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আ ঃরা য় পািরবািরক জীবন এমন এক ট িবষয় যা গনমাধ েমর দৃ  আকষণ কেরেছ।  
আরও অেনক িবষয় রেয়েছ যা খুব বিশ কের এখন আেলাচনার ক িব  ু হেয় উেঠেছ 
যমন িশ  ও মিহলা পাচার, িবেয়র িত িত িদেয় িবেদেশ পাচার, যবুক যারা পণ িনেয় 
দেশর বাইের উধাও হেয় যায়, serial groom যারা অ  িকছ সমেয়র জন  ীেয়র সােথ সময় 

কাটায় তারপর ী য়র যাবতীয় অলংকার সে  িনেয় উধাও হেয় যায়, এবং একইভােব অন   
আেরকজন মিহলার সােথ িববাহ স ে  আব  হয় এই প শঠতার আ য় িনেয়, যােদর 
অন  রােজ  কােজর স ােন যেত হয় এবং ামী িহেসেব ািয়  কতব  পালেন অ ম হয় 
এবং ী ও স ােনর উপর মানিসক ও শারীিরক অত াচােরর মধ  িদেয় হতাশা জািহর কের, 
িভসা এবং অিভবাসন র◌্যােকট যারা নকল িববােহর মধ  িদেয় লাক ঠকায়। দেশর 
অভ ের  একইভােব িববাহ ও অিভবাসনেক দির  ও াি ক মানষুেদরসােথ ছলনার 
অন তম কারণ িহেসেব দখা হয়। িক  এই অিভবাসন বা মাইে শেনর অন  আেরা এক ট  
িদকও রেয়েছ। এই অিভবাসন পিরবােরর মেধ কার য িল ৈবষম  তার পুনিনমাণ ঘটায়।  
মিহলােদর অথৈনিতক িদক থেক াবল ী কের তােল এবং িবিভ  রকম শাষন থেক মু  
কের এবং িনেজর ও ামীর পিরবাের তথা সমােজ স ান বাড়ােত সহায়তা কের,  
িববাহজিনত অিভবািসত মিহলােদর সামা জক ও অথৈনিতক সচলতার পেথ অন তম 

িতব কতা িহেসেব কাজ কের। িববাহ ও অিভবাসেনর এই য আ ঃস ক তা ধুমা  
শাষন ও ব নার কারণ িহেসেব দখেল চলেব না। এই স কেক িনরেপ ভােব িনিদ  

াপেটর িভি েত আেলাচনা করা েয়াজন।   

 

িব  অিভবাসেনর সা িতক তথ  অনযুায়ী ২০০০ সােল অিভবাসনকারী ব েদর মেধ  
৪৯% মিহলা এবং বািলকা দখা গেছ এবং এই অিভবাসনকারীেদর একটা বেড়া অংশ দখা 
যায়  পিরবােরর সদস  িহেসেব,  গৃহ কমচারী ও সবা দানকারী, যৗন কম  মূখ িহেসেব। 
যিদও সা িতক সময় অবিদ মেন করা হত য অিভবাসনকারীরা মূলত পু ষ এবং  
মিহলােদর এই অিভবাসন য়ায়  েবশ ঘেট িনভরশীল বা িডেপে  িহেসেব যারা 
পিরবােরর অংশ িহেসেব তােদর ামীর সােথ এক ান থেক অন  ােন যান। িববাহ 
সং া  অিভবাসেনর িবষয় ট িনধািরত হয় আ ীয়তার ব ন ও  রীিতনীিত ারা যা আবার  
রাজৈনিতক অথনীিতর বাইের অব ান কের। িববাহ সং া  অিভবাসেনর মাধ ম ও 
অথৈনিতক ভূিমকার কথা অ াহ  কের মিহলােদরেক িববাহ অিভবাসন সং া  সকল 
গেবষণা থেক বাদ রাখা হেয়েছ। মিহলােদর অিভবাসন স িকত গেবষণায় ান দওয়ার  
জন  নািরবাদীরেদর মেধ  িবপরীতধম  ভাবনা িচ া কাজ করিছল । একিদেক তারা িববািহত 
অিভবাসী িহেসেব নািরেদর অথৈনিতক অব ােনর সমােলাচনােক খািরজ কেরেছন এবং  
বতমান পিরি িতেত মিহলােদর াধীনভােব কাজ করা ও কাজ সং া  অিভবাসেনর উপর  

 আেরাপ কেরেছন। অন িদেক িকছ নারীবাদী রেয়েছন যারা মিহলােদর িপতৃতাি ক 
ব ব ার অংশ িহেসেব দেখ যখােন তারা তােদর ামীর পিরবােরর অ  িহেসেব অিভবাসন 



য়ার মেধ  এেস পের। ীেয়রা পিরবােরর সে  তার িনেজর ও তার ামীর দরূ   
মটােনার ও স ক ধের রাখার কাজ কের। ‘Patriarchy within Marriage and the Larger 

Society’ নামক লখােত  তেল ধরা হয় িকভােব মিহলােদর কাজেক হয় করা হয়, এবং 
পু ষেদর মতা , উপাজনকারী িহেসেব পু ষেদর ও গহৃ ালীর কােজ মিহলােদর ভূিমকা 
স েকও আেলাচনা করা হয়। অথনীিত ও আধুিনকীকরণ বনাম িববাহ ও ঐিতহ - এই 
পালারাইেজশন বা িবভাজেনর পছেন বশ িকছ িবষয় কাজ করেছ।   

থম ◌ঃ অিভবাসনকারী মিহলােদর অথৈনিতক  িদক ট বাঝার ে  নারীবাদীেদর মেত 
মিহলােদর িববাহঘ টত এবং পািরবািরক ও অন িদেক িমক িহেসেব অিভবাসেনর 
িদক লীর মেধ  িবেশষ কান পাথক  করা হয়িন। পিরবার চালােনার ে  বািড়র 
মিহলােদরও যেথ  অবদান রেয়েছ। এে ে  মিহলারা েত েকই িমক যেহত তারা 
পিরবােরর জন  ম দান করেছ। িক  তােদর েমর িবেশষ মলূ  দওয়া হয়না। ফ ান এবং 
িল , চায়নার য়াংদং অ েল তােঁদর গেবষণার মধ  িদেয় দিখেয়েছন য িমক অিভবাসন 
িববাহ সং া  অিভবাসেনর মেধ ই ঘটেত পাের।  বয়েসর িমকরা তােদর কােজর 
জায়গায় তােদর জীবনস ী ক খুেঁজ পায়। অন িদেক মিহলােদর িববাহ সং া  অিভবাসন 
পু ষেদর আরও বশী কের বিহরঅিভবাসেনর িদেক ঠেল দয়।   

আেরা এক ট উদাহরন হল িফিলিপন এর অিভবাসী যারা কানাডায় কােজর স ােন যায় । 
অেনক মিহলা যারা িফিলিপন এ কােজর স ােন যায় তারা বতনভ  িমক িহেসেব 
লােকর বািড়েত এবং সবা দানকারী িহেসেব কাজ কের এবং কেয়কিদেনর মেধ  

কানািডয়ান ব েক িববাহ কের এই ভেব য এই িববােহর মধ  িদেয় তারা unskilled 
কােজর বাইের বরেনার পথ পােব। িক  দখা গল িববােহর পেরও তারা ামীর সংসাের 
একই কাজ করেছ তাও আবার পাির িমক ছাড়া।   

ি তীয়তঃ নতন মা ায় য নারী অিভবাসেনর িচ  সামেন আসেছ, এবং যভােব ীেয়রা, 
যৗন কম রা এবং গহৃ সহািয়কােদর িবিভ  জায়গায়  অিভবাসন ঘটেছ তা এই ধারনােকই 

খািরজ করেছ য ধু পু ষেদর মেধ ই অিভবাসন ঘটেছ এবং মিহলারা পু ষেদর অনুসরন 
কের তােদর সে  অিভবািসত হে ।  

