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Abstract: 

Surrogacy has brought a revolution in human society. It has successfully removed pain and 

sorrow of childless couples and individuals. Though surrogacy has great positive impact on 

the society, it has become centre of controversy as well. Questions have been raised by 

human rights activists and feminist organizations regarding exploitation of surrogate 

mothers and intended women at the same time in multiple occasions.  

But we can’t generalize this exploitation theory on the basis of some isolated events. It is 

hard reality that surrogate mothers are deprived or exploited by intended party or any 

surrogacy agency or individual agents in some situations. And intended women are also 

exploited or blackmailed by surrogate mothers too but simultaneously it is also true that in 

commercial surrogacy, surrogate mothers are getting fair opportunities to earn handsome 

figure with respect and these earnings are empowering them and making them self-

sufficient and economically independent. At the same time surrogate mothers who come 

from majorly marginalized society, they get self-respect and own identity in the society. 

They find themselves relevant in the main stream society.   
 

On the other side, surrogacy is enabling intended women to choose a better happy life 

instead of facing eternal pain and sorrow of infertility. Now being infertile is not 

synonymous to childlessness anymore. Even lesbian couples, single women and transgender 

are also getting empowered to feel motherhood with the blessing of surrogacy.  

Misdeeds or malpractices are common scenarios in each and every field of work in the 

society. But it doesn’t make any sense to blame this noble parenthood alternative for any 

negative practice related to it. We need to be in the process, to keep the process flawless.  
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দতানর অথশাৎ দ ভনমানমাগী নম নে। তকন্তু তফফতশননয ানথ ানথ কর ভযা ফা কর জতিরতাই 

এনকফানয তনতিহ্ন নম মাম না। কামশকাযণ ম্পনকশয ভীকযণ দভনন ফরা চনর, এই ভস্ত ভযাগুতরয 

তকছু কাযন থানকই এফং দই কাযণগুতর তেকবানফ তচতহ্নত কযনত াযনর তায ভাধান কযা ম্ভফ নত 

ানয। প্রকৃততয অং তননফ ভানফজীফনন নানান ুতফধা-অুতফধা এফং ভযা ফতশভান। এভনই এক 

ভযা, মা ভনময ানথ ানথ ক্রভ: ফৃতি ানে, তা র প্রজননগত ভযা। িানীনতায ভযা 

দমভন ভানুলনক বাতফনম তুরনছ দতভতন তায ভাধাননয নানান থ বাফনা-তচিা এফং গনফলণায ভাধযনভ 

তচতকৎা তফজ্ঞান আতফষ্কায কনয চনরনছ। 
 

    তকন্তু ফ ভম ভাতৃত্ব এফং িান উৎাদন - এই ম্পকশ স্বাবাতফক তনমনভ চনর না। তফতবন্ন াযীতযক 

জতিরতায কাযনণ ফন্ধ্যানত্বয ভনতা ভযা দদখা দদম। তকন্তু এই ভযা তচযস্থামী নম। এই ভযায 

তচতকৎা ম্ভফ। দম দকাননা ভযাযই ভূর কাযণ খুুঁনজ দনর তা ভাধান কযা দমভন ম্ভফ এফং জাধয 

নত ানয, এই দক্ষনে তফলমতি একই যকভবানফ ভাধাননমাগয ফরা মায়। িানীনতা একতি ভযা, 

মায দছনন উমুক্ত কাযণ ফতশভান এফং দ ভযায ভাধান ম্ভফ। এই তফশ্বব্রহ্মানে তফনা কাযনণ দকান 

তকছু ঘনিনা। তাই কাযণ এয ন্ধ্ান দনর দতিয তফনান দমভন কানমশয তফনা ম্ভফ ম; একইবানফ 

ভাতৃত্বীনতায কাযণভূনয তফনান ভাতৃত্বীনতা দূয কযা ম্ভফ ম। তকন্তু দমফ দক্ষনে দকাননাবানফই তা 

ম্ভফ মনা, দই ফ দক্ষনেই তফকল্প ভাতৃনত্বয প্রঙ্গ। অথশাৎ কর যকভ প্রনচিাই মখন স্বাবাতফকবানফ 

িান উৎাদনন ফযথশ ম তখনই তফকল্প নথয াাময দনমা ম। 
 

    ফতশভানন আধুতনক তচতকৎা ফযফস্থায অনযতভ উায 'র আই.তব.এপ.(I.V.F.) িতত এফং 

প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয (Surrogacy) ন্থা। আই.তব.এপ.(I.V.F.) অথশাৎ ইন তবনরা পাতিশরাইনজন (In 

