ঘরসাংসার টেদখশুদন রাদখন, 

পলরবাদর সবার সুদখ-দুঃদখ পাদে থাদেন। এোড়া সচারচর োশুলড়-বউমা মাদনই 

টস তীি সম্পেত, টসই লেসদোস তদে দূদর টঠদল পলরচালে এখাদন আসলমতার 

োশুলড়দে মমতাময়ী মারূদপ উপিাপন েদরদেন। তদব নােদে সব নারী চলরেদে 

গৃলিণীরূদপ উপিাপন েরা িদয়দে। 

 

খ. নােদে লনলম তত নারী ও বাস্তব জীবদনর নারী  

বাাংলাদেদের লনোথ মজুমোর ও ওয়াসলেয়া নাজনীন আজ  খন সম 

প্রলতবন্ধেতাদে জয় েদর এিাদরদের চূড়ায় পা রাখদেন; লেো, ববজ্ঞালনে 

গদবষণা, টখলাধুলা, সব রেদমর টপোয় সােদল্যর পলরচয় লেদয় নারীরা লনদজদের 

পুরুদষর সমেে প্রমাণ েরদেন, পাোপালে লেল্প-সালিদতযও নারীর পেচারণা 
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টবদড়দে। টসখাদন তুলম আদো তাই নােদে টোদনা নারীদেই এমন চলরদে টেখা 

 ায় না। নােদের প্রথম পদব ত শুধু প্রর্ান নারী চলরে আসলমতাদে েদলদজ ট দত 

টেখা  ায়। তারপর আর টোদনা পদব তই তাদে েদলদজ ট দত টেখা  ায়লন। 

আসলমতার টবান পুলিতাদে প্রথম পব ত টথদেই বালড়র রান্নাবান্না েরদত টেখা  ায়। 

অন্যলেদে টুইাংদেদলর বয়স অনুয়ায়ী তার েদলদজ পড়ার েথা, লেন্তু তারও এমন 

টোদনা উপিাপন নােেটিদত টনই। লবষয়ো টেদখ োল ত মাে তস-এর উলি এখাদন 

উদেখ েরা  ায়। লতলন বদললেদলন, টোন টেে েত উন্নত তা টেখদত িদল আদগ 

টেখদত িদব টসদেদের নারী এবাং লেশুদের। এদেদে লনম তাতার এরূপ উপিাপদনর 

সাদথ সাদথ বাাংলাদেদের টেদের নারীর টোন বাস্তব লচে উপিালপত িয় টসো আর 

বলার অদপো রাদখ না। 

 

আবার তুলম আদো তাই নােদে এই লতন নারী চলরে োড়া অন্যান্য টোন নারীদেই 

চাকুলরজীবী লিদসদব টেখাদনা িয়লন। ট খাদন লেনা ‘বাাংলাদেদে ২০০২-০৩ সাদল 

রমবাজাদর নারীর অাংেগ্রিণ ২৬ েতাাংে লেদলা। ২০১৩ সাদল তা ৩৩.৫ েতাাংদে 

উন্নীত িদয়দে।  া েলেণ এলেয়ার অদনে টেদের টচদয় টবলে। এমনলে ববদেলেে 

মুদ্রা অজতদনর প্রর্ান খাত বতলর টপাোেলেদল্পর ৮০ েতাাংে েমীই নারী’ (লবলেো, 

২০১৬)। নারীর আথ ত-সামালজে অবিাদনর টেদে আমাদের সােল্য আেজতালতে 

অঙ্গদনও লবদেষিাদব প্রোংলসত িদয়দে। এমনলে সম্প্রলত জালতসাংদঘর োলেরো 

বালিনীদত েম তরত নারীদের সােদল্য খুলে িদয় জালতসাংঘ মিাসলচব বান লে মুন 

আদরা নারী েম তেত তা টচদয়দেন। োদজই বাস্তব অবিা লিন্ন িদলও এবাং 

সাম্প্রলতেোদল বলিপ তলরসদরর োদজ নারীর অাংেগ্রিণ লবপুল গলতদত বাড়দলও 

আমাদের গণমােদমর অন্যতম োখা টেলললিেন নােদে তার প্রলতেলন টেখদত 

পাই না। তাদেরদে টসই গৃিমুখী েদরই রাখা িদয়দে।  

 