গৃহ সহািয়কােদর ভূিমকা আেরা বিশ কের বাড়েছ তার কারন আধুিনক থম িবে র 

দশ েলােত সবা দােনর ঘাটিত রেয়েছ। িববাহ ও পািরবািরক কাঠােমায়  পিরবতন আসার 

ফেল , এবং বািড়র মিহলােদর বািড়র বাইের িগেয় কাজ করার ফেল পিরবােরর সদস েদর 

খয়াল রাখা ও তােদর যে র ব াপাের ঘাটিত দখা িদেয়েছ (হসচাই )। সই ঘাটিত পূরণ 

স ব গহৃকােয সমপিরমান সহেযািগতা, নতনভােব কােজর তািলকা ত কের, ও সাধারন  

সবা পিরেষবা দানকারী িত ান েলার সাহায  নওয়ার মধ  িদেয়।  দশ বছেররও কম 

সমেয় সবা পিরেষবায় য ঘাটিত িছল তা পূরণ করা স ব হেয়েছ মিহলা গহৃসহািয়কা ও  

ীেদর আ রা য় ের অিভবাসেনর মেধ  িদেয়। এই সম  িকছর ফেল একটা  global  

care chain তরী হেয়েছ । অিভবাসেনর নারীকরেণর ফেল এিশয়া থেক ( িবেশষ কের 



িফিলিপন, ীল া, ইে ােনিশয়া থেক ) িবপুল সংখ ক মিহলা িবে র িবিভ  ােন সবা 

দানকারী িহেসেব কাজ করেত যাে । এই আ রা য় সবা দােনর কাজ ট ধুমা  

উ ত ও উ য়নশীল দশ েলােক িনেজেদর সামা জক অব া ধের রাখেতই সাহায  কের না,  

সসকল দেশ অথৈনিতক িতেযািগতা বজায় রাখেতও িবেশষ ভূিমকা পালন কের। উ ত  

দেশর অিভবাসন নীিতসমূহ দুই ধরেনর অথৈনিতক উে েগর মেধ  ভারসাম  বজায় রাখেত 

বাধা া  হয়। একিদেক যে র ঘাটিত এবং  বতেন চািহদা মটােনার অভাব, অন িদেক 

গৃহকােয সহায়তা করার মেতা লােকর অভাব এবং জনকল ানমূলক পিরেষবার  উপর 

উদারৈনিতক অিভবাসেনর দ ন অথৈনিতক চাপ। অন িদেক অিভবািসত মিহলা কমচারীরা 

তােদর দওয়া পিরেষবার িবিনমেয় য অথ উপাজন কের তার একটা অংশ তারা তােদর 

পিরবাের পাঠায় যা তােদর পিরবােরর লােকেদর আিথক অব ার উ িতেত িকছটা হেলও 

সাহায  কের ।      

 
নারীেদর ম সং া  অিভবাসন িনেয় য ধারনা তােক নারীেদর অিভবাসন সং া  
ধারনায় খবু একটা সু  কের তেল ধরা হয়িন। নারীেদর বরাবরই গৗন অথবা সহেযাগী 
অিভবাসনকারী িহেসেব তেল ধরা হেয়েছ। আমােদর িববাহ নামক িত ােনর িদেকও সম 
পিরমান  িদেত হেব, িববােহর সামা জক ও ািত ািনক িদক েলা ভােলা কের বুঝেত 
হেব।    

 

Marriage Rules : Patrilocality and Territorial Exogamy 

নৃতে  িববাহ পরবত  বাস ান সং া  য সব িনয়ম রেয়েছ অথাৎ িববােহর পর ামী বা ী 
কার বািড়েত থাকা হেব তা খুবই পণূ এক ট িবষয় যা এক কার আ ীয়তার ব ব া 
থেক অপর কার আ ীয়তার ব াব ােক পৃথক কের।  নব িববািহত দ িত একসােথ 

পৃথকভােব থাকেত পাের যােক বলা হয় নব ািনক পিরবার (neo local residence) , আবার  
ী তার ামী ও তার পিরবােরর সােথ থাকেত পাের যা িপতৃ ািনক ( virilocal/ patrilocal ) 

অথবা ামী তার ী ও তার পিরবােরর সােথ থাকেত পাের যা মাতৃ ািনক ( 
Matrilocal/uxorilocal) পিরবার নােম পিরিচত। িপতৃ ািনক পিরবাের ীেয়রা তােদর 
পিতগৃেহ যায় ফেল তােদর এক কার িববাহ সং া  অিভবাসন ঘেট। এই সব ে  িববাহ 
িনিদ  এক ট বংেশর বাইের ( িপতৃবংশ) এবং িনিদ  এক ট ােনর ( যমন  িনেজর ােমর) 
বাইের সংঘ টত হয় যােক বলা হয় territorial exogamy. িববাহ সং া  এইসব এক বা  
একািধক িনয়েমর পৃথকভােব বা একে  িনেজর ােমর বাইের এবং দেূরর কান অ ল 
থেক পা  বা পা ী িনবাচেন পূণ ভূিমকা পালন কের। এিশয়ার অেনক জায়গায় এই 

িনয়ম েলা যুবতী মিহলার জীবেনর একটা অংশ হেয় দািঁড়েয়েছ। চায়না এবং ভারেত  
যখােন িপতৃ ািনক পিরবারই মূলত দখা যায় সখােন মিহলােদর িববােহর পর নতন 

পিরেবেশ , নতন লােকেদর মােঝ মািনেয় িনেত হয় এবং নতন স েকর মেধ  নতন নতন 
কাজ করেত হয়। নব িববািহত মিহলােদর িববােহর পর নতন বািড়েত িগেয় এমন সম  কাজ 



করেত হয় যা হয়ত তারা তােদর িপতৃগৃেহ কখনও কেরিন। নতন পিরবােরর একজন হেয় 
উঠেত, সই পিরবােরর লােকেদর চাওয়া পাওয়া বুঝেত তার বশ িকছিদন সময় লেগ যায়।  
স তার ামীর সােথ নতন সংসার  করেলও স তার ছেড় আসা িপতৃপিরবারেক কখনই 

ভলেত পােরনা। িববােহর মেধ  িদেয় মিহলারা ায়ীভােব অিভবািসত হয়।  

িববাহ পরবত  বাস ান সং া  িনয়ম েলা িববােহর পর ক কার বািড়েত যােব এই 
আেলাচনায় িবেশষ ান পায়িন কারন প েমর দশ েলােত নব ািনক পিরবারই হল 

চিলত ধরন। পিরসংখ ােনর িদক থেক দখা গেছ য  যসকল সমােজ িপতৃ ািনক 
পিরবারই হল িনয়ম সখােন মাট মিহলা অিভবাসেনর একটা বেড়া অংশ হল মিহলােদর 
িববাহ সং া  অিভবাসন। বাস ােনর এই িল গত িদক ট আেরা বিশ কের বাঝা যায় যখন 
িপতৃ ািনক বাস ােনর সে  যু  হয় আ ীয়তার িনয়ম, বংশ, পািরবািরক স ি র 
উ রািধকােরর । এবং এর ফেল এক কার িপতৃতাি ক আ ীয় ব ব ার সৃ  হয় যা 
বািড়র বেয়ােজ  পু েষর অন ান  পু ষ ও মিহলােদর উপর কতৃ  িত ত কের। ( 
উেবরয় , ১৯৯৫)   

এই আেলাচনায় খবু ভােলাভােব বাঝা যাে  য িববাহ সং া  অিভবাসেনর আেলাচনায়  
িলে র িদক ট স েক কান আেলাচনাই কের হয়িন। রে র স ক, িববাহ ও আ ীয়তা 
সং া  িনয়মসমূহ বরাবরই আেলাচনার ক িব েুত িছল তেব িববাহ পরবত  বাস ান , বা 
িববাহ সং া  অিভবাসেনর পরবত  সমেয় তােদর অিভ তা স েক িবেশষ কান 
আেলাচনা দখা যায়িন। িপতৃ ািনক ও িনজ অ ল বিহভূত িববােহর য িনয়ম রেয়েছ তা 
িপতৃতাি ক ব াব ােক ধের রাখেত সহায়তা কেরেছ।    