Vitro Fertilization) িততনত দম্পততনদয শুক্রাণু এফং তডম্বানু ংগ্র কনয গনফলণাগানয কতৃেভ িততনত 

ভ্রূনণয ৃতিয প্রথভ ধানয কাজ কনয, দই ভ্রূণতিনক ভাতৃগনবশ প্রততস্থান কযা ম, মানক আভযা "দিস্ট 

তিউফ দফতফ"(Test Tube Baby) ফতর। এই িততয প্রনমাজন তখনই দদখা দদম মখন স্বাভী-স্ত্রীয স্বাবাতফক 

দমৌন তভরননয ভাধযনভ িান উৎাদনন ফাধা আন। এই দক্ষনে াযীতযক ত্রুতি ফা খাভতত উবনমযই 

থাকনত ানয, আফায দম দকান একজননয থাকনত ানয। তকন্তু স্ত্রীয জযামুয অফস্থা স্বাস্থযকয থাকনর 

তনফই গনফলণাগানয ততযী ভ্রূণ তাুঁয গনবশ প্রততস্থান কযা দমনত ানয। তকন্তু মখন স্ত্রীয জযামুনত 

অস্বাবাতফকতা থানক, তখনই প্রনমাজন ম জযামু ফা গবশ বাডা (Womb Rent) দনমায, মানক আভযা ফতর 

ানযানগত ফা প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব। 
 

ানযানগত নেয অথশ:  

ঞ্চদ তােীনত রাততন ে ‚Surrogatus” দথনক “Surrogate” এফং “Surrogacy” নেয উৎতি। 

েতিয আক্ষতযক অথশ নরা- "অনয কানযায জামগাম যাখা" অথফা “তফকল্প"। ‘প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব’ এই 

ে ফন্ধ্তিয ভনধযই তফলমতিয ংজ্ঞা রুতকনম আনছ। এই ‘তফকল্প ভাতৃনত্ব’য িততনত একজন নাযী ভানময 

প্রতততনতধ তননফ ভানময বূতভকা ারন কনয থানকন। মখন এভন দকান তযতস্থততয ৃতি ম দমখানন 

দম্পততনদয ভনধয স্ত্রীয জযামুনত দকান জতির ভযা ফা অস্বাবাতফকতা থানক মায পনর তততন তননজয 

িাননক গনবশ ধাযণ কযনত ানযন না, এভন অফস্থাম অনয একজন নাযীয গবশ বাডা দনমা ম। এই 
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িততনত স্বাভীয শুক্রাণু এফং স্ত্রীয তডম্বাণুনক ংগ্র কনয গনফলণাগানয ভ্রূনণয প্রাথতভক স্তয তততয কনয তা 

প্রতততনতধত্বকাযী ভানময গনবশ স্থান কযা ম এফং দখাননই ভ্রূণতি ূণশতা রাব কনয এফং তায জম হ ম। 

স্বাবাতফকবানফই দফ তকছু ংখযক দম্পতত তযতস্থতত অনুমামী প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয থ দফনছ দনন। 

এছাডা তবন্ন কাযনণ প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয ন্থা অফরম্বন কযনত ানযন। দমভন- ভকাভী দম্পততনদয 

দক্ষনে থ এিাই। অনযতদনক মাুঁযা একাকী ততা ফা ভাতা (Single Parent) নত চান অতফফাতত দথনক, 

তাুঁনদয জননয প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব এক অনযতভ গুরুত্বূণশ থ নত ানয।  
 

    প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয (Surrogacy) িততনত নাযীয প্রকৃত ক্ষভতামন নে নাতক নাযী দালনণয 

এতি একতি াততমায, দ তফলনম তফনেলনণয প্রনমাজন যনমনছ। কাযণ নাযীফাদীযা এফং ভানফাতধকাযফাদীযা 

ফাযংফায প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয ন্থাম নাযী-দালনণয অতবনমাগ এনননছন। এভনতক ভানফাতধকাযফাদীযা 

এই িততয অফাননয দাতফ জানান। তাই এই গবীয গনফলণায ভাধযনভ দখাুঁজায দচিা কযা নমনছ দম 

প্রকৃতনক্ষই তনতদশিবানফ এই ন্থাতিনক ক্ষভতামন ফা দালনণয দক্ষে তননফ তচতহ্নত কযা মাম তকনা? 