গ. নারীর অবোন ও অবিান উপিাপদন তুলম আদো তাইদত টজন্ডার-ট াুঁে 

নােেটির উদেখদ াগ্য পুরুষ চলরেগুদলা িদলা- োলিম, োলিদমর বাবা, জুললেগার 
(োলিদমর চাচা), সালরয়ার (োলিদমর টোে চাচা), েওেত (আসলমতার বাবা) ও 

টমাস্তো। এসব পুরুষ চলরেগুদলার মদে েওেত চাকুলরজীবী এবাং টমাস্তো 

োিারী টপোয় আদেন। অন্যসব পুরুষ চলরেগুদলা ব্যবসায়ী, এদেদে  াদেরদে 

ব্যবসায়ী লিদসদব পলরদবেন েরা িদয়দে তারা ব্যবসা লনদয় ব্যস্ত, ব্যবসাদয় রলমে 

র্ম তঘে লনদয় লচলেত। আর চাকুলরজীবী েওেত সাদিব টতা টোম্পালনর জন্য প্রাণ 

প তে লেদত প্রস্তুত। োিারী টপোয় ল লন আদসন তাদেও খুব ‘মিান’রূদপ 

উপিাপন েরা িদয়দে। ট  লেনা ট দোদনা মূদল্য োলিদমর বাবাদে সুি েরদত 

তৎপর। অথ তাৎ নােেটিদত নারীদে গৃিমুখী েদর রাখা িদলও পুরুষ চলরেগুদলা 

লবলিন্ন গুরুত্বপূণ ত টপোয় লনদয়ালজত আদেন। এোড়া নােদের োলিলন, নারী-পুরুষ 

চলরে লনম তাণ, সাংলাপ বয়ান, অলিনয়িলঙ্গ ও উপিাপন বেলীদত েলাকুেলীদের 

টজন্ডার ববষদম্য দৃলষ্টিলঙ্গর পলরচয় পাওয়া  ায়।  

 

তুলম আদো তাই নােদের দৃদশ্যর লবদেষণ 

ে. সলিাংসতার প্রেে তন নারীদে লেদয়ই 

‘সলিাংস েব্দটির লেদে তাোদলই টেখা  ায়, লিাংসার োপ। সলিাংস েদব্দর অথ ত 

লিাংসার সদঙ্গ, আর োরও সদঙ্গ লিাংসা বা ঈষ তামূলে আচরণ েরাই সলিাংস আচরণ; 

এো ট মন োরীলরে আক্রমদণর মােদম িদত পাদর, টতমলন েথা, োজ বা অঙ্গ-

িলঙ্গর মােদমও। এেইিাদব সলিাংসতার প্রেে তনও লেন্তু এে র্রদনর সলিাংস োজ। 

োরণ, গণমােদম প্রেলে তত সলিাংসতা েে তেদেরদে উদেলজত বা প্রিালবত েরদত 

পাদর’ (খললল ও মািমুে, ২০১৩)। এদেদে তুলম আদো তাই নােদে নারীর 

মােদমই সলিাংসতার প্রেে তন েরদত টেখা  ায়। নােেটির ১৭৫তম পদব ত োলিদমর 

চাচীর েথাবাত তা, চালচলন িয়দতা টসোরই ইলঙ্গত টেয়। টেখা  ায়, োলিদমর 

বাবাদে মারার জন্য োলিদমর চাচী লরনা তার স্বামীর সদঙ্গ লমদল ষড় ি েরদেন। 

ঠিে িদলা ভুল ঔষুর্ খাওয়াদনা িদব োলিদমর বাবাদে, তািদলই র্ীদর র্ীদর উলন 

মারা  াদবন। পদরর দৃদশ্য টেখা  ায়, নানা বািানায় োলিদমর বাবাদে ঔষুর্ 

খাওয়াদনার টচষ্টা েরদেন লরনা। লরনার েদথাপেথন লেদলা এমন- 
 

িাইজান অব  িদবন না, ঔষুর্ো টখদয় লনন লপ্লজ। আমরা টতা আর 

োিার না ট  আপনাদে সুি েদর লেদবা। ঔষুর্ টখদয়ই আপনাদে 

সুি িদত িদব। 

 