িবগত কেয়ক বছের নারীবাদী গেবষকগন িপতৃ ািনক পিরবার ও িনজ অ ল বিহভূত 
িববাহেক সমােলাচনা কেরেছন। তারা িববাহ সং া  এইসব িনয়েমর িতন ট িদেকর উে খ 
কেরেছন যা মিহলােদর াধীনভােব কাজ করার ে , পিরবাের তােদর অব ােনর ে  
এবং বধব  বা িববাহ িব া হেল িনভরশীলতার ে  িবেশষভােব ভাব িব ার কেরেছ।  
(আগরওয়াল ১৯৯৭)। থম ট হল মিহলােদর কন া িহেসেব স ি র উ রািধকার িবেশষ 
কের চাষেযাগ  জিমর ে । যেহত জিম এক ট াবর স ি  তাই জিমর উপর কন ার 
অিধকার তা স রা  ারা অনুেমািদত হেলও স যিদ িববােহর পর পিতগৃেহ চেল যায় তাহেল 
সই জিমর উপর িনেজর অিধকার দািব করা ক ঠন হেয় পের। অথবা এমন ভােবও বলা যায় 
য িপতৃ ািনক পিরবার ও িনজ অ ল বিহভূত িববােহর রীিত আেরা বিশ কের  মিহলােদর 

উপর চািপেয় দওয়া হয় যােত তারা জিমর উ রািধকার থেক ব ত হয়। ( চৗধুরী, ২০০৭)।  

ি তীয়, এটা ধেরই নওয়া হয় য িববােহর পর ীেদর তােদর ামীর গৃেহর আচার অনু ান  
রীিতনীিত স েক িবেশষ ধারনা তরী হয়না তাই সই পিরবাের িস া  হেনর ে ও 

ীেদর িবেশষ ভূিমকা থােকনা। ামীর পিরবােরর িত ীেদর আনগুত  িনেয়ও  থােক 
তাই স ি র িবষেয়ও ীেদর িবেশষত কান অিধকার থােকনা (পালিরওয়ালা ১৯৯৬)।   

তৃতীয়ত, িববােহর পর ীেদর সুর া,  মুশিকেলর সময় তােদর পােশ থাকা এবং িনেজর 
স াবনার িবকাশ ঘটােনা এইসবিকছর সে  তারঁ িপতৃপিরবােরর সদস েদর যাগােযাগ 



িবেশষ পণূ ভূিমকা পালন কের। বািড়র আ ীেয়র সােথ যাগােযাগ তােদর 
িববাহিবে দ বা বধব র মেতা িবপযেয়র সময় সাহস যাগােত ও মেনাবল বাড়ােত সাহায  
কের।  

আধুিনক সামা জক য়াসমূহ, ােম – শহের। িনেজর অ েলর মেধ  বা বাইের , দেশ বা 
িবেদেশ অিভবাসন িনেজর বািড় ও র বািড়র মেধ কার দরূ  েম বািড়েয় চেলেছ।  
অন িদেক অেনক দুেরর িববাহ অিভবাসন , িমক অিভবাসেনর মত তােদর সামা জক ও 
ব বাদী সকল আশা পূরন কেরেছ একটা সু র জীবন তরীর জন  এবং পিরবােরর  
নজরদাির থেকও বেরান স ব হেয়েছ। এর পাশাপািশ ঐিতহ শালী িববাহ সং া  
রীিতনী ট ভে  যাওয়ায় এবং আধিুনক ব বসা িভি ক িববাহ  হওয়ায় অিভবাসনকারী  
মিহলারা িব শালী পিরবাের িববাহ কের  এবং তারঁ িনেজর পিরবার থেক দেূর স একা হেয় 
পের ।   

Marriage for Mobility  

অিভবাসন, বা আরও ভােব বলেল ায় অিভবাসন সাধারনত হেয় থােক সামা জক ও 
অথৈনিতক ে  উ  সচলতার লে । একইভােব পৃিথবীর িবিভ  সমােজ মানুষ 
জীবেনর িবিভ  পিরক না হণ, বা ভােলাভােব বাচঁার উে েশ  িববােহর আ য় নয়। িববাহ 
সং া  অিভবাসেনর সে  ম সং া  অিভবাসেনর তলনা করা হয় যেহত নারী ও 
পু েষর সামা জক মূল ায়ন ঘেট অনেুলাম িববােহর মেতা সাং ৃ িতক ধারনার উপর িভি  
কের যখােন মিহলারা িববাহ কের িনেজর পছে র জায়গায় অিভবাসন হেব বেল। বাস ান 
সং া  িবিধিনেষধ, িভসা সং া  নানািবধ সমস া, অিভবাসন সং া  নানা িনয়ম, 
নাগিতকে র নানা শত, এসেবর মােঝ িববাহ হল সারাজীবেনর অিভবাসন অজেনর ে  
খুবই সফল এক ট প া। বশীরভাগ সমােজ িববােহর মধ  িদেয় উ  সামা জক সচলতা ও 
সামা জক যাগােযাগ বৃ র একটা সুেযাগ তরী হয়। তািমল াি ণেদর মেধ  দখা গেছ য 
তারা সামা জক ও অথৈনিতক উ য়েনর কান সেুযাগ হাতছাড়া কেরনা। ইউ কালপাগাম এর 
কাজ থেক উেঠ আেস য তািমল াি ণ পিরবার েলা তােদর সামা জক মযাদা বাড়ােনার  
উে েশ  এবং সামা জক যাগােযাগ আেরা উ ত করার লে  তােদর স ানেদর এমন 
কােরা সােথ িববাহ দন যারা আেমিরকায় চাকরী অথবা পড়া না কের। তারা এই িববাহেক 
বেলন ‘আেমিরকা বরণ’ বা American ‘boon/marriage alliance’ । পা েদর সামা জক 
মযাদা িনধািরত হয় তারা সই দেশর নাগিরক  পেয়েছ িকনা তারঁ িভি েত। আর পা ীেদর 
িনবাচন করা হয় তারা কতটা ঘেরায়া, সু রী, রা া এবং ঘেরর কাজ জােন িকনা আচার 
অনু ান স েক কান ধারণা আেছ িকনা, ঠক ঠাক জািতর িকনা, জ প কা িমলেছ িকনা 
এসেবর িভি েত।  একইসােথ তার িশ াগত যাগ তাও িবচার করা হয় কারণ তা িভসা 
পাওয়ার িবষেয় বা পাে র সােথ খাপ খাওয়ার ব পাের পূণ ভূিমকা পালন কের, এছাড়া 
িবপুল পিরমােন পণ দওয়া নওয়া তা রেয়েছই। তািমল াি ণরা িনেজেদর স ােনর 
িববােহর লে  তােদর আ ীয় ও িতেবশীেদর সকলেক িবেদেশ থােক বা উ  িশ ার জন  
িবেদেশ গেছ এমন পা  বা পা ী খাজঁ দওয়ার জন  অনেুরাধ কেরন।   



তািমল া নরা উপযু  আেমিরকান পা  বা পা ী পাওয়ার আশায় িনেজেদর সামা জক 
অব ান স েক বািড়েয় এবং রঙ লািগেয় বেল।  তারা এই আশায় থােক য িনেজর 
স ানেক িবেদেশ বসবাসকারী পা  বা পা ীর সােথ িববাহ িদেল িনেজেদর ও পিরবােরর 
অন ান  সদস েদরও অিভবািসত হওয়ার একটা সুেযাগ তরী হয় িববাহ , চাকির বা 
পড়া নার সূে । এই সে  এ ার গাে া-র কাজ িবেশষ উে খেযাগ  যখােন িতিন 
মালায়ালী মিহলােদর ইতািলেত অিভবাসেনর কথা আেলাচনা করা হেয়েছ। তারঁ মেত 
করালার িসিরয়ান ী ান মিহলারা ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর র িদেক ইতািলেত িগেয়িছেলন 

নান হওয়ার লে । তারা এই িস া  িনেয়িছেলন কারন তােদর অিত সাধারন পিরবার 
তােদর ভােলা পিরবাের িববাহ দওয়া বা পণ দওয়ায় সমথ িছল না। এইসকল মিহলারা নান 
হওয়ার জন  ইতািল গেলও অ  িকছিদেনর মেধ  কনেভ  ছেড় দয় এবং একটা ভােলা 
চাকিরেত ঢােক এবং িববাহ ব েন আব  হয়। ধু তাই নয় তারা িনেজর পিরবােরর 
সদস েদরও ইতািলেত অিভবাসেনর সুেযাগ কের দয়। সতুরাং আমরা এখােন অিভবাসেনর 
দুেটা িবপরীতধম  চির  দখেত পা । এখােন মিহলারা িববাহ থেক দেূর থেক নান হওয়ার 
জন  ইতািল গেলও তারা সখােন শষেমশ সংসাের আব  হল। গাে া বেলন য িল  ও 
আ ঃ জ গত স েকর উপর অিভবাসেনর এক িবেশষ পণূ ভাব রেয়েছ।  

