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তৃতীয় ডিসের েম্পডির অডিকার বনাম বাস্তবতা 

ডরডিমডন প্রমা 

ডিে পডরিসয়র ডিক থেসক ‘ডিজড়া’ জনস াষ্ঠী স্বকীয় ববডিসযের অডিকারী। নারী, পুরুসের পািাপাডি তারা উভয় ডিে িসত পাসর, 

যা আমাসির েমাসজর ‘পুরুে’ ও ‘মডিিা’ েংজ্ঞার েসে োদৃশ্যপূর্ ণ নয়। আরডব অডভিাসন ‘খুনো’, ডিব্রুসত ‘ইউনাখ’, ইংসরডজসত 

ট্রান্সসজন্ডার, িাম ণাসরািাইট, বাংিায় ডিজড়া, থখোঁজা, ডিখণ্ডী, বৃিন্নিা, উভয় ডিে ইতোডি বসি তৃতীয় ডিসের মানুেসির অডভডিত 

করা িয়। ‘ িউইন বনাম যুক্তরাজে’ মামিাটির রায় থিয়া িয় ১১ জুিাই ২০০২ োসি এবং এ মামিার রাসয়র মাধ্যসম তৃতীয় ডিসের 

মানুসের অডিকার আন্তজণাডতকভাসব স্বীকৃত িসয়সে। ডকন্তু ‘ডিজড়া’ আমাসির েমাসজ একটি অডভিাসপর নাম, তাসির প্রডত েমাসজর 

দৃডযভডে থনডতবািক এবং তাসির প্রডত আিরর্ ববেম্যমূিক। ডিজড়া জনস াষ্ঠীসক ২০১৩ োসির ১৩ নসভম্বর প্রিানমন্ত্রী থিখ 

িাডেনার েভাপডতসে মডন্ত্রেভার ববঠসক ‘তৃতীয় ডিে’ ডিসেসব অডভডিত করা িয় এবং ২০১৪ োসির ২৬ জানুয়াডর তাসির ডিে 

পডরিসয় স্বীকৃডত থিয়া িয়। ডকন্তু তারপরও এ জনস াষ্ঠী েমাসজর মূিিারা িসত ডবডিন্ন এবং এ কারসর্ তাসির জীবনিারার জন্য 

তাসির ডনজস্ব পদ্ধডত অবিম্বন করসত িয়।  

িডির্ এডিয়ায় ডিজড়া জনস াষ্ঠী বহু আস  থেসকই োংস্কৃডতক ঐডতসিের একটি অডবসিদ্য অংি ডেি এবং ডব ত এক িিসক ভারত, 

পাডকস্তান, থনপাি এবং বাংিাসিসি তাসির আইন তভাসব ময ণািা প্রিান করা িসয়সে। ডিজড়াসির রা্ীয়ভাসব তৃতীয় ডিসের স্বীকৃডত 

থিয়া িসিও েম্পডির উিরাডিকার ডবেয়ক আিািা থকাসনা আইন না োকায় তারা রাস্র না ডরক িওয়ার সুসযা  থেসক বডিত। 

যডিও  র্প্রজাতন্ত্রী বাংিাসিসির েংডবিাসনর ১৫ অনুসিসি ‘থমৌডিক প্রসয়াজসনর ব্যবস্থা’ এবং ৪২ অনুসিসি েম্পডির অডিকার 

েম্পসকণ স্পযভাসব বিা িসয়সে। ‘৪২(১) অনুসিি অনুযায়ী’ আইসনর দ্বারা আরওআরওডপত বািা-ডনসেি োসপসি প্রসতেক না ডরসকর 

েম্পডি অজণন, িারর্া, িস্তান্তর বা অন্যভাসব ডবডি-ব্যবস্থা কডরবার অডিকার োডকসব এবং আইসনর কতৃণে ব্যতীত থকাসনা েম্পডি 

বাধ্যতামূিকভাসব গ্রির্, রা্ায়ি বা িখি করা যাইসব না।’ এোড়াও েংডবিাসনর ২৭, ২৮, ৩১ অনুসিি অনুযায়ী েব োংডবিাডনক 

অডিকার প্রাডির অডিকার রসয়সে ডিজড়া জনস াষ্ঠীর। যডিও তার বাস্তব প্রডতফিন ডিজড়া জনস াষ্ঠীর থবিায় এসকবাসর থনই বিসিই 