তাদের েদথাপেথদনর এে প তাদয় 

িঠাৎ েদর টসখাদন োিার চদল 

আদসন।  াদে লেনা িয় টেলখদয় 

িাইজাদনর লচলেৎসা েরদত বারণ 

টেওয়া িদয়লেদলা। তখন লরনার 

মদন মদন েথা লেদলা এমন- 

ঐ োিার আবার টোথা টথদে এদলা, ওনার টতা এেমাস এ বালড়র 

আদেপাদে আসা বারণ লেদলা। সব প্লান বানচাল িদয়  াদে মদন 

িদে। সব সাজাদনা গুটি এলাদমদলা েদর লেদলা। 

টোন সািদস ট  টলােো আবার লেদর এদলা টসোই টতা ব দত 

পারলে না। লনলিয়ই এর লপেদন অন্য টেউ আদে। আমাদে তাদে 

খু ুঁদজ টবর েরদত িদব। টেখালে তার মজা আলম (লচে-৪)। 

 

আবার, ১৭৬ তম পদব ত োদজর 

টমদয়টি চুলর েদরদে জানদত টপদর 

তাদে মারদত মারদত লরনাদে 

বলদত টোনা  ায়- 
 

প্রথম লেন এদস লরনার লজলনস চুলর 

েলরস। েযাচরা টোথাোর, টতাদে 

আজদে আলম টেষ েদর টেলদবা, 

টমদরই টেলদবা, পুললদে লেদবা। 

চল এখুলন্ন চল (লচে-৫)। 

 

এইিাদব লমলষ্ট েথা বদল মানুদষর মন জয় েদর তারই সব তনাে েরা, োিার 

আসায় তার অলিব্যলি, োদজর টমদয়টির সাদথ তার আচরদণর দৃশ্যগুদলার মােদম 

নারীর মােদমই এে র্রদনর সামালজে সলিাংসতার প্রেে তন িদয়দে। শুধু োলিদমর 

চাচী নয়, তার ফুফুদেও এেইিাদব উপিাপন েরা িদয়দে নােেটিদত। ১৭৮তম 

পদব ত টেখা  ায়, িাইদয়র োো েীিাদব আত্মসাৎ েরা  ায় োলিদমর ফুফু টসই 

পলরেল্পনা েরদেন তার স্বামীর সাদথ লমদল। লসদ্বাে িদলা তার স্বামী তাদে মারর্র 

েদর োোর োলব েরদবন, তািদলই িাইজান োো লেদত বাে। এখাদন লেয 

েরদল এেো লজলনস পলরষ্কার িদয়  ায়, এ র্রদনর বলদ্ধ লেন্তু পুরুষ চলরেটির 

মাথায় আদসলন, এদসদে নারী চলরেটির মাথা টথদে। এিাদব নােেটিদত 

নারীদেরদে লিাংসুদে, ঈষ তাোতর ও স্বাথ তপর টেলখদয় ‘সলিাংস’ ঘেনার সূচনাোেী 

লিদসদব পলরদবেন েরা িদয়দে। এসব সলিাংস দৃদশ্যর আলর্দেযর েদল টিলি 

আসি েে তে-টরাতাদের অনুভূলত েলতগ্রস্ত টতা িয়ই,  াদে মদনালবজ্ঞাদনর িাষায় 

বদল লেদসনলসটিদজেন বা টবার্-লবনলষ্ট। অথ তাৎ সলিাংসতা টেখদত টেখদত মন-

মানস অিযস্ত িদয়  ায় সলিাংসতায়, েদল বাস্তব জীবদনর সিাস-পীড়দনর লবদরার্ী 

না িদয় মন িদয় ওদঠ আদপাষমূলে অথবা অনুভূলতিীন। সাদথ সাদথ টচতদন-

অবদচতদন এসব ঘেনার জন্য োয়ী িয় নারী, গণমােদমর দ্বারা প্রলতলষ্ঠত িয় 

নারীর সলিাংস আচরণ। 

 