মিহলারা িবেদেশ অিভবািসত হেল অেনকখািন াধীনতা ভাগ কের, িনেজর পছ মত 
চাকির কের বািড়েত টাকা পাঠান। সবেচেয় বেড়া ব াপার হল িববােহর ে  িনেজর 
পছ মেতা  স ী িনবাচন কেরন  । এই আেলাচনা থেক মলূত দুেটা জিনস সামেন আেস।  

থমত, স  িববােহর ে  িববাহ স িকত অিভবাসন ধুমা  ব গত চািহদা নয় 
সই ব র পিরবােরর সদস েদর চািহদা ও  পূরেনর একটা উপায়।  

ি তীয়ত, জাতীয় এবং আ জািতক অথনীিতেত িব র ফারাক হওয়ার দ ন একজন নারীর 
একজন পু েষর সােথ মেনর মেতা ােন  িববােহর ব াপার ট িনেজর িনেজর চাওয়া পাওয়ার 
চেয়ও বশী পিরমােন িনভর কের তার িনেজর পিরি িত ও তােত যসকল কাঠােমাগত বাধা 

আেস রেয়েছ তার ারা।   

টেরিসটা এল রাসািরও-র গেবষনায় িফিলিপনা আেমিরকান ই ারেনট ম এর িচ  তেল 
ধেরেছন। আেমিরকার জীবনযা ার মান িফিলিপেনােদর তলনায় অেনকটাই উ ত সই 
িবষেয় কান সে হ নই। িক  রাসািরও-র গেবষনার উ রদাতাগন দাির  থেক বেরানর  
জন  আেমিরকাে র সােথ মঘ টত স েক িল  হয়না। িফিলিপেনা মিহলারা সকেলই  
িশি ত, িশ ন া , চাকুরীরতা। অথৈনিতক কাঠােমা এবং ভদােভদসমূহ ই ারেনেটর  
মাধ েম খুেঁজ পাওয়া িফিলিপেনা ীেদর আেমিরকান ামীর কাছ অিভবাসেনর একটা 
অস ূণ িচ  তেল ধের। িফিলিপেনােদর কােছ ই ারেনট যু  তােদর বাধাহীনভােব ম 
করার একটা সুেযাগ িদেয়েছ যখােন পিরবােরর বা গা র নজরদাির থাকেব না। যােদর 
সােথ মেনর িমল হে না তােদর একটা বাতাম টেপ দরূ কের দওয়া স ব আবার যােক 
পছ  তার সােথ বািড়র লােকর আলাপ কিরেয় দওয়াও স ব। উ র আেমিরকার বশ িকছ 
স ী তােদর িফিলিপেনা পাটনারেকই জীবনস ী িহেসেব বেছ িনেত ই ক হয় তার কারণ  



তােদর মেধ  এখনও পিরবার নামক িত ােনর যেথ   রেয়েছ যা প েম বহিদন 
আেগই হািরেয় গেছ। দুপে র দুরকম চািহদা তােদর এই ববািহক স ক ধের রাখেত 
সহায়তা কের। এই প িববােহর অিভবাসেনর ে র মেধ  িদেয় মিহলােদর িনজ    
মতামেতর ারা পা  িনবাচেনর একটা জায়গা তরী হয়। এই য়া মল অডার াইড 
নােম পিরিচত। িক  যিদও এই য়ার পু ষতাি ক মেনাভােবর পিরচয় পাওয়া যায় 
যখােন নারীেদর ব  িহেসেব ক না করা হয় যােদর পু েষরা িনেজেদর পছ  অনুযািয় 
বেছ নয়। মল অডার াইেডর ব াবারটা যেথ  জ টল । বতমােন মিহলােদর পা  িনবাচেন 

িনেজেদর ইে  এবং তােদর উপর অথৈনিতক শাষেনর য সীমােরখা রেয়েছ তা অেনকটাই 
ধূসর হেয় গেছ।    

Commercially Negotiated Marriage 

িববাহ সং া  িবষেয়র সােথ টাকাপয়সা ও বািন জ ক আদান দােনর  সনযু  হওয়ায় 
তা এক অন  মা া পায়। বািন জ ক আদান দােনর িবষয়সমূহ িববাহেক গৃহ  থেক 
আ ীয় সখান থেক ব  আদান দান বা পাচােরর পযায় িনেয় গেছ। িল  িভি ক 
ব বসািয়ক আদান দান যসকল সমােজ িববােহর সময় পণ নওয়া হয় সইসব সমােজর 
পে  খুব জ টল ব াপার হেয় দািঁড়েয়েছ। চায়নােত, বশ িকছ মুসিলম স দােয়র মেধ  এবং 
ভারতবেষ বশ িকছ জািতর মেধ  এই ব ব া দখা যায়। এই ব ব ার মধ  িদেয় িববাহ 
সং া  লনেদনেক খবু সহেজই কন া কনা বা কন া বচা িহেসেব বলা হয়। একজন 
নারীেক কনার পর তােক তার ামী অন  ব র কােছ িব ী কের িদেত পােরন যৗন কেম 
িল  করার জন ।   

স  িববােহর ে  বািড়র লাক , আ ীয় জন, পাড়া িতেবশী বা ানীয় ঘেটােকর 
উপর িনভর করেত হয় । অন িদেক ম িববােহর ে  ব র িনেজর ভাল লাগা, বা  
পছ  এবং দজুন ব র এেক অন েক জীবনস ী িহেসেব বেছ নওয়ার উপর িনভর কের। 
দরূবত  িববাহ স িকত অিভবাসেনর ে   িবেদেশ অবি ত আ ীয় ও ব ু বা ব মারফত 
যাগােযাগ করা হয় অথবা খবেরর কাগজ, বা পা  বা পা ীর স ান দওয়ার িবিভ  সং া, 

ই ারেনেটর পা  পা ী খাজঁার িবিভ  সাইট, বা আধিুনক কােলর  িবিভ  ড টং সাইট 
যখােন ছেল মেয়রা আলাপ পিরচয় কের , কথা বেল, এেক অেন েক পছ  কের। মিহলা , 

পু ষ ও পিরবােরর লাকজন এইসকল বািন জ ক সং া েলার উপর আজকাল ভরসা কের 
তার কারন মিহলােদর সংখ া পু ষেদর তলনায় অেনকটাই কম হওয়ার দ ন, অথৈনিতক  
বা অন  কান অসুিবেধর যা ানীয় লােকেদর কােছ লুকেনা যায়িন, িববাহজিনত পণ না 
িদেত পারার কারেন, ানীয় লােকরা যমন পছ  করেছ তা তােদর পছে র সােথ িমলেছনা 
এইসম  কারেন, অথবা ধুমা  ম খাজঁার উে েশ ।            

ী পাচােরর লে  বািন জ কভােব স  াপেনর িবিভ  ধরন স েক মেলািড লু  তার 
গেবষনায় আেলাচনা কেরেছন। িতিন তার গেবষনায় তাইওয়ািনস পু ষেদর সে  চায়না ও 
দি নপূব এিশয়ার মিহলােদর িববােহর স  তারঁ গেবষণায় তেল ধেরন।  ১৯৯০ থেক 
তাইওান এর িববাহ স িকত অিভবাসন মশ বেড় চেলেছ যার মেধ  ২৭.৪% িববাহই হল 



দেশর বাইের । তাইওয়ােন ীেদর পাচার গৃহকেম বা যৗনকেম নারী পাচােরর তলনায়  
অেনকটাই আলাদা। চায়না থেক পা ী আনার ব াপার অন ান  দি ণপূব এিশয়ার দশ 
থেক পা ী চয়ন করার চেয় অেনকটাই আলাদা যেহত এইসকল দেশর মেধ  িনয়েমরও 

ফারাক রেয়েছ। িববােহর ে  দালািলর বিশ সমূহও এক এক জায়গায় এক এক রকম।  
যমন িববােহর বু েরা, ব গত দালােলর মাধ েম, বা অেনক সময় মিহলা দালােলর ারা 

যােদর িনেজেদরও িববাহ সং া  অিভবাসন ঘেটেছ, আবার কখনও খুব ইনফরমাল 
পিরেবেশ। এই িবিভ  ধরেনর মেধ কার য সীমােরখা তা শ  পা  নয়, এবং অেনকসময় 
এেদর একসােথ কাজ করেতও দখা যায়।   