প্রকৃতনক্ষ প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয তফলয়তিনক নাযীয দালণ তানফ াভাণযীকযণ কযা ম্ভফ নম, 

তযতস্থততয তনতযনখ তা তফচামশ। 
 

Surrogacy (প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব) এরূ একতি তফকল্প, দমতিয াানময িানীন দম্পততযা 

িানরাব কযনত ানযন। ভানফজাততয একতি দভৌতরক তফতিয র জনম হয আকাঙ্ক্ষা। দুঃখজনক নর, 

অননক ভয় তজতফক ফা অনয দকান কাযনণ স্বাভী স্ত্রী িানীন নম নডন। তনফ প্রজনন তফজ্ঞান  প্রমুতক্তয 

তফকানয ানথ ানথ এই প্রততফন্ধ্কতা অননকখাতন দূয নমনছ, একথা ফরা মায়। ানযানগত একতি 

তশুনক এই ৃতথফীনত আনায জনয ছন্দই িতত তননফ তফকতত নমনছ। তনুঃিান দম্পততনদয 

ততৃত্ব-ভাতৃনত্বয আনন্দ উনবাগ কযায জনয আদশ দকৌর তননফ বাযনত ানযানগত প্রচরন নমনছ। 

অফয ভানফাতধকানযয দৃতিনকাণ দথনক কতকগুতর তনততক তফলম দমভন, স্বামিাননয অতধকায, জম হগত 

স্বাধীনতা, ভমশাদায অতধকায, দগানীমতায অতধকায, ভানফনদনয ফাতণতজযকীকযণ ইতযাতদ তফলয়গুতর এই 

িততয নঙ্গ জতডত। এয দথনক উদ্ভূত তফততকশত এফং তনততক ভযা থাকা নে ানযানগত াযাতফনশ্ব 

জনতপ্রমতা দনমনছ। তফনল কনয দমখানন দিক দনমা মাম না, দখানন ানযানগত একভাে উাম নত 

ানয।  
 

তক তক কাযনণ ানযানগত িততয াাময দনয়া য়?  

    ানযানগি ভাদায ফা প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব র দই ধযননয জম হদােী গবশধাতযনী ভা, মাুঁযা অননযয নম 

গবশধাযণ কনযন এফং তশুয জম হ নর অনথশয তফতনভনম ফা দকাননা দকাননা দক্ষনে অথশ না তননম তানক তুনর 

দদন িানকাভী দম্পততয ানত। একজন দম্পতত তফতবন্ন কাযনণ ানযানগতয াাময তননম থানকন। এয 

ভনধয ফনচনম াধাযণ কাযণ র, ভতরা ফন্ধ্যাত্ব (Female infertility)। এই ফন্ধ্যানত্বয কাযণ গুতরয 

ভনধয জযাম ু এফং তডম্বাম অাযণ অিবুশক্ত। অনযানয কাযণ গুতরয ভনধয ফরা মাম, ফমস্ক ফা অকার 

দভননাজ (Premature menopause), যাামতনক ফা মাতিক গবশতননযানধয প্রবাফ, দমৌন দযানগয প্রবাফ 

এফং স্বতস্ফূতশ এফং প্রনযাতচত গবশাত। এছাডা অযারনকার, তাভাক দফন এফং অবফধ ড্রাগ ফযফানযয 

এয পনর অননক ভম দকান ভতরা গবশধাযণ কযনত ভথশ ন না। াযীতযকবানফ গবশধাযনণ তততন অক্ষভ 
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নম নডন। এই অফস্থাম একতি তফকল্প তননফ ানযানগি ভাদায ফা প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয আেম 

গ্রণ কযা ম।  
 

     শুধ ুদম িানীন দম্পততনদয দকান একজননয াযীতযক অক্ষভতায জনয তাুঁযা তনুঃিান, এ কথা বাফায 

দকান কাযণ দনই। অননক ভম দদখা মানে, দম ফ ভতরাযা ঘনয-ফাইনয ফযস্ত, মাুঁযা তননজনদয যীয  

দচাযা ম্পনকশ নচতন ফা তননজনদয দা ম্পনকশ মাতকফার, তাুঁযা এই কৃতেভ প্রজনন িততয আেম 

দনন। আনযা তফততকশতবানফ ফরা মাম, ভকাভী দম্পততযা (Homosexual) িান দনত চাইনর 

ানযানগত একতি তফকল্প নত ানয। ানযানগি ভা ফা প্রতততনতধত্বকাযী ভানয়য ভাধযনভ একতি তশু ামা 

একতি জ  যর প্রতক্রমা। একজন দম্পতত মতদ ভনন কনযন একজন িান দিক দননফন তানর তানক 

একতি দীঘশ প্রতক্রমায ভধয তদনম দমনত ম এফং জতির তনফশাচন প্রতক্রমায ভুনখাভতুখ নত ম। তকন্তু 

