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                               দত্তক নিয়ে নিতৃত্ব-মাতৃত্ব অর্জ ি   

সনুিে:    

নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের ইচ্ছা খবুই স্বাোনবক। সসটি নিিঃসয়েয়ে একটি সেুর অনেজ্ঞতা। আিিারা এত 
িথ ঘয়ুর আর্ এই ওয়েবসাইট-টি সদখয়েি মায়ি আিিায়দর ময়ির নেতয়র নিশুলায়ের িবল ইচ্ছা 
সম্বয়ে আিিারা অবনেত। নিশুর র্ন্মদাি নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের র্িয একটি সোট িদয়েি মাত্র; 
সসটাই সবনকেু িে। নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের আরও গুরুত্বিরূ্জ এবং দীঘজস্থােী বযািার েল নিশুটিয়ক 
লালি-িালি করার অনেজ্ঞতা। নিশুয়ক বড় কয়র সতালার ময়যয নদয়ে নিশু ও নিতামাতার ময়যয সে 
সেয়ের বেি ও নিরস্থােী সসুম্পকজ  গয়ড় ওয়ে, তার ময়যযই নিনেত আয়ে নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের আিে। 
র্ন্মদায়ি বযথজ েয়লও, ইচ্ছকু ও সেেকাতর নিতামাতায়ক সকউ এই আিেঘি অনেজ্ঞতা সথয়ক বনিত 
করয়ত িায়র িা। এই নবকল্প (দত্তক) িদ্ধনতয়ত নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের ময়যয একটুও কম আিে সিই।  

মািনসক ও িারীনরক দ’ুোয়বই আিিায়দর সে কতটা িনতকূল অবস্থার ময়যয নদয়ে সেয়ত েয়চ্ছ, তা 
আমরা োয়লাই বঝুয়ত িানর। সসই সয়ে আিিায়দর অনেিেি র্ািায়ত িাই কারর্ আিিারা দত্তক 
সিওোর নসদ্ধায়ে উিিীত েয়ত সিয়রয়েি এবং দত্তক সিওোর িদ্ধনত েেয়তা শুরুও কয়র  নদয়েয়েি। 
এটা নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের র্িয ের্স্থােী সসই কষ্ট, োয়ক আিিারা গেজ াবস্থার সয়ে তুলিা করয়ত 
িারয়বি। আমরাও এই িদ্ধনতর ময়যয নদয়ে সগনে এবং সংনিষ্ট উয়েগ ও অয়িোর েন্ত্রর্া োয়লাোয়বই 
বঝুয়ত িানর। আমরা তার িরবতী নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের আিেটাও বনুঝ, ো আর্ এই সিূিািয়ত্রর 
মাযযয়ম আিিায়দর সয়ে োগ কয়র নিয়ত িাই। অবিযই মায়ঝ মায়ঝ উয়েগ ও দিুঃনিোর মেূুতজ  আয়স, 
ো সে সকািও নিতামাতার র্ীবয়ি স্বাোনবক ঘটিা। নকেু নকেু দত্তক-সংক্রাে নবয়িষ যরয়র্র উয়েয়গর 
সমে আয়স; আমরা সসগুয়লাও আিিায়দর সায়থ োগ  করব। তার সয়ে আয়লািিা করব নকোয়ব 
িািা উিায়ে সসগুয়লার সম্মখুীি েয়ত েে, ো আমরা  এতকাল যয়র নিয়র্য়দর ময়যয আয়লািিা কয়র, 
সসািযাল ওোকজ ার ও কাউয়েলয়রর িরামিজমত, নিয়খ এয়সনে।  

আর নকেুনদি িয়র, সে মেূুয়তজ  আিিারা নিশুটিয়ক িথম সদখয়বি এবং সেনদি তায়ক বাড়ীয়ত নিয়ে 
োয়বি, তা নবয়িষোয়ব ময়ির ময়যয সগেঁয়থ সরয়খ সদয়বি। এটাই আিিায়দর র্িয নিশুয়ক র্ন্মদায়ির 
মেূুতজ । নিতামাতা নেসায়ব আিিায়দর র্ীবি, অিয নিতামাতায়দর মত, সসই মেূুয়তজ  শুরু েয়ব; সয়ে 
থাকয়ব আিে ও সখু, উয়েগ ও উদ্দীিিা এবং কমজবযস্ততার আহ্বাি। আিিারা দ’ুর্ি সসই মেূুয়তজ  



নিতামাতা েয়বি এবং তারিয়র আর নিেয়ি সদখার সমে িায়বি িা। আিিায়দর তখি দানেত্ব এই 
নিতৃত্ব-মাতৃত্ব উিয়োগ করার।  

সাদিৃযটা লেয করুি। একটার ির একটা ঘটিা – শুরু েে অনস্থর-নসদ্ধাে ও নেযা নদয়ে, তারির 
উয়েগ ও অয়িো, তারির সসই আিে ও উদ্দীিিা, এবং তারির কমজবযস্ততা – এয়কবায়র সে সকািও 
নিতামাতায়দর মত একইরকম। নিশুয়ক নকোয়ব বড় কয়র তুলয়বি, তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ময়যয নেন্নমত 
থাকয়তই িায়র। নকন্তু এই সে সমসযা-সংকুল র্ীবি, িািারকম িনতকূল অবস্থার সয়ে লড়াই এবং 
দ’ুর্য়ি নময়ল তায়দর সমাযাি সবর করা, এই সব নকেুই ঐ নিশুয়ক নঘয়র, তারই িূড়াে মেল কামিা 
কয়র – ঠিক সে সকািও নিতামাতার মতই।  

এই সিূিািয়ত্রর এবং সাযারর্োয়ব এই ওয়েবসাইট-টির উয়দ্দিয েল দত্তক নিয়ে নিতৃত্ব-মাতৃত্ব লায়ের 
বযািায়র একটা আোষ সদওো, তৎসংক্রাে িািা নবষে, সমসযা এবং তায়দর সম্ভাবয সমাযাি, ইতযানদ 
সম্বয়ে নকেু ইনেত সদওো, োয়ত নিতামাতা নেসায়ব আিিারা আিিায়দর র্ীবিয়ক আিেঘি, মসিৃ 
এবং অথজবে কয়র তুলয়ত িায়রি। আমরা আিা করব, এই ওয়েবসাইট-টি সদখার সিয়ষ অল্প েয়লও 
সসই লয়েয আমায়দর নকেুটা অবদাি থাকয়ব। িারয়ম্ভ, আমরা আিিায়দর এই সিুয়িষ্টাে আেনরক 
শুয়েচ্ছা র্ািাই ও মেল কামিা কনর।  

 

 

 

 

 

 