এটা ধের নওয়া হয় য িব  অথৈনিতক বষম  বৃ  পাওয়ার সােথ সােথ আ রা য় িববাহ 
ও নারীেদর ব  িহেসেব ক না করার মানিসকতা বাড়েত থাকেব। লু  এর মেত আমােদর 
আেরা িবিভ ভােব বািন জ ক িববােহর িবষয় ট বাঝার চ া করেত হেব।   

থমত, ডিভন এবং ডল রাসািরও-র মেত িববােহর ইে , সামা জক মযাদা, ভােলাবাসার 
স ান ইত ািদ িবষয় কান মিহলা বা তারঁ পিরবােরর লােকেদর থেক পৃথক করা স ব নয়।    

ি তীয়ত, িববাহ পরবত  দীঘেময়াদী এবং অিবরাম পিরেষবার চািহদা বািন জ ক িববাহ 
সং া িলর পিরেষবার মেধ  সাধারনত থােক না যিদও ানীয় ের পিরেষবা দানকারী 
দালাল বা ছাট সং া েলা কাযকেম এই দািব পূরেনর চ া দখেত পাওয়া যায়।   

তাইওয়ােনর ঘটনা বাদ িদেল অন ান  ে  দরূবত  িববাহ বা যৗন কেমর জন  িনেয়ােগর 
ে  িনয়েগর মাধম িল অেনক সময় িমেলিমেশ যায়। বািন জ ক যৗন পিরেষবাসমহূ 

অেনক ে ই অিভবাসনকারী মিহলােদর অথ উপাজেনর সহজতম মাধ ম হেয় দাড়ঁায় 
যেহত তােদর িশ াগত যাগ তা বা অন ান  কােজর সুেযাগ খুবই সীিমত। িববাহ অেনক   

সমেয় বা জ িহেসেব কাজ কের যা দির  মিহলােদর দাির  থেক বেরােত, খারাপ ববািহক   
স েক আব  তথা যৗন কেম িল  হেত এবং তােদর পিরবারেকও তােদর সই কােজ 
সহায়তা করার েলাভন দখায়। থেরস ানেচট তারঁ গেবষনায়  বাংলােদিশ মেয়েদর  
দুদশার কথা তেল ধেরেছন। বাংলােদশী মিহলােদর িববােহর পর উ র েদেশর দির  
পিরবাের িব  কের দওয়া হয় এবং তােদর সই পিরবাের িনেয় আসা হয় পিরবােরর জন  
স ান জনন এবং ম দান করার উে েশ । এইসব ে  বল্পূবক িববাহ, পণ িববাহ, ী 
কনা বচা, িববােহর ত শাষন দরূে র িবচাের এবং নারীেদর িব য়েযাগ  পন  িহেসেব 
দখার িবচাের –এই সম  ধারনা কাথাও িগেয় িমেশ যায়।  

িববাহ পরবত  িপতৃ ািনক বাস ােনর িভি েত উ র ভারেতর একজন যুবতী মিহলা িবেয়র 
পর তার িপতৃপিরবােরর উপর তারঁ অিধকার হারায়। স ক যিদও একদম শষ হেয় যায় 
এমনটা নয়। দরূে র ব বধান এবং খরেচ যিদ কুলায় তেব মােঝ মেধ ই িপতৃগেৃহ যাওয়ার 
অবকাশ থােক তােদর। িববাহিবে দ বা বধেব র পের তােদর স ূন অিধকার থােক 
িপতৃগৃেহ িফের আসার। যসকল ীেদর কনা বচা করা হয় তােদর কান রকম ববািহক  
স ক তরী হয়না এবং তােদর িপতৃপিরবােরর সােথও তােদর িবেশষ কান যাগােযাগ 
থােকনা। আ ীয় জেনর থেক তারঁ একটা দরূ  তরী হয়। ানেচট এর মেত এই প 



ব ব া অন  ধেম িববােহর ে  আরও বশী কের দখা যায়। িপতৃগেৃহর দরূ  বিশ হওয়ার 
ফেল মিহলােদর সমস া হয় য তারা যিদ কখনও গাহ  িহংসার িশকার হয় তাহেল তােক 
বাচঁােনার মেতা কউ থােকনা। অন িদেক ামীর কােছ ীেয়র গৃহ দেূর হওয়ার সুিবেধ হল ী 
সহেজ তারঁ বািড় যেত পারেবনা।  বাংলােদশী মিহলােদর উ র েদেশ এমন জায়গায় িব  
করা হয় যখানকার ভাষা তারা জােননা, মানুষেদর চেন না, যােদর ধম আলাদা। এইসব িকছ  

য় কের আনা মিহলােদর পালােনার পেথ বাধা হেয় দাড়ঁায়।    

লং িডসট া  িববাহ এবং আ রা য় িববােহর ে  ছেল মেয়েদর ািয়  িনেয় বেড়া 
একট সমস া তরী হয়। অন িদেক চায়নােত লং িডসট া  দালাল িববােহর খে ও তােদর 
মিহলােদর িবেশষ সমস া হয়না। কারন তারা অথৈনিতক িদক থেক অেপ াকৃত াধীন 
এবং যসকল অ েল তারা িববােহর পরবত কােল যায় সখােনও তােদর গৃহ ালীর বাইের 
কাজ করেত উতসািহত করা হয়।    

The Political Economy of Marriage Transanctions  

িববাহ স িকত য টাকার লনেদন (পণ) তােক ঐিতহ  ও আচার িহেসেব তেল ধরা হয় যার 
ফেল এই ব ব াসমূহ দরূ হওয়ার পিরবেত আেরা জািকেয় বেসেছ। চায়নার ে  যখােন 

ীধন এবং পন এর পিরমান অেপ াকৃত বিশ সখােন দখা যায় য ত  ােমর 
মিহলােদর িববাহ করার চলন রেয়েছ যেহত শহের মেয়েদর ীধেনর পিরমান অেনকটাই 
বিশ এবং শহেরর আিথক িদক থেক কম ল লােকেদর সই িবশাল পিরমান ীধেনর 

িবিনমেয় িববাহ করা স ব হেয় ওেঠনা। তাইওয়ািনস পু ষেদর দি নপূব এিশয়ার অন ান  
দেশর মেয়েদর িববাহ করা সই তলনায় জন  লাভজনক ।   

র না শীল এবং িসয়াং িবয়াও তােদর গেবষনায় তেল ধেরেছন য িকভােব পণ থা ধুমা  
আ জািতক িববাহ অিভবাসেনর সে  যু  নয়, তা েমর িব জনীনতার সােথও িকভােব 
জিড়ত। পণ এর মেধ  িদেয় হােত য টাকা আেস তা আ জািতক অিভবাসেনর ে  
ব বহার করা হয়। পণ এর টাকা িনেয় ীেক ত াগ করার ঘটনাও দখা যায়। অেনক ে   

ামীরা পণ এর টাকা িনেয় িববােহর দু এক িদেনর মেধ ই পািলেয় যায়। িসয়াং তারঁ গেবষনায় 
দিখেয়েছন য অ েদেশর কা া ও র ীরা পেণর টাকায় যু িবয়াদ ায় পড়া না  

করেত িবেদেশ যায়। িবেদেশ পড়া না কের তারা সই দেশ চাকির নয়। ফেল তােদর 
সামা জক মযাদা অেনকাংেশ বেড় যায়। এই সামা জক মযাদার জন  তারা তােদর 
বােনেদর ে  মাটা টাকা পণ িদেয় িবেদেশ অিভবাসনকারী পাে র সােথ তােদর িববাহ 

দােন সমথ হয়। চলমান িব  অথনীিতর মলূ িভি  হল স া, সহজলভ , িশ ন া  
িমক। ভারতবষ থেক িবেদেশ অিভবাসনকারী পা রা তথ  যু  সং ার হেয় কাজ কের 

এবং িব  অথনীিতেত যাগদান কের। অন িদেক তােদর ীেয়রা পাির িমক অথবা বীনা 
পাির িমেক কাজ কের পিরবারেক ধের রাখার জন । িববাহ ও অিভবাসন এইভােব িব  
পুঁ জবােদ  যাগদান করেছ।  