ানযানগত িততনত একতি ুতফধা র, তশু তজতফকবানফ প্রাকৃততক ততা-ভাতায ানথ ম্পতকশত। তকন্তু 

দিক গ্রনণয দক্ষনে তশু ততা ভাতায ানথ ম্পতকশত নম। নতুন প্রমুতক্ত এফং তজতফকবানফ ম্পতকশত 

একতি িতত তানফ ানযানগত িানীন দম্পততনদয দতৃি আকলশণ কনয। 
 

     প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয ন্থা নাযী ক্ষভতামননয দক্ষনে দথশক বূতভকা ারন কযায কথা আভযা তফতবন্ন 

দক্ষনে আনরাচনা কযনর, তা দকান্ দকান্ ন্থাম ম্ভফয নে দতি মশানরাচনা কযা প্রনমাজন ফনর 

ভনন কতয। আভযা এই মশানম দতিই আনরাচনা কযনফা।  
 

প্রথভতুঃ একজন নাযীনক তাুঁয তননজয যীনযয য ম্পূণশ অতধকায প্রদান কনয প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয 

িতত। একজন নাযী তননজ িান ুখ রাব কযায জনয, একজন নাযী ভাতৃনত্বয অনুবূতত এফং একজন 

ুরুল ততৃনত্বয অনুবূতত রাব কযায জনয এফং তনজ ফং যক্ষায জনয একজন প্রতততনতধত্বকাযী ভানময 

াাময তননত ানযন। অথশাৎ এই িততনত একজন নাযী তাুঁয জীফনন তক তিাি দননফন তা ম্পূণশ তননজয 

আমিাধীন। একজন  ানযানগি ভা দমভন কায জনয প্রতততনতধত্ব কযনফন দই তিাি গ্রণ কযনত ানযন 

ভুক্তবানফ, অযতদনক িানকাভী নাযী দকান্ িততনত তাুঁয কাভয িান রাব কযনফন, দই তিাি 

তততন ম্পূণশ স্বাধীনবানফ তননত ানযন তযফানযয ুরুনলয স্তনক্ষ ছাডাই। অথশাৎ নাযীয ক্ষভতামননয 

তফলয়তি প্রতততনতধত্বকাযী ভা, িানকাভী ভা – উবনয়য প্রনঙ্গই ফাস্তফাতয়ত নে। 
 

তিতীমতুঃ একজন প্রতততনতধত্বকাযী ভা তননজয ছনন্দয কাজতি অফযাত যাখনত ানযন। অথশাৎ ফযতক্ত-

জীফননয দম দা ফা একজন গৃফধু (House Wife) তননজয তযফানযয অনযানয বূতভকা অফযাত দযনখ, 

প্রতততনতধত্বকাযী ভানময বূতভকা ারন কযনত ানযন। তাুঁয গবশাফস্থাকারীন ভনময ভস্ত যকভ তচতকৎা  

দফামনেয ফযম িানকাভী দম্পততযা ফন কনযন। এতি একতি অতততযক্ত আতথশক প্রাতি মা একজন 

প্রতততনতধত্বকাযী ভা তননজয আনফনগয ানথ এফং াযীতযকবানফ এই িততয ানথ মুক্ত থাকায জনয 

কনম্পনেন (Compensation) দনম থানকন। এতি অফযই আতথশক তনিমতা  স্বাধীনতা এনন দদম। 

অথশীনতা ভানুনলয আত্মিাননক আঘাত কনয। ভানুলনক ভানজ এফং তযফানযয ভনধয আনা কযনত 

ফাধয কনয আত্মিাননয তফতনভনম। আতথশক দীনতা ভকু্ত নয় প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয িততনত একজন 

ানযানগি ভা আতথশক তদক দথনক স্বাফরম্বী মায পনর তযফানযয ভনধয তননজয ভত প্রকানয এফং তা 

প্রতততষ্ঠত কযায ুনমাগ দনয় থানকন। এয পনর তততন আত্মতফশ্বা এফং আত্মভমশাদা (Dignity of Life) 

তপনয ান। 
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তৃতীমতুঃ প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব দকফরভাে প্রতততনতধত্বকাযী ভা - দকই নম, চুতক্তফি দম্পতত দক 

ক্ষভতাতমত কনয। মখন দকান নাযী প্রজননগত অনুফশযতায কাযনণ িান ধাযণ কযনত ানযন না, তখন 

তচতকৎনকয যাভশ অনুমামী প্রতততনতধত্বকাযী ভানময াাময তননম িান রানবয ুনমাগ তততন ান। অথশাৎ 

