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Abstract: 

Infertility is a painful reality for many couples. Surrogacy is becoming increasingly more 

popular for infertile couples desperate to conceive. It is assisted reproductive technology 

wherein a women carries pregnancy for another couple.This paper looks into various 

aspects of surrogacy. It also is to trace the historical journey and religious views of 

surrogacy and highlights the various regulations brought by the government of of India to 

regulate surrogacy services. Paper will also address ethical issues and main questions 

which are arising from the debate to prompt by surrogacy. In conclulation part is to say 

that surrogacy could be ethically acceptable for helping infertile couples if all ethical 

standards are practiced. But in this case the role of society is very important. An attentive 

society and liberal mentality with brave steps of the people's will be able to remove the 

darkness of infitility by dint of surrogacy. 

Keywords:surrogacy,surrogate motherhood,artificial insemination, Intended parents, 

religion perspective, Indian law, moral dilemma. 
 

     সন্তানহীনতা অননক দম্পততর কপানেই তিন্তার ভাাঁজ ককনে কদয়। পুরুষ বা মতহো উভয়ই তবনেষ তকছ ু

কারণবেত বন্ধ্যানের তেকার হনত পানরন।                                        

         ।                                                      ।                       

                                     ।                                     ।          ও 

অননকো কসরকম। এতে আসনে একতে সহায়ক প্রজনন তভতিক পদ্ধতত। সন্তান ধারনণ অক্ষম ককান দম্পততর 

সন্তান অনয ককান সুস্থ ও স্বাভাতবক মতহোর গনভে ধারনণর প্রতিয়ানক           বনে। '         ' েব্দতে 

এনসনছ েযাতেন েব্দ '       োস' কেনক, যার আক্ষতরক অেে হনো 'পতরবনতে' বা 'তবকনে'।   ই 

                                              বো হনয় োনক। এখানন কানকর মনতা সারনগে 

মাদার সন্তান োনভ ইচ্ছুক দম্পততর                       । ই   করা ফাতেেোইনজেন পদ্ধততনত 

নারীনদহ কেনক তিম্বাণু                                          ই                         

                   মাদানরর গভোে    প্রততস্থাপন করা হয়।                                 

    ।                                                ঐ                    ।  ই 

                                                                                    

  করন। 
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 কার:            দুই ধরননর সানরানগ  র  ো বো     ,     

১.                             : এতে সানরানগতসর প্রািীন পদ্ধতত, এই পদ্ধততনত তিম্বানু এবং গভে 

দুতেরই প্রনয়াজন পনি়।                                                 র                

                                                   তার                      ।       

স্বামীতে                                       ।   ই                                 ও 

       ।                                                           -- তাই তবনের অননক 

কদনেই এই    র সানরানগতস তনতষদ্ধ। 
 

২.                          :                       তনিঃসন্তান                        

                            ই                           ।         ই             

                                ।  ই                                            

                      ,                                                      । ১৯৮৫ 

সানে                   র সাহানযয তবনের প্রেম তেশু জন্মায়। সানরানগতসর এই ধরনতেই বতেমানন 

সবোতধক প্রিতেত। 
 

            মত: অতযাধুতনক ও জতেে তিতকৎসা পদ্ধতত হনেও          র ধারণা তকন্তু কমানেই নতুন 

নয়। এই পদ্ধততর বযবহার প্রািীন তবনেও প্রিতেত তছে। সংগৃহীত তবতভন্ন তেোতেতপ ও তনদেেন কেনক জানা 

যায় কয তমেরীয়, ভূমধযসাগরীয়, কমনসাপনেতময়া, করামান সভযতায় সানরানগতসর অনুেীেন হত। 

  ই                          আ                                  ।               

              র             ।   ই                            ,           ।           

                                                          সন্তানও প্রদান কনরন। 

কযােতেক িািে এর মনত           প্রতিয়া                                                   , 

                 । ই                                                । ১৯৮৮      ই    

 ই                                র আনুষ্ঠাতনক অনুনমাদন জাতর কনর, তনব এনক্ষনে 

ককবেমাে                  তস  ই মানযতা কদয়। ইসোম ধমে অনুসানর সানরানগ             

     ।            ই                                                               

        ,   ই                     ।                                 তস আনন্দ কুমার এর 

মনত, 'তহন্দু ধমে এবং সহায়ক প্রজনননর মধয ককান তবনরাধ কনই।' রামায়নণ কদখা যায়             

            তসর       ,                                               করানগতসর      

           ।                                                         র                

              ,                      করা  তস। এই প্রো অনুযায়ী সন্তানহীনা ককান তবধবা নারী বা 

তববাতহত নারীনক বনয়ািঃনজযষ্ঠ                                                          

                                        ।                                    ই     

               ই            রনয়নছ।   ই                         কমেও সানরানগতসর স্বপনক্ষ 

সবুজ ইতিত পাওয়া যায়। 
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তবনে     ন : ধনমে মততবনরাধ োকনেও পৃতেবীর বহুনদে      কগতস প্রতিয়ানক                  । 

                 ই     ,           ,               ,           ,    ,        ,      , 

    ,        ,        ,         ,      ,        , ই   , ই   ই                  

         র আইনত স্বীকৃতত রনয়নছ। 
 

   কত সানরা  তস : আমানদর কদনে সার  তস প্রতিয়াতে জনতপ্রয়তা োভ কনর িক্টর নয়না পযানেনের হাত 