 মিহলােদর ে  পণ ও িব  অথনীিতর য স ক তা একট অন রকম। এই সে  
গাে ার গেবষনার কথা উে খ করা যেত পাের। করালা থেক মিহলারা ইটািলেত 



অিভবািসত হেয় সখােন চাকরী  কেরন এবং তােদর সামা জক মযাদার উ িত ঘটান। 
ধু তাই নয় সই মযাদা কােজ লািগেয় তারা তােদর জন  উপযু  পাে র স ান কেরন।  

শীল ি টশ কেলাি য়া এবং কানাডার ি তীয় জে র অিভবাসনকারী পিরবাের কন ার 
িববােহর খরচ স েক আেলাচনা কেরেছন। িতিন দেখেছন জাকঁজমকপূণ িববাহ িকভােব 
িনেজেদর সামা জক ও সাং ৃ িতক মযাদার িতফলন ঘটােনার মাধ ম হেয় ওেঠ যখােন 
বািড়র মিহলােদর ভূিমকা ায় নই বলেলই চেল এবং িকভােব তােদর কন ােদর উপর 
সংসােরর ভার চািপেয় দওয়া হয়।   

Immigration Rules State Laws and Marriage  

অিভবাসন, িববাহ ও পািরবািরক স েকর উপর নানানভােব ভাব িব ার কের। এই সে  
বহ গেবষণা-র কথা উে খ করা যায়। চাস ল ইউ ক- ত অিভবািসত পািক ািন পু ষেদর 
িববােহর সংগ তেলেছন যখােন িতিন বেলেছন য এইসকল পািক ািন পু ষেদর িনেজর 
দেশর বা িনেজর গা র মেয়র সােথ িববােহর চলন রেয়েছ। িবিভ  গেবষণায় দখা  
গেছ য  িবেদেশ িববােহর ে  সই দেশ একই গা র বা িনেজর দশ থেক 

অিভবািসত কারও সােথ িববােহর চলন রেয়েছ। একই গা র পা  বা পা ীর সােথ 
িববােহর মধ  িদেয় িনেজর গা র মূল েবাধসমূহ পরবত  জে র মেধ  স ািরত করার 
সুেযাগ তরী হয়। দি ণ এিশয়ার অিভবাসীেদর কােছ িববাহ হল িনেজর পিরবােরর সােথ 
যাগােযাগ ও স ক ধের রাখার এবং িবেদেশ িনেজর গা  পিরচয় তরী করার একটা 

মাধ ম।চাসেল বেলেছন য অেনক সময় অিভবািসত পু েষরা ধম য় এবং আচরনগত রীিত 
নীিত ধের রাখেত সাহায  কের। অেনক সময় যুবক এবং যুবতীরা ি তীয় জে র 
অিভবাসীেদর িববাহ করেত ই ক হয়, আবার কখনও দখা যায় য তারা িনেজর গা র 
বাইের পছ  মত পা  বা পা ী িনবাচন করেছ । যার ফেল দখা যায় য পা  পা ী িনবাচেন 
দু জে র মেধ  একটা সমস া তরী হয়।   

অিভবাসীত ব েদর তােদর নতন জীবন স েক এবং তােদর ছেড় যাওয়া পিরবার 
স েক নানারকম ভাবনািচ া রেয়েছ। অিভবািসত মিহলারা য সমােজ বা য দেশ থাকেত 
যায় সখানকার মত কের তার িনেজর জীবনেক সাজােত চায়। তারা তােদর িপতৃপিরবার ও 
তােদর শাসন থেক মু  হেয় াধীনভােব বাচঁার জন  সেচ  হয়। িবেদেশ িগেয়ও স ও তার 
স ী িনেজর গা র মানষুেদর সােথই ব ু  াপন কের । এবং তারা তােদর দেশ ফেল 
যাওয়া পিরবার ও আ ীয় জেনরও খাজঁখবর ও খয়াল রােখ । (গাে া, মা )  

তারা তােদর িনেজেদর পিরবােরর অেনেকর অিভবাসেন সাহায  করার মধ  িদেয় তােদর 
স ান ও ভােলাবাসা অজন কের আবার একইসে  “তারা িনেজেদর পিরবােরর ারা  
ব ব ত” এই অনুভূিত তােদর মেনাক  দয়। তারা িবেদেশ িগেয় উ তমােনর জীবনযা া 
এবং আিথক লতার অিধকারী হেত পাের আবার তারা ভীষণভােব খুব খারাপ পিরি িতর 
অংশ হেয় পরেত পাের। গৃহব ী থেক পিরবাের ও ব ু েদর থেক দেূর তারা গাহ  িহংসার  
িশকার হেয় যেত পাের। িত ট ে  অিভ তা েলা জািত, ধম, বণ ইত ািদ ারা 

ভািবত হেয় থােক।  



অিভবাসন পিরবােরর মেধ কার িল  িভি ক কাযাবলীর ে  এক িবেশষ ভূিমকা পালন 
কের। যসব ে  মিহলােদর কােজর জন  বাইের যেত হয় সখােন ামী ীেয়র দা ত  
জীবেন নানারকম সমস ার সৃ  হয় ধুমা  তােদর দানকারী ও হণকারী-র ভূিমকায় 
পিরবতন আেস তা নয় স ান িতপালেনর জন  যৗথ পিরবার ব ব ার িত ঝাকঁ তরী 
কের। আচরনগত পিরবতন সসব ে ও ল  করা যায় যখােন পু েষরা কােজর সেূ  
বাইের যায়। সসব ে  মিহলােদর সংসােরর সব দািয়  পালন করেত হয়। যিদও এসব  

ে  মিহলােদর পািরবািরক িবষেয় িস া  হেনর কান অিধকার থােকনা। ( লা ট, 
১৯৯৩)।  অিভবাসেনর অন তম আেরক ট িদক হল তা অেনক ে  মিহলােদর উপর 
একািধক চাপ সৃ  করেছ। একাধাের তারা ঘেরর বাইের কাজ করেছ, ঘেরর ভতর তারা মা 
এবং ীেয়র ািয়  পালন করেছ এছাড়া আেরা এক ট উপির চাপ হল কন াস ােনর 
জ দান। আবার অেনক সময় আমরা এমন ঘটনাও দখেত পাই যখােন ামী ীেয়র নতন 

ােন অিভবাসেনর পর চাকুরীরতা ী তার পিরবার ও তার ামীর চাকিরর বাজাের ঢাকার 
সুিবধােথ চাকরী ছেড় সংসার সামলান।     

অিভবািসত গা িল সাধারনত িবেদেশ িগেয় িনেজর গা র মিহলােদর িববাহ করেত 
আ হী হয় এই ভেব য তারা শা , ভ , বাধ  কৃিতর হেব এবং িবেদেশর মা টেত িনেজর 
গা  পিরচয় পুনগঠন করা সহজ হেব। যিদও ইউ ক ত অিভবািসত পািক ািন ব া েদর 

গেবষনা কের অন রকম িচ  সামেন আেস। পািক ািন পু েষরা ইউ ক ত িগেয় পূেব 
অিভবািসত গা র কন ােদর িববােহ আ হী হয়। িক  িববােহর পর তারা নানারকম 
মানিসক সমস ার িশকার হন। এই সম  পু ষেদর মূলত তারঁ ীেয়র িপতার ঘের থাকেত 
হয় যেহত সই দেশ িনেজর বািড় কনার মত অথ তােদর কােছ থােকনা। িক  এই 
পিরি িত মেন নওয়া তােদর পে  ক কর হেয় ওেঠ যেহত তারা িপতৃতাি ক পিরেবেশ 
বাস কেরেছ তাই ীেয়র িপতার গৃেহ ঘর জামাই হেয় থাকাটা তারা মেন িনেত পােরনা, এ ট 
তােদর পু ষে  আঘাত হােন। (আ াহাম, দাস া )    