এই িতত একজন িানকাভী নাযী  অযতদনক একজন প্রতততনতধত্বকাযী ভা উবনময ক্ষভতামননয এক 

থ। এখানন দকাননা একতি তনতদশি ক্ষই একভাে রাবফান নেন না, উবনমই নেন। দম নাযী 

িানীনতাম কি ানেন, তাুঁয কি দকফরভাে তনজ ভননয তবতনযয নম, তাুঁয তযফানযয আত্মীম-স্বজননয 

তাুঁয প্রতত তফরূ আচযণ কনিয ফাডতত কাযণ নম দাুঁডাম, মা ম্পূণশরূন ফাতযক। বাযতীম ভানজ 

একজন নাযীয ফন্ধ্যাত্ব তাুঁয াতযফাতযক নানাযকভ করযাণকয অনুষ্ঠান, আচায ফা যীততনত অংগ্রনণয 

দক্ষনে অনমাগযতায কাযণ নম দাুঁডানত ানয। তততন একই তযফানয দথনক অাংনক্তম নম নডন। 

প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব এই এযকভ তযতস্থততনত একজন নাযীনক অনতুক অযাধনফাধ দথনক ভকু্ত কনয। 

াভাতজকবানফ আজীফন তফতেন্ন নম মামায দফদনা দথনক তততন ভুতক্ত ান এফং এক স্বাবাতফক জীফন-

মান কযায ুনমাগ ান ুস্থ ভন তননম। 
 

চতুথশতুঃ ফতশভান ভানজ ভকাভী নাযীযা তফফা ফন্ধ্নন আফি নত ানযন আইন দভননই এফং স্ববাফতুঃই 

তাুঁযা িান কাভনা কযনত ানযন। এনক্ষনে প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব তাুঁনদয কানছ এক তফকল্প থ নতই 

ানয। অফয বাযতফনলশয ভনতা দদন, দমখানন ঐততযফাী তকছু ফিভূর তচিাধাযা ফনকাযী ভাজফযফস্থাম 

ভকাতভতা তননজই এক অস্বতস্তকয তফলম। মতদ তা আইননয িতত রাব কনয তথাত াধাযণ ভানুল তা 

ভানতকবানফ গ্রণ কযনত অাযগ। এয য মতদ দই ভকাভী নাযী আইতন নথ তফফা ফন্ধ্নন আফি 

ন এফং অনয এক তফকল্প ভাতৃনত্বয িতত আই.তব.এপ.-এয ভাধযনভ িান রাব কযনত চান, দ দক্ষনে 

তাুঁনদয ভানজয ভ্রুকুতিয িুখীন নত য়-ই। কাযণ আজ ভানজয অতধকাং ভানুল এিাই তফশ্বা 

কযনত ানযন না দম দকফরভাে আধুতনক তচতকৎা িততয ভাধযনভ প্রমুতক্তগতবানফ গবশধাযণ কযা ম্ভফ, 

দকান যকভ প্রতযক্ষ দমৌন তভরন ফযততনযনক। মখন এক ভকাভী দম্পততনদয ভনধয দকান এক জন নাযী 

অিুঃো নফন,তখন াভাতজকবানফ তাুঁনক "চতযেীনা" ফনর আখযা তদনত ানয। দই তদক দথনক তফচায 

কযনর প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয িতত এক নাযীনক অপ্রনমাজনীম এই অস্বতস্তকয এফং অভানজনক 

তযতস্থততয াত দথনক উিায কযনত ানয এফং দই নাযী িানন তনজ তজতফক িান রাব কনয 

আত্মিাননয ানথ জীফনমান কযনত ানযন। 
 

ঞ্চভতুঃ ফতশভান ভনম নাযী-ুরুল উবনমই ফাইনযয জগনত ভানবানফ ফযস্ত। এভনতক নাযী আজ তফনশ্বয 

তফতবন্ন দদনয াভতযক ফাতনীনত যাতয মুক্ত এফং মুিনক্ষনে উতস্থত। এভন নানান জতির এফং ভম 

ানক্ষ দায দক্ষনে অননক ভমই একজন নাযী নম-দ ভানয ফা আনযা দফত তকছু ভনময ছুতি 

ফভম দনত ানযন না। আফায তফনল তকছু দা, দমভন ভনডতরং - অতবনম প্রবৃততয দক্ষনে িান 

ধাযণ ম্ভফ নম নে না অননক নাযীয জীফননই। কাযণ, গবশধাযনণয নয তা যীনযয য তকছু তফরূ 

প্রবাফ দপনর। এই কর তযতস্থততনত তননজয দা এফং স্বপ্ননক অিুি দযনখ নাযীনত্বয অয এক স্বপ্ন, 