িসি।  

বাংিাসিিেি আসিপাসির থিিগুসিাসত না ডরক র্ তাসির িমীয় এবং পাডরবাডরক আইন দ্বারা ডবডভন্ন ডবেয়েমূি থযমন: 

উিরাডিকার, ডববাি ইতোডি ডনয়ন্ত্রর্ কসর োসক। একটি প্রিডিত জনশ্রুডত আসে থয, েম্পডিসত ডিজড়াসির অডিকার সুডনডি ণয থনই। 

ডকন্তু থয ব্যাপারটি থবডিরভাস র ডনকট অজানা, থেটি িসিা ইেিাডমক ডনয়মানুযায়ী এই জনস াষ্ঠীর ডিে ডনি ণারসর্ সুডনডি ণয ডনয়ম 

রসয়সে এবং থেই থমাতাসবক তাসির েম্পডির অডিকার ডনর্ ণয় করা েম্ভব। পডবত্র কুরআসন বিা িসয়সে,‘ডতডনই মিান েিা, ডযডন 

মাতৃ সভ ণ থযভাসব ইিা থতামাসির আকৃডত  ঠন কসরন। ডতডন প্রবি পরাক্রমিািী এবং প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা আি ইমরান, আয়াত নং ৬) 

থকাসনা ডিজড়া যডি পুংডিসের অডিকারী িয় এবং তার ডভতর যডি পুরুসের িারীডরক ববডিযেসূিক ডিহ্ন থযমন িাডড়-থ োঁফ োসক, 

তসব তাসক ডিজড়া পুরুে বসি অডভডিত করা যায়। থতমডন যডি থকাসনা ডিজড়া স্ত্রী জননাসের অডিকারী িয়, প্রডত মাসে রজঃপ্রাি 

িয়, স্তন সু ঠিত িয় এবং নারীসূিক ববডিযে তার মসধ্য প্রকট োসক, তসব তাসক স্ত্রী ডিজড়া বসি অডভডিত করা যায়। এমতাবস্থায়, 

পুরুে ডিজড়া পুরুসের মসতা েম্পডিসত অডিকারপ্রাি এবং স্ত্রী ডিজড়া স্ত্রীসির মসতা েম্পডিসত অডিকারপ্রাি িসবন। এ প্রেসে িাডিসে 

এসেসে িযরত আিী (রা.) িযরত মুিম্মিসক (ে.) প্রসূত বাচ্চা পুরুে-নারী ডনি ণারর্ না করসত পারসি তার ডবিান ডক থেই েম্পসকণ 

ডজজ্ঞাো করসিন। িযরত মুিম্মি (ে.) থ াের্া ডিসিন থে ডমরাে বা েম্পডির উিরাডিকার পাসব থযভাসব থে প্রোব কসর। (সুনাসন 

বায়িাকী কুকুকুবরা, িাডিে নং ১২৯৪, কানজীি উম্মাি ৩০৪০৩, মুোন্নাসফ আব্দুর রাজ্জাক, িািীে নং ১৯২০৪)। এসিসত্র ডফকসির 

মূিনীডত অনুযায়ী ডনম্নডিডখত দুটি ডনয়ম থিখা যায়- 



(১) যডি থকাসনা ডিজড়ার মসধ্য পুরুে বা নারীর থযসকাসনা একটি ববডিসযর প্রািান্য োসক তািসি থে অনুযায়ী তার উিরাডিকার 

ডনি ণাডরত িসব।  

(২) যডি পুরুে বা নারীর থকাসনা একটি ডবসিে ববডিসযর প্রািান্য না োসক, তসব তাসক পুরুে বা নারী থযভাসব ডিোব কসর থযভাসব 

কম পাসব থেভাসব েম্পডি ডিসত িসব। (Tanzil-Ur-Rahman, A code of Muslim Personal Law 

(Vol II), Islamic Publishers (Karachi 1980), Pp 583-85.)িরা যাক, অতএব, পুরুে এবং স্ত্রী ডিজড়া 

তাসির ডিে অনুযায়ী োিারর্ স্ত্রী-পুরুসের মসতা েম্পডিসত অডিকারী িসবন। তসব যডি থকাসনা ডিজড়ার ডভতর পুরুে-নারী থকাসনা 