এখন প্রশ্ন উঠদতই পাদর, টেদনা নারী চলরেটিদে লেদয়ই সলিাংসতার প্রেে তন। 

এখাদন ফুদোর েথাটিরই সব তালর্ে প্রলণর্ানদ াগ্য। তার মদত, সাব তজনীন সতয বদল 

লেছু টনই। সতয প্রলতলষ্ঠত িয় েমতাবান টরণীর িাদত। টসজন্যই িয়দতা 

েলিোলী লপর্ততি লনলম তত সদতযর সার্ারণ রাজনীলত অনুসাদর নারী ‘সলিাংস’ 

লিদসদবই লনলম তত িয় গণমােদম। গণমােম ট দিতু এে অদথ ত পুরুষ ের্ততত্বার্ীন 

টসদিতু নারী তার টচাদখ নাগলরদের বাইদরও অন্যলেছু। তাই নারীদে এমন পদথ 

টঠদল টেওয়া িয়,  া আসদল পুরুদষরই চালিো লনবৃেেরদণর পথ। সঙ্গতোরদণই 

নােদে নারীদে টিাদগর বস্তু, টসবার সামগ্রীর মদতা ইদেমদতা ‘সলিাংস’ লিদসদবও 

পলরদবেন েরা  ায়।  

 

খ. নারীর সুশ্রী মুখই সব 

নােেটির ১৭৫তম পদব ত টেখা  ায়, মূল নারী চলরে আসলমতা আয়নার সামদন বদস 

এেোর পর এেো অলাংোর র্ীর-লিরিাদব পলরর্ান েরদেন। এ সময় 

আবিসঙ্গীদতর সদঙ্গ 

টলাজ েদে তার োলড়, 

োদনর দুল, মােোরা, 

টিপ, ললপলেদের 

ব্যবিার এমনিাদব 

টেখাদনা িলেদলা; 

ট দনা সুশ্রী মুখই সব! 

সাদথ সাদথ এই নারীর 

টপাোে, টমেআপ ও 

েযাদমরার অযাদঙ্গদল 

পুরুদষর চালিো অনু ায়ী নারীদে উপিাপদনর প্রবণতাও লেণীয়। পদরর দৃদশ্য 

আসলমতা ও োলিদমর েদথাপেথন টথদে আদরেবার প্রমাণ িয় নারীর সুদর মুখই 

আসদল সব (লচে-৬)। 

 

চিত্র-০৪ 

 

চিত্র-০৬ 

 

চিত্র-০৫ 
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আসলমতা: বালড়র সবাই টতা আমাদে টমদন লনদেন না। 

োলিম: আজ  খন লরলসপেন পাটি তদত সবাই বলদব আপনাদের 

বউমাদে টতা অসার্ারণ লাগদে, অদনে সুদর লাগদে। তখন টেউ 

আর টতামার লেে টথদে মুখ লেলরদয় থােদত পারদব না। টতামাদে 

টমদন লনদব। 

 

পাোপালে নারী চলরদের এমন পলরদবেনার মে লেদয় নারী তার প্রকৃত সো টথদে 

উৎখাত িদয় গিীরতর বা সম্প্রসালরত অদথ তর স্তদর, অথ তাৎ লমদথর স্তদর উন্নীত িন। 

লেন্তু নারী লনদজ ট  ব্যলি লিদসদব লনলম তত িন নােদে, টসই বণ তনাত্মে স্তর পুরুদষর 

জন্য েী অথ ত বিন েরদে তা লতলন িাদবন না। টেননা তার অলস্তদত্বর লনজস্ব 

লেসদোস ত টতা চাপা পদড়  ায় পুরুষতদির চালিোর সম্প্রসালরত লেসদোদস তর 

োদে। আর আসলমতা তাৎেলনেিাদব পণ্যালয়ত িদয়  ান এমন এে লেসদোদস ত, 

ট খাদন লতলন িালপত িন পুরুদষর লোংবা নারীর তুলষ্ট অজতদনর লদেয। 

 