িান রাব ম্ভফয নমনছ প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয িততয ভাধযনভ। অথশাৎ আজনকয তদনন একজন 

নাযীনক দকফরভাে িান উৎাদননয মি তননফই দদখা ম না, প্রমুতক্ত এই ধাযনায আভরূ তযফতশন 

ঘতিনমনছ। 
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    ফাতণতজযক ানযানগতয দক্ষনে নাযীয আতথশক ক্ষভতামন  স্বাধীনতা অননক দফী ভজফুত নর এই 

িততনত দালনণয দৃিাি কভ নম। দ কাযনণই ৃতথফীয তফতবন্ন দদনয ভনতা বাযতফনলশ এই িততয 

ুনতফশনফচনা কযা নে। একথা অনস্বীকামশ দম ফাতণতজযক ানযানগত বাযনতয ভনতা তৃতীম তফনশ্বয দদন 

খুফ কভ ভনময ভনধয আতথশক তদক দথনক এফং তক্ষাগত দমাগযতায তদক দথনক ততছনম ডা নাযীনদয 

দভািা অনেয অথশ াানমযয ভাধযনভ অননকিাই আতথশক দঢৃতা তদনত ক্ষভ। তাই ফাতণতজযক ানযানগতয 

দম কর ত্রুতিণূশ তদক আনছ, মা নাযীয ক্ষভতামননয অনক্ষা দালণনক দফত ত্বযাতিত কনয,দই কর 

িততয য যকাতয কডা নজযদাতয থাকনর আতথশক ক্ষভতামননয তফলমতি বাযতীম নাযীনদয জনয 

ুতনতিত নত ানয। 
 

    করযাণভম ফা নযাকাযী ানযানগতয দক্ষনে নাযীয ক্ষভতামননয ানথ দমাগ ম আতত্মক তদকতি। 

এখানন আতথশক দরননদন অনক্ষা আতত্মক হৃদনয়য আনফদন অননক দফত গবীয কাযণ, এনক্ষনে তযফানযয 

দকাননা দযা প্রতততনতধত্বকাযী ভানময বূতভকা ারন কযনত এতগনম আনন। 
 

     করযাণভম ফা নযাকাযী ানযানগত তযফানযয ভনধয নাযী ক্ষভতামননয এক অনয তদগি খুনর তদনত 

ক্ষভ নত ানয অদূয বতফলযনত। করযাণভম ানযানগতয দক্ষনে দম নাযী ানযানগি ভানময বূতভকা 

ারন কনযন অতধকাং দক্ষনেই দদখা দমনত ানয দম তততন িানকাভী দম্পততনদয প্রতত দকফরভাে আনফগ 

তাতডত নমই ফা ানুবূততীর নমই এই কানজ এতগনম এননছন। ানযানগত িতত এনক্ষনে একজন 

নাযীনক তাুঁয আনফগ-অনুবূততজতনত এক তযতৃতি প্রদানন ভথশ নে। আনফগজতনত এই প্রাতি কভ 

গুরুত্বূণশ নম। আনফগজতনত তযতৃতি একজন ভানুলনক অিয দথনক ক্ষভতাারী কনয দতানর, আত্মতফশ্বা 

ফাড়ায় এফং এই ভানজ  দই নাযীয ফযতক্তগত তযফানয তাুঁয তননজয গুরুত্ব ফৃতি কনয। তাুঁয অতস্তনত্বয 

দম একতি স্বতি ভূরয আনছ তা তততন তননজ ভযকবানফ অনুবফ কযনত ানযন। 
 

      অযতদনক িানকাভী এক নাযী তননজয তযফায  ভানজয তফতবন্ন স্তনয দম অভান  রাঞ্ছনায 

কাযনণ ততযী মা ীনভনযতা ফুনক তননম জীফনমান কযতছনরন, তততন ানযানগত িততয ভাধযনভ দই 

ীনভনযতায অন্ধ্কায দথনক তযোন ামায আনরা খুুঁনজ দনত ানযন। তততন িানীনতায কাযনণ দম 

তযফানযয ভনধয অাংনক্তম ফা গুরুত্বীন নম নডতছনরন, ানযানগত িততয ভাধযনভ দই ূফশফতশী 

দনততফাচক অফস্থায উন্নতত ঘনি এফং তততন একজন নাযী এফং নফশাতয একজন ভানুল তননফ ণূশ 

আত্মিান  আত্মভমশাদা অক্ষুন্ন দযনখ জীফন মান কযনত ানযন। 
 

ানযানগত িততনত নাযী ক্ষভতামন তফলমতিনক তফতবন্ন আতঙ্গনক তফচায-তফনেলনণয নয এই নফশ তায তকছ ু