ববডিযেই প্রকট না িয় তািসি থেই ডিজড়া নারীর ডিসেব অনুযায়ী েম্পডি পাসবন। থযমন- িরা যাক এক থিাক একজন থেসি 

েন্তান,একজন কন্যা েন্তান এবং একজন ডিজড়া েন্তান থরসখ মারা থ সিন। তখন ডিজড়া েন্তানসক থমসয়র েমপডরমার্ অংি ডিসত 

িসব। আবার যডি থকউ এক থেসি েন্তান এবং এক ডিজড়া েন্তান থরসখ মারা যান, তসব থেসি েন্তান দুই-তৃতীয়াংি এবং ডিজড়া েন্তান 

এক-তৃতীয়াংি েম্পডি পাসব। (ফতওয়াসয় িামী ১০/৪৫০, আিমউসূআতুতুি ডফকডিয়োি আিকুকুকুওয়োইডতয়োি ২০/৩২, আররািী 

িরসি ডেরাজী, পৃ. ৯৪)। অতএব, শুধুমাত্র ‘ডিজড়া’ থিসখ কাউসক েম্পডির উিরাডিকার থেসক বডিত করার অডিকার কাসরা থনই।  

ইেিামী মতািসি ণর পািাপাডি ডিন্দু মতািসি ণর ডিসক তাকাসি অবশ্য ডভন্ন ডিত্র থিখসত পাওয়া যায়। েম্পডির ব্যাপাসর ‘ডিজড়া’ 

েংক্রান্ত থকাসনা েরােডর ডবিান থনই স্ত্রী-পুরুসের মসতা। ডকন্তু বতণমান যুস  থমডিসকি পরীিার মাধ্যসম স্ত্রী-পুরুে ডনর্ ণয় করা েম্ভব। 

তাই একডবংি িতাব্দীসত এসে শুধুমাত্র ডিে ডনর্ ণয় করসত না পারার কারসর্ ডিজড়াসির েম্পডি থেসক বডিত করার থকাসনা সুসযা  

থনই। বাংিাসিসি ডিস্টান েম্প্রিায় এখন উিরাডিকার আইন, ১৯২৫ দ্বারা ডনয়ডন্ত্রত িয়। ডিস্টান উিরাডিকার আইন অনুযায়ী প্রসতেক 

েন্তান তার ডপতা-মাতার েম্পডিসত েমানভাসব অডিকারী। েন্তান বিসত শুধু পুত্র, কন্যা নয় বরং ডিবও থবাঝাসনা িয়। ডিস্টানসির 

পডবত্র িম ণগ্রন্থ বাইসবসি নতুন ও পুরাতন েব ডমডিসয় ৯০৬ বার ডিব িব্দটির কো উসেখ আসে। এর অে ণ থয ডিস্ট িসম ণ তাসির কো 

গুরুসের েসে স্মরর্ করা িসয়সে। এজন্য থকাসনা অবস্থাসতই তাসির মানব ময ণািা এবং অডিকার থেসক বডিত করার সুসযা  থনই।  

েম্পডির অডিকার, ডিিািাসভর অডিকার, ডববাসির অডিকার, থিেকৃসতের অডিকার- এেব অডিকারই পূর্ ণ ময ণািার েসে প্রাপ্য 

ডিজড়া জনস াষ্ঠীর। ডকন্তু ভাসের ডনম ণম পডরিাে, পাডরবাডরক বিনা এবং োমাডজক মূিিারায় অংিগ্রিসর্র সুসযাস র অভাসব 

ডিজড়ারা েব ণসিসত্র ডনসেডেত। োমাডজক েসিতনতা, পাডরবাডরক পডরম-থি ডিজড়া ডিশুর সুরিা ডনডিতকরর্, উপযুক্ত ডিিার 

ব্যবস্থা এবং কম ণসিসত্র সুসযা  সৃডযর মাধ্যসম এ দৃশ্যপট পডরবতণন করা েম্ভব। এজন্য রা্ীয় পিসিসপর পািাপাডি ব্যডক্ত তভাসব 

এড সয় আোরও সুসযা  রসয়সে েবার।  

[সিখক : ডিিােী, আইন ও ডবিার ডবভা , জািােীরন র ডবশ্বডবদ্যািয়] 

 