শুধু ইদলক্ট্রলনে লমলেয়াদতও নয়, লপ্রি-লমলেয়াদতও নারীর উপিাপনায় টতমন 

টোদনা লিন্নতা টচাদখ পদড় না। তাই মুসা ইব্রািীম লোংবা মুলিত এিাদরে জয়ী 

িদলও তাদের েযােন লনদয় টোদনা প্রলতদবেন িয় না, প্রলতদবেন িয় ওয়াসলেয়া 

নাজনীনদে লনদয়। োরণ মুসা-মুলিতদের টেৌ ত-বীদ তর লবপরীদত ওয়াসলেয়ারা 

োুঁড়ায় মাধু ত িদয়। অবশ্য নারীর সুদর মুখ েদতাো জরুলর লবলিন্ন প্রলতষ্ঠাদনর 

চােলরর লবজ্ঞাপনও তার প্রমাণ। চােলর পাওয়ার জন্য ‘স্মাে ত ও সুদরী’ িওয়া 

আবশ্যে িদয় ওদঠ। অথ তাৎ নারীদে স্বাবলম্বী িদত িদলও সাজসজ্জা েদর আদগ 

পুরুদষর মন টজাগাদত িদব। টমাোেথা, নারীর  দতা গুণই থাকুে না টেদনা, 

তাদে েে তনর্ারী িদতই িদব! এিাদব নারীর টসৌদ তই আসদল সব প্রমাণ েরার 

মে লেদয় নারীর েরীরদে পণ্য ও টিাদগর বস্তু লিদসদব সমাদজর োদে গ্রিণদ াগ্য 

েদর প্রলতষ্ঠা েরার প্রবণতা নােেটিদত লেয েরা  ায়।  

 

গ. পুরুষ নয়, নারীর লবরুদদ্ধ লড়াইদয়র েমতা রাদখ নারী 

নােেটির ১৭৮তম পদব ত টেখা  ায়, োলিদমর টোে চাচাদে টচার অপবাে লেদয় 

তাড়াদনার ষড় ি ব্যথ ত িওয়ায় লরনাদে বোবলে েরদে জুললেগার। আর লরনা 

লমলষ্ট লমলষ্ট েথা বদল জুললেগাদরর রাগ িাঙাদনার টচষ্টা েরদে। তখন জুললেগার ও 

লরনার েদথাপেথন লেদলা এমন- 
 

জুললেগার: োদড়া, টতামার 

টোদনা েথা আলম লবশ্বাস 

েলর না। সামান্য এেো 

োজ, টতাষদের লনদচ োো 

রাখার সময়  লে টেউ নাই 

টেদখ তািদল লে োোর 

পা িদয়লেদলা ট , 

আমাদের োদে িাুঁেদত 

িাুঁেদত চদল আসদব। 

লরনা: বললে টতা টেউ টেদখলন, আলম চারলেে টেদখ তারপর... 

জুললেগার: তুলম লনদজদে খুব চালাে িাদবা না, িাদবা ট  তুলম ট ো েরদব োে-

পেীদতও টের পাদব না (দেখুন, লচে-৭)। 

 

দৃশ্যটি টেদখ মদন িয়, ট  লরনা লেনা আসলমতার লপেদন লাগদত, োলিদমর 

বাবাদে িতযা েরদত সো 

তৎপর। টসই তার স্বামীর সব 

েথা মুখ বদজ টমদন লনদে। 

আবার অন্য কুটিল নারী চলরে 

লেপাললর টেদেও এেই ঘেনা 

ঘেদত টেখা  ায়। স্বামীর 

অতযাচার টথদে রো টপদত লতলন 

োলিমদের বালড়দত আদসন। লেন্তু 

 খন োলিদমর বাবা থানায় খবর 

লেদত চায়, তখন লেপালল টোনো 

িাত টথদে টেদড় লনদয় বদলন, 

 

আমাদে েমা েদর োও িাইজান, তুলম ওদে পুললদে লেও না। ও 

আমার সোদনর বাবা। ওদে োোো লেদয় োও এসব থানা-পুললে 

বেনাম আমার সহ্য িদব না। টেদষ মদন িদব, লনদজর গলায় েলড় 

লেদয় টতামাদের মুলি লেদয়  াই (লচে-৮)। 

 