তফযীনতযয প্রতত আনরাকানতয দচিা কযনফা। 

নাযীয াভাতজক স্বাধীনতা, আতথশক স্বাধীনতা, তক্ষাগত স্বাধীনতা, নাযীয দচতনায স্বাধীনতা প্রবৃতত একতফং 

তােীনত অফযই অননকিাই প্রতততষ্ঠত। তােী প্রাচীন ফঞ্চনা এফং অফদভননয কফর দথনক নাযী আজ 

অনক্ষাকৃত অননকিাই ভকু্ত। তনফ অফযই এখননা দীঘশ থ চরা ফাতকনাযীয ক্ষভতামননয দম দফ তকছু 

তফকা প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয িততয াত ধনয ঘনিনছ, তা অনস্বীকামশ। তনফ একই ানথ 

ভািযারবানফ তকছু তফযীত ছতফ ভানজ এফং ভানজয অতফনেদয অঙ্গ তানফ তযফানযয 

অন্দযভনর ধযা নড। 
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প্রথভত: ফাতণতজযক ানযানগত দাক অথফা করযাণভম ফা নযাকাযী ানযানগত, উবম দক্ষনেই 

ফাধযতাভূরকবানফ একজন নাযী স্বতস্ফূতশ ভনন প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয বূতভকা ারনন এতগনম আনন তা 

তকন্তু নম। দমনতু প্রতততনতধত্বকাযী ভানমনদয তংবাগই আনন ভানজয আতথশক বানফ ততছনম ডা অং 

দথনক, দ কাযনণ াতযফাতযক আতথশক প্রনমাজনন তযফানযয অনযানয দযযা একজন প্রতততনতধত্বকাযী 

ভানক এই িততয তদনক দেনর দদন। 
 

     আফায করযাণভম ানযানগতয তদনক দৃতি তনফি কযনর দদখা মায়, মতদ দখানন আতথশক দরননদন 

দই অনথশ ঘিনছ না তথাত দকান আত্মীম ফশদাই তনজ ভননয তাতগনদ প্রতততনতধত্বকাযী ভা নত এতগনম 

আনন, এভনতি ফভয় ফরা মায় না, দমনতু আতথশক স্বাধীনতায অবানফ তযফানযয ভনধয নাযীয 

ফক্তনফযয দকান গুরুত্ব দই অনথশ থানক না, এই ুনমানগয অফযফায কনয তননজনদয কানমতভ স্বাথশ 

চতযতাথশ কযায জনয তযফানযয ুরুল দযযা নাযীনক নানান বানফ ফযফায কনয থাকনত ানযন ফা 

তাুঁনদয য ফর প্রনমাগ কযনত ানযন। মতদ এভন তযতস্থততয উদ্ভফ তযফানযয ভনধয ম দম দকান 

আতথশক তদক দথনক ফরীমান দম্পতত িান কাভনা কযনছন এফং তাুঁনদয তযফানযয ভনধয দথনকই দকান 

নাযী দনযয প্রনমাজন প্রতততনতধত্বকাযী ভানময বূতভকা ারননয জনয, দ দক্ষনে তততন দই তনকি 

আত্বীনময য ফর প্রনমাগ কযনত ানযন। এই জাতীম তযতস্থততনত তযফানযয অনযানয দযযা এই 

িানকাভী দম্পততনদয ক্ষ দনন কাযণ, তযফানযয স্বাবাতফক প্রফৃতি নরা আতথশকবানফ ফরীমান দযনদয 

ক্ষ গ্রণ কযা। 
 

তিতীমত: একজন নাযী স্বাধীনবানফ তনজ যীনযয ফযফায দমনকান ন্থাম কযনত ানযন তকনা দ তফলনম 

নানান তনততক প্রনশ্নয উদ্ভফ নত ানয। একজন ভানুনলয স্বতি দমভন এক ো আনছ দতভতন তততন একতি 

ভানজয দয। স্বতি কর ভানুনলয ভতিয নাভই নরা ভাজ। তাই ভাজ ফন্ধ্ননয দক্ষনে অথশাৎ 

াভাতজক ৃঙ্খরা ফজাম যাখায দক্ষনে প্রতততি ভানুনলয ভতযভাণ দাতমত্ব এফং কতশফয আনছ। মতদ দকান 

তনতদশি ভানুনলয ফা দগাষ্ঠীয স্বাধীনতা াভতগ্রকবানফ ভানজয স্বানথশয তযন্থী ম দ দক্ষনে ফযতক্ততফনল 