কানওয়াল মাে র গেবষনায় ত অিভবািসত িশখ মিহলােদর বধব , িববাহ িবে দ ভৃিত 
িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। িতিন আেলাচনা কেরন অিভবাসন িকভােব বধেব র 
কল , রবািড়র দুব বহার, খুবই খারাপ ববািহক স ক থেক বেরােনার মাধ ম িহেসেব 
ভূিমকা পালন কের। মাে র মেত সামা জকভােব িব ত অব া এবং পািরবািরক সমস ার 
দ ন িবধবা বৃ ােক মেয়র সংসাের থাকেত বাধা দওয়া হয়। উ র ভারতীয় আ ীয়তার 
স েক িবধবা মােয়েদর তার স ােনর কােছ সাহােয র হাত বাড়ােনার িনয়ম চিলত 
রেয়েছ। মেয়েদর সংসাের থাকা সখােন ছাট কের দখা হয়। মা  আরও বেলেছন য 
মিহলােদর ঠাকুমা িহেসেব অৈবতিনক মদান  , কন ার স ানেদর দখােশানা করা যােত 
কন া চাকির করেত যেত পাের, নািত নাতনীেদর িত ভােলাবাসা ইত ািদ কানিকছই তােদর 
ভেঙ যাওয়া আ স ান বাড়ােনার পেথ সহায়ক হয়না।     

  



অেনক ে  আ ীয় পিরজনেদর থেক দেূর থাকার ফেল ামী ীেয়র দা ত  জীবেন 
একটা নতীবাচক ভাব পেড়। চাইিনজ, ইে ােনিশয়ান, পািক ানী, বাংলােদিশ এবং 
ভারতীয় ীেয়রা যারা িবেদেশ থােক তারা ববািহক স েকর ফেল তারঁ িনেজর আ ীয় 
পিরজন এবং তার িপতা মাতার থেক অেনক দেূর চেল যায়। অেনক ে  িববােহর পের 
পিতগৃেহ িগেয় ীেদর তার িনেজর বািড় আসা সবসময় স ব হেয় ওেঠনা যা তার িনেজর 
এবং তার িপতা মাতার কােছ মন খারােপর কারন হেয় ওেঠ।  

অিভবাসন সং া  গেবষনায় আেলাচনা করা হয় য অেপ াকৃত গরীব এবং সংর নশীল 
সমােজর মিহলােদর অব া একমা  উ ত হেত পাের যখন তারা আধিুনক ও অেপ াকৃত 

গিতশীল সমােজ যায় এবং সখােন বতিনক মদােনর সে  যু  হয়। এই ধারনার 
সমােলাচনা কের বলা হয় য এই আেলাচনায় অিভবাসেনর পূেব মিহলােদর িনেজেদর 
সমােজ বতিনক েমর সােথ যু  হওয়ার স  তেল ধরা হয়িন। তাছাড়া অিভবািসত 
হওয়ার পর নতন সমােজ িগেয় তােদর নানা রকম শাষেনর িশকার হেত হয় যমন গাহ  
িহংসা, একইসােথ ঘেরর এবং বাইেরর কােজর বাঝা,  জািতবাদ, নতন রকেমর সামা জক 
িনয় ন যা মিহলােদর উপর আেরািপত হয় এইসব উ ত সমােজর মিহলােদর অব ার িবেশষ 
কান উ িত ঘটােত পােরনা। গাহ  িহংসা, িববাহ িবে েদর পের িবিভ  কার , বৃ া 

মিহলােদর ক ন পিরি িত সকল সমােজই কমেবিশ রেয়েছ িক  অিভবাসেনর ফেল 
এইসকল সমস ার পিরিধ ও গভীরতা আেরা বৃ  পেয়েছ।     

Immigration Rules, State Laws and Marriage  

িল , অিভবাসন, িববােহর সােথ যখন রা য় আইন, আদশ এবং কাযাবলী যখােন 
অথৈনিতক, জািতগত িবষয় এবং িপতৃতাি ক আচার সমহূ িমেল িমেশ থােক সখােন এক 
জ টল পিরি িত সৃ  হয়। িবিভ  আ জািতক কনেভনশন যমন ১৪৩-তম ILO কনেভনশন 
(১৯৭৫) এবং ইউেরািপয়ান কনেভনশেনর ৮ ন র ধারায় মানিবকতার িভি েত পিরবােরর 
এক ত হওয়ার কথা তেল ধরা হয়। আ য় দানকারী দশ েলার সরকার এই িবষেয় 
সেচতন য পািরবািরক অথসাহােয র িভি েত অিভবািসত হওয়ার অথ হল তা অথৈনিতক 
অিভবাসন এবং যার ফেল িবপুল সংখ ক মানুেষর সমাগম হেব তােদর দেশ। িত ট রা   
তাই পিরবােরর পুনিমলেনর িবষয় টেক িনিদ  করার চ া কের অিভবাসন আইেনর মধ  
িদেয় যমন আিথক সাহায কারীেদর অব া িনিদ ভােব ব  কের  যমন তােদর উপাজন 
ও তােদর বাস ান সং া  িকছ িনয়ম বঁেধ িদেয়। পিরবােরর পুনিমলেনর ে  িববাহ  
অিভবাসন এবং য দেশ অিভবাসন করা হেয়েছ সখানকার পিরি িত খুব পূণ 
ভূিমকা পালন কের। সই কারেন নানারকম আইনী এবং শাসিনক ব াব া হন করা হয় 
খিতেয় দখার জন  য িববাহ কৃতপে  ঘেটেছ িকনা। অিভবাসনকারী ব  এবং তােদর 

হনকারী রাে র শাসেনর মেধ  ইঁদুর িবড়াল খলা চেল। অিভবাসেনর িনয়ম েলা 
সাধারনত অিভবাসনকারীেদর িনেজর দেশর সাং ৃ িতক রীিত নীিত, িল , িববাহ, পািরবািরক 
িনয়মসমূেহর ারা ভািবত হয় বেল মেন করা হয়। ১৯৭৯ থেক ১৯৮২ এর মেধ  ভারেতর 
অিভবাসী মিহলােদর উপর ি টশ শাসেনর িববােহর সত তা মােন ভা জিন ট পরী া 
ভারতীয় সং ৃ িত, মূল েবাধ, আচরণিবিধ ারা ভািবত হয়। যেহত ভারতীয় সং ৃ িতেত মেন 



করা হয় য িববােহর পরই মিহলারা ধুমা  ভা জিন ট হারােত পাের। তাই ভা জন না হওয়ার 
অথই হেব অিববািহতা।      

মাগােরট আ াহাম তারঁ কােজ অিভবাসেনর ও িভসার সে  গাহ  িহংসার এক ট িচ  তেল 
ধেরন। তারঁ গেবষনায় দখা গেছ য ভারতীয় অিভবাসনকারী মিহলারা িভসার মধ  িদেয় 
িবেদেশ যাওয়ার ছাড়প  পায়। িক  িবেদেশ অিভবািসত হওয়ার পর অেনক সমেয় তারা 
গাহ  িহংসার িশকার হয় িক  তা সে ও তােদর ামীর সে  তােদর থাকেত হয়। যেহত 

ীেয়র িভসা ামীর িভসার উপর িনভরশীল তাই তােদর উপর যতই অত াচার করা হাক না 
কন তারা তােদর ামীর সে ই ববাবাস করেত হয়।  

আ জািতক অিভবাসেনর ফেল পািরবািরক ও ব গত ে  গা  ও ব গত ের  
দখা যায়। বশ িকছ মিহলা অিভবাসনকারীর দল তােদর গা র নতােদর িব ে  সং াম 

কেরেছন অিভবাসীত মিহলােদর উপর গাহ  িহংসার ঘটনােক তেল ধরা ও তা ব  করার  
জন  উপযু  আইিন ব ব ার দািবেত। দুঃেখর িবষয় হল এই সং ােমর সুফল দখেত পাওয়া 
যায় এমন এক সমেয় যখন অিভবাসনকারীেদর িত একটা িব ষ তরী হয় আেমিরকানেদর  
মেন , িবেশষ কের ৯/১১ এর ঘটনার পরবত  সমেয়। অিভবাসী িবেরাধী মানিসকতা 
অিভবাসনকারী মিহলােদর উপর ঘটা গাহ  িহংসার িব ে  সম  েচ ায় জল ধেল িদল।   

কৃিত িসং এর গেবষনায় উেঠ এেসেছ িকভােব িপতা মাতার স েকর িত তা ছেল 
মেয়েদর ভািবত করেছ। অেনক সমেয় িবেদেশ  অিভবািসত হওয়ার পর ামী ীেয়র 