এিাদব লেপাললর স্বামী তাদে অবদিলা-অতযাচার েরদলও তাদে লেন্তু টোদনা 

প্রলতবাে েরদত টেখা  ায় না। লবপরীদত আসলমতার সাদথ লড়াইদয় মে। 

আসলমতার লবরুদদ্ধ োলিদমর মার োদন কুমিণা লেদতও টেখা  ায় তাদে (লচে-

৯)। ১৮৪ তম পদব ত টেখা  ায় লেপালল োলিদমর মাদে বলদে- 
 

টেদলর লবদয় লেদয়  লে মাদেই োজ েরদত িয়, তািদল টেদলর লবদয় 

লেদয় লাি লে, আসলমতা েই, ওরা এখদনা ঘুদমাদে নালে। লে লে, 

বালড়র নতুন বউ লেনা ঘুদমাদে, আর শ্বাশুড়ী চা েরদে, আত্মীয় স্বজন 

জানদত পারদল টতা টচৌধুরী বালড়র বেনাম িদয়  াদব। আলম টতা 

আত্মীয় স্বজন  ারা টোন েদরলেদলা সবাইদে বদল লেদয়লে আসলমতা 

সোল টবলা উদঠ টথদেই োজ শুরু েদর লেদয়লে, এলেদে লেনা 

মিারালন ঘুমাদেন। 

 

নারী চলরদের 

মােদম প্রেলে তত 

এমন দৃশ্যগুদলা  লে 

পরপর টমলাদনা িয় 

তািদল মদন িদব, 

গণমােম আসদল 

নারীর এমন ইদমজ 

লনম তাণ েদর, 

ট খাদন নারীরা 

আসদল শুধু নারীর 

লবরুদদ্ধই লড়াই েরার েমতা রাদখন, পুরুদষর লবরুদদ্ধ নয়। এখাদনও 

পুরুষতালিেতার প্রবল উপলিলত লেয েরা  ায়। টেননা প্রেলে তত নারী চলরে  লে 

পুরুদষর লবরুদদ্ধ রুদখ োুঁড়ায়, তািদল তা শুধু এেজন পুরুদষর লবরুদদ্ধ রুদখ 

োুঁড়াদনা নয়, বরাং পুরুষতিদে র্ারণ েরা সেল লেছুর লবরুদদ্ধ রুদখ োুঁড়াদনা 

িয়। তাই নারীর এমন ইদমজ লনম তাদণর মােদম েমতা োঠাদমাদত আঘাত আদন 

না গণমােম। পাোপালে লনয়িণ েদর রাখদত পাদর নারীজালতদে, বজায় রাখদত 

পাদর লনজস্ব প্রভুত্ব। তাই প্রেলে তত এইসব ‘কুটিল’ নারীচলরেগুদলা সারালেন 

োশুলড়-জা-ননদের সাদথ লড়াই েরদলও ঠিেই গুটিসুটি িদয় থাদে লনদজর স্বামীর 

োদে। 

 