নাতক ভগ্র ভাজ কায স্বাথশ অগ্রাতধকায ানফ তা তফনফচনায তফলম। 
 

তৃতীমত: একজন প্রতততনতধত্বকাযী ভা এই তযনলফা প্রদাননয তফতনভনম কনম্পনেন (Compensation) 

তননফ অথশ ানেন ভাননই দই অনথশয য তাুঁয অতধকায ফা দই অথশ তননজয ছন্দ অনুানয 

ফযফানযয স্বাধীনতা তাুঁয আনছ, তা তকন্তু ফ ভম তয নম। ভানজয আতথশক এফং তক্ষাগত তদক দথনক 

ততছনম ডা নাযীযা, মাুঁযা প্রতততনতধত্বকাযী ভানময বূতভকা ারন কনযন, তাুঁনদয য স্বাভীনদয প্রবাফ 

থাকনত ানয। তযফানয স্বাভী-স্ত্রী উবনম ভ অতধকায  ভমশাদা ফশনক্ষনে ান না। অথশাৎ প্রতততনতধত্বকাযী 

ভাতৃনত্বয িতত াভতগ্রকবানফ ক্ষভতামননয নাভািয তা তনতিশধাম ফরা অম্ভফ। তফলমতি তযতস্থততয উয 

তনবশয কনয। 
 

চতুথশত: আতথশক স্বতনবশযতা দম ফ ভমই তযফানযয ভনধয নাযীয গুরুত্ব প্রততষ্ঠাম ক্ষভ, তা নম। 

ুরুলতাতিক ভানতকতা অননক ভমই আতথশক স্বাধীনতায নয প্রবুত্ব কনয। ভানজ অননক তযফানযই 

দদখা মাম দমখানন নাযীযা অথশ উাজশন কযনছন এফং ংায খযনচয অতধকাং বায ফন কযনছন এফং 

স্বাভী ফা ুরুল দয দই অনথশ গুরুত্বূণশ উাজশন কনযন না, তৎনে স্ত্রীয য তাুঁয আতধতয কানমভ 
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দযনখনছন দকফরভাে ুরুলতাতিক ভানতকতা ভাধযনভ। আতথশক স্বাধীনতায ানথ ানথ তক্ষাগত দমাগযতা 

অজশন খুফই প্রনমাজন। প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃত্ব স্বল্প ভনম তকছুিা আতথশক াাময কযনত ক্ষভ নর, তা 

তকন্তু তচযস্থামী ফা দীঘশনভমাতদ নম। 
 

ঞ্চভতুঃ দীঘশ ভম ধনয ুরুলতাতিক অফদভননয পনর নাযী জাতত তননজনদয এক স্ব-নিাননয আতাম 

আিনক দপনরনছন, দমখান দথনক ম্পূণশবানফ তাুঁযা এখননা ভুতক্ত ানতন ভানতকবানফ। তফনলতুঃ ভানজয 

দম ফনগশয নাযীযা প্রতততনতধত্বকাযী ভাতৃনত্বয বূতভকা ারনন এতগনম আনন তাুঁনদয কানছ এই ধাযণা ফা 

দচতনা অতস্তত্বীন। পনর আতথশক স্বতনবশযতায ানথ ানথ দম তযফানযয ভনধয তননজয ফক্তফয স্থান ফা 

তননজয ভতাভত ফযক্ত কযায অতধকায কানমভ কযা মাম, দই তফলনম তাুঁযা অফগতই নন। দকান কাতমক 

তযেনভয ভাধযনভ অথশ উাজশন কযা এফং স্বাভীয ানত তুনর দদমািা তাযা তননজনদয কতশফয ফনর ভনন 

কনযন, এয ানথ তননজয স্বাধীনতা ফা ফযতক্ত স্বাতিযতায দকাননা দমাগ আনছ ফনর তাুঁযা বাফনতই ানযন 

না।  

     উনযাক্ত তকছু তফযীতয দভনন তননয় ফননল একথা ফরা মায় দম, দকাননা িতত ফশাঙ্গীন ত্রূতিভকু্ত 

য় না; ফা ম্পূণশরূন গ্রণনমাগয য় না। তকন্তু তানত্ব দই িততয ইততফাচক তদকগুতরয য গুরুত্ব 

আনযা কযাই ফুতিভাননয কাজ। দতদক দথনক ানযানগত িততনত নাতযয ক্ষভতায়ননয তফলয়তিনক 

আভযা অগ্রায কযনত াতযনা। 
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