মেধ কার িববাদ এমন চরম পযােয় পৗছয় য দজুেনর কান একজন অন  ােন চেল যায় 
এবং িপতা বা মাতার সােথ িব  হেয় িশ েদর মেনর গভীর একটা ভাব পের। ভারেতর 
মত দেশ যখােন িপতা বা মাতার স ােনর উপর দািয়  পেত দীঘিদন লেগ যায় সখােন 
সমস া আেরা জ টল। িববাহ, িববাহ িবে দ, গাহ  িহংসা  ইত ািদ ে  আ জািতক 
আইন সু ূভােব েয়াগ করা েয়াজন যেহত িববাহ স িকত অিভবাসেনর সংখ া মশ 
বেড় চেলেছ।   

Marriage Migration in Comparative Perspective 

এই অংেশ এিশয়ার মিহলা ও পু ষেদর দেশর অভ ের ও বাইের অিভবাসেনর এক ট 
তলনামূলক আেলাচনা করা হেয়েছ। ধুমা  মিহলা ও পু ষেদর ানা র নয়, িববােহর 
সামা জক, সাং ৃ িতক, অথৈনিতক, য  তাও এিশয়ানেদর িবিভ  ােন অিভবাসেনর 
সােথ সােথ পালেট যায়। থমত, আমরা দখেত পাই য িববাহ নামক িত ান টর িবিভ  
রকেমর আচার ও রীিত নীিত থাকেলও সম  এিশয়া জেুড় দখা যায় য এই িত ান ট খুবই 
িল িভি ক ও সাং ৃ িতক মূল েবাধ ারা পিরচািলত। ানীয়, জাতীয় ও আ জািতক ের 
সামা জক , অথৈনিতক ও রাজৈনিতক য়ামূেহর ধারক িহেসেব এক ট সমােলাচনামূলক 
ভূিমকা পালন কের এই িববাহ নামক িত ান ট ।   

 

 



ি তীয়ত, এইসকল য়াসমূহ ব  এবং তার পিরবাের এেস তােদর িববাহ ও অিভবাসেনর 
ইে েলার সােথ তােদর সংেযাগ ঘটায়। এে ে  ানীয় এবং আ জািতক িববাহ ও েমর 
বাজার একসােথ কাজ কের যা আবার ানীয় আ ীয়তা ও ববািহক রীিতনীিত ক ভািবত 
কের এবং তােদর ারা ভািবত হয়।  

স  াপেনর প িতসমহূ তলনামূলক সমাজতে র তৃতীয় পূন িদক। দি ন এিশয়ার 
িপতৃবংশীয় এবং দি ন পূব এিশয়ার ত বংশীয় পিরবাের ম এবং িববাহ স িকত 
অিভবাসন এবং স  াপেনর তলনামূলক আেলাচনা আবশ ক।  

চতথত, িববাহ স িকত স েদর হ া র ( ীধন বা পণ)। ঐিতহ গত রীিতনীিতসমূহ যমন 
পণ, ীধন, অত  জাকঁজমকপূণ িববাহ এইসম  িকছই অিভবাসেনর ে  আেরা বশী 
কের করা হয়। পিরবার এবং গা সমূহ যৗতক দান ও িববােহর অনু ােনর মধ  িদেয় 
িনেজর সামা জক মযাদা জািহর করার চ া কের দেশ অভ ের এবং বাইের, িনেজর গা  
এবং য গা েত িববাহ হে  সখােনও। িববােহ য পিরমাণ অথ পণ িহেসেব দওয়া হয় তা 
অিভবাসেনর ে  বা নতন জায়গায় িগেয় নতনভােব জীবন  করার ে  উপেযাগী 

মািনত হয়।     

প ম িবষয় হল িববােহ  িবিভ  রকেমর টাকার যৗতক , এবং পণ দান এবং সমােজ 
মিহলােদর সামা জক মযাদার মেধ কার স ক।  ভারেতর নারীবাদী সমাজতা করা 
মিহলােদর িতকূল িল  অনপুাত, নারীেদর িশ া এবং কমসং ােনর বহাল অব া,  
পািরবািরক স ি েত অিধকার খব,  এবং অিধক পিরমােন পণ এইসম  িবষেয়র মেধ  
যাগসূ  খাজার চ া কেরেছন। দি ন এিশয়ায় ীেয়র পিরবার ামীর পিরবাের িবপুল 

পিরমান য পন দয় তােক িতপূরন িহেসেব দখা হয় যেহত তােদর চাকুিরহীন কন ার 
ভরণেপাষেনর ািয়  তার ামী িনে  । অন িদেক ীধন দওয়া হয় মেয়র পিরবাের 
যখােন মেয়েদর ক ইিতবাচক মূল  দওয়া হয়। মেয়র পিরবার তােদর  একজন সদেস র 
ম মতা হারাে  তাই এ ট মেয়র পিরবাের িতপূরন প দওয়া হয়। যিদও এখন 

বহিূদন হল ীধন দওয়ার চল ায় ব  হেয় গেছ এবং পণ এর পিরমান উ েরা র বৃ  
পেয়েছ । এই িচ  দি ন এিশয়ায় মিহলােদর িন  সামা জক মযাদার িদেকই ইি ত কেরেছ 

(িমলার, ীিনবাস ) ।  

িববােহর লনেদন ও মিহলােদর সামা জক মযাদা স ক তলনামূলক ভােব িবিভ  গেবষনায় 
উেঠ এসেছ।  চায়নােত ভারতবেষর মতই  নারীেদর িতকূল িল  অনুপাত, িপতৃ ািনক 
পিরবার, আ িলক অথৈনিতক বষম  রেয়েছ িক  এখােন মিহলােদর েম অংশ হেনর 
পিরমান এবং ীধেনর পিরমান অেনকাংেশ বিশ যা মিহলােদর গৃহ ালীর বিহভূত কােজ 
অিধক সংখ ক অংশ হনেক িন ত কের।    

 

 

 



 

 

 

চায়নার ীধেনর মত ভারেত পেণর পিরমােন অত িধক পিরমােন বেড় গেছ িবেশষ কের 
উদারনীিতবােদর ফল িহেসেব।  িবেশষ কের সই সকল সমােজ যখােন পািরবািরক স ক 
মাতা এবং িপতা উভেয়র িদক থেকই িনধািরত হয় সখােন িববাহ স িকত আিথক 
লনেদন এবং িতকূল িল  অনুপাত িবেশষ সমস ার কারন হয়না। এইসকল সমােজ 
ববািহক স ক েলাও খুব ন ািয় হয়। এই পাথক  িবিভ  পিরবােরর মেধ কার জ টল 

িববাহ স িকত আদান দান, পণ ও ীধন, িপতৃবংশীয় ও িপতৃ ািনক িনয়ম ও রীিত নীিত, 
আজীবন ববািহক স ক, মবধ্মান সামা জক ও অথৈনিতক বষেম র পিরে ি েত 
আেলাচনা করা েয়াজন।   

সবেশষ  হল অিভবাসন, িববাহ ও পিরবার এর িবষেয় নারীেদর িনজ  মতামত ও িস া  
নওয়ার সুেযাগ সুিবধা এবং িতকূলতা। পু ষ ও নারী য সকল িবষেয় িনেজরা াধীনভােব 

িস া  হন কের তা অেনকাংেশ িনভর কের রাজৈনিতক ও সামা জক য়াসমূহ, 
ঐিতহািসক ও সাংেকিতক উপাদানসমূহ, সাং ৃ িতক িনমানসমূহ যমন িল , যৗনতা, নী,  
জািত ইত ািদর উপর। নারীেদর পিরি িত তােদর যতটা  াধীনভােব িস া  হেনর পিরসর 
দয় তারা সই পিরসের থেকই িস া  হন কের। তারা অেনক সমেয়ই তােদর িববােহর  

চাপ থেক মু  হেত, াধীনভােব কমজীবেন যাগদান করার লে , তােদর পািরবািরক 
স ক- ক নতনভােব গাছােত অিভবাসেনর িস া  হন কের। িবিভ  গেবষণায় উেঠ  
এসেছ িকভােব নারী-রা িবিভ  ে  এবং িবিভ  ভােব তােদর িনেজর মতামত েয়াগ কের 
এবং িস া  হন কের। ত  ও পেরা  িতেরােধর মধ  িদেয়, িনেজর ইে  ও অিনে  
জািহর করার মধ  িদেয়, পািরবািরক ও আ ীয়তার কাঠােমায় পিরবতন আনার উে েশ  
কাজ করার মধ  িদেয় তারা িনেজেদর Agency বা মতামত াধীনভােব কাশ করার চ া 
কের।   