৫. উপসাংিার 

উপযু তি আদলাচনা টথদে এো বলা  ায় ট , গণমােদম প্রচালরত অন্যান্য আদর্দয়র 

মদতা নমুনাকৃত ‘পাললে’ ও ‘তুলম আদো তাই’ টিলি নােদেও নারীর পলরদবেনা 

ইলতবাচে নয়। নারী চলরে লনম তাদণর টেদে অবলা, দুব তল, স্বামী ও সাংসার টসবী ও 

পুরুদষর উপর লনি তরেীল, কুটিল, স্বাথ তপর এমনলেছু েদে বাুঁর্া ইদমজ তুদল র্রা 

িদয়দে। তুলম আদো তাই নােদে শুধু আসলমতার শ্বাশুলড়র চলরেটি নারীর প্রচললত 

পলরদবেনা টথদে লিন্নিাদব, লবেল্পিাদব পলরদবেন েরার প্রয়াস লেয েরা  ায়। 

পাোপালে পাললে নােদে পাললে নারী চলরেদে পুরুদষর অনুদপ্ররণাোেী লিদসদব 

উপিাপন েরা িদয়দে। নারীর অবোন ও অবিান উপিাপদনর টেদেও নােদে 

প্রবল টজন্ডার-ট াুঁে লেয েরা  ায়। তুলম আদো তাই নােদে পুরুষ চলরেগুদলাদে 

ব্যবসায়ী, চাকুলরজীবী, োিার লিদসদব পলরদবেন েরা িদলও টোদনা নারী 

চলরেদেই চাকুলরজীবী লোংবা অন্য টপোয় টেখা  ায়লন। পাললে নােদে পাললে ও 

সািাদে চাকুলরজীবী লিদসদব এবাং পুরুষ চলরেগুদলাদে চাকুলরজীবী, সাাংবালেে ও 

চললিেলনম তাতা লিদসদব উপিাপন েরা িদয়দে। তদব পাললে ও সািাদে 

চাকুরীজীবী লিদসদব পলরদবেন েরা িদলও টসো খলন্ডত এেদপদেরূদপ িালজর েরা 

িদয়দে। টেননা চাকুরীজীবী পুরুষ চলরেগুদলাদে অলেদস ট দত টেখা টগদলও 

পাললে ও সািাদে চােলর েরদত টেখা  ায় না। পাোপালে নােদে পলরদবলেত 

নারীর মাোলতলরি সাজসজ্জা ও েলিপূণ ত মদনািলঙ্গ বাস্তব জীবদনর নারীদের 

জীবন াপদনর লচে নয়। বাস্তদব লবনম্র, লনরীি, পরার্ীন টথদে নারী আজ স্বতি ও 

েলিোলী িদয় লবেলেত িদে। ঘদর বাইদর সবখাদন বাাংলাদেদের নারীরা এখন 

েেতার সাদথ এলগদয় চলদলও নারীর এই পলরবত তন এই টিলি নােে দুটিদত 

টেখাদনা িয়লন। নারীদে টসই গৃিদোণলনি তর ও টপোিীন েদর পলরদবেন েরা 

িদয়দে। এিাদব নারীদে টিয় প্রলতপন্ন েরার টসই আলেম পুরুষতালিে 

মানলসেতাই বারবার প্রলতেললত িদয়দে এবাং পুরুষতি ট িাদব টেখদত চায় 

টসিাদবই নােদে বারবার উপিালপত িদয়দে নারী। 

 

গণমােম লিদসদব টেলললিেন ট দিতু মূল্যদবাদর্র পুনরুৎপােনোরীরূদপ আমাদের 

োদে উদ্ভালসত টসদিতু পে তায় এিাদব নারীর টনলতবাচে দৃলষ্টিলঙ্গ তুদল র্রদল 

সমাদজর এে লবোল অাংে অবদিললত ও অবেলমত টথদে  াদব। আর নারীসমাজ 

অবেলমত, অবদিললত ও অর্স্তন থােদল সমাদজর পলরপূণ ত লবোে েখদনাই সম্ভব 
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নয়। তাই নারীদে অর্স্তন, টিাগ্যপণ্য, ট ৌনবস্তু, পরলনি তরেীল সো লিদসদব 

পলরদবেদনর ট  োঠাদমা টিদে রদয়দে তা বেদলর সময় এদসদে এবাং সমাজ 

লবোদের স্বাদথ তই তা বেলাদনা েরোর। তাোড়া আজদের সমাদজ লেছুো িদলও 

নারীদের ভূলমো পলরবলত তত িদে, তাই নােদে নারীদের পলরবলত তত ভূলমো 

উপিাপন েরা উলচত এবাং বাস্তবজীবদনর নারীর সাদথ নােদে নারী চলরে লনম তাণ 

সামঞ্জস্যপূণ ত িওয়া উলচত। পাোপালে নারী চলরে পলরদবেদনর টেদে ‘েব্দ’ ও 

‘বােয’ ব্যবিাদর বাড়লত সত তেতা অবলম্বন েরা প্রদয়াজন,  াদত দৃশ্যগুদলার 

মােদম নারী ‘অর্স্তন’ রূদপ িালজর না িয়। টেননা এেটি নােে, চললিে, 

লচেেলা, গান সামালজেিাদব মানুষদে সদচতন েরদত েলিোলী িালতয়ার লিদসদব 

োজ েরদত পাদর। এদেদে টিলি নােে নারীর এই গতানুগলতে ইদমজ লনম তাদণর 

পলরবদত ত নারীর েলিোলী ইদমজ লনম তাণ েদর েে তেদের লচোর জগদত পলরবত তন 

আনদত পাদর। তাই সময় এদসদে লবেল্প মূল্যদবার্দে প্রলতলষ্ঠত, প্রচললত েরার 

জন্য লবেল্প লেে-লনদে তেনার। 
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[12] খললল, ই. এবাং টসতু মা. (২০১৩). জনতার অদপরা পু ুঁলজপলতর টসাপ, 
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লবশ্বলবদ্যালয়, রাজোিী। 
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