ধনর। তততন ২০০৫ সানে আকাঙ্ক্ষা ইন     তে                        ই               ।     

               ২০০২                               র ববধতা কোকসভায় পাস হয়। তনিঃসন্তান 

দম্পততর কানছ আকাঙ্ক্ষা তিতনক তছে তবেস্ত ও জনতপ্রয় প্রততষ্ঠান। িমেই ভারত হনয় ওনে বাতণতজযক 

সানরা  তসর হেস্পে। আর সমসযার শুরু হয়  ই        ই।                                        

                                                    ।                              ই    

                      গভে ভাি়া কনওয়া হনতা। তাছাি়া এনদনে          মাদার                   

   ও তুেনামেূকভানব কম হওয়ায় তবনদেীরা এনদনের সানরানগতসর তিতকৎসার জনয আসনত শুরু কনর। 

প্রিুর পতরমানণ                     ।                                                  

'           '    '              কম'          । ২০১৫       ই                         

                  । ২০১৬                        ই                             

     তসর                  ।                            ২০১৯                সানরানগতসর 

                    । আবার 'অযাতস    তরনপ্রািাতক্টভ (করগুনেেন) তবে ২০২১' রাজযসভায় পাে 

হওয়ার পর অবনেনষ রাষ্ট্রপততর স্বাক্ষনরর মধয তদনয় ২০২১ এর ২৫কে তিনসম্বর 'সানরানগতস আইন 

২০২১' রূনপ পতরতিতত োভ কনর। 

এই আইন অনুযায়ী, 
 

১.          সানরানগতস সম্পূণেরূনপ তনতষদ্ধ, এখানন সানরানগতস বেনত ককবেমাে অে  ইতিক 

সানরানগ  কক কবাঝাননা হনয়নছ।           ,            করা  তস                      

    ই                               ,                                           

                                           ।             ই      করানগতস      

                                                                 কভে ধার  

    । 
 

২. সানরানগতসর তিতকৎসা তবনদেীনদর জনয বন্ধ্ করা হনয়নছ। 
 

৩. সানরানগ   পদ্ধততনত সন্তান ধারনণ ই                                                

                       কণ     । 
 

৪.                ২৩ - ৫০     স্বামী       ২৬ - ৫৫   করর            । 
 

৫.                                                     । 
 

৬.            ,               ,                                   তস     । 
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৭.          মাদারনক                          ২৫      ৩৫                ।           

ই        র তনকে আত্মী   ।                                   র                 

   । 
 

৮.                                                      ।   ই       ই             

                                       । 
 

৯. ই                                                                    (যতদ সন্তান 

িরমভানব মানতসক/োরীতরক প্রততবন্ধ্ী বা গুরুতর করানগ আিান্ত হয় তাহনে এই তনয়ম কাযেকরী নয়) । 
 

১০.          মাদার স্ব-ইচ্ছায় সানরানগতস প্রতিয়ায়         ই    --                     

         ।                                                                   । 
 

১১.          মাদানরর কমতিনকে সাতেেতফনকে োকনব কয তার েরীর সানরানগ   প্রতিয়ার জনয উপযুক্ত। 
 

১২. ই                                                                             

  ।     ওই দম্পতত সানরানগে মাদানরর জনয প্রসব পরবতেী কষানো মানসর স্বাস্থয বীমা করনবন। 
 

১৩. ই                  র মাধযনম জন্মাননা    কক                               । 
 

১৪. ই                                                   র                           

          । আদােত তেশুর অতভভাবক তেক করনব । 
 

১৫.                                       ।                                      

       । 
 

১৬.                                                 ই                            

    5                         ।             ই   ই          ১০                  

10         জতরমানা হনত পানর। 
 

      কপ্রতক্ষত:           তননয় বনততক কষাকতষর                  ই।     ্ প প্রজনননর এই 

বযবস্থার প্রতত তবতভন্ন তদক কেনক প্রশ্ন উনেনছ -- উেনছ এবং তা স্বাভাতবক। সানরানগ   প্রোর 

তবপরীতনরা    র বক্তবয   হে, কপ্রগননন্ট মতহো ও গভেস্থ তেশুর সম্পকে কপ্রগননতি জাতনের এক অতবনচ্ছদয 

অংে। একজন মতহো যখন গভেবতী হন তার সানে তবতভন্ন োরীতরক ও মানতসক অতভরতত জতি়নয় োনক। 

দীর্ে  য় মানসর যাোয় অনুভনবই ভানোনবনস কফনে জহনর বি় হনত োকা সন্তাননক।         মাদার -- 

সন্তান জন্ম তদনয় যার     ,         ই                ই                           

 দযজাত                                                               ।           

                                                 ।১৯৮৫      '    -  '   ই     ই       

                                  ,   ন               র                                

          ই                            ।                                            

                                    ই                                 
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          ।                                              !                        ত্ক 

যুতক্ত      হনো,  ই                                            ্ যায়ননক          

    । এতে নারীনক জন্মদাননর তনছক পাে তহসানব গণনা কনর বযাতক্ত মযোদার অবমেূযায়ন কনর। একই 

যুতক্তনত অযান্ডারসনও সানরানগতসনক তবতচ্ছন্নশ্রম বা এতেনয়নন্টি কেবার বনে বযাখযা কনরনছন।         

                                                                  ,               

                            ।   করানগ   প্রতিয়ায় সানরানগে মাদানরর সানে সদযজাতর সম্পকে 

োনক না।             র                 প্রো দতরদ্র জননগাষ্ঠীর মধয কোষনণর কারণ হনত পানর। 

                                                         জন্মাননা           

     ই         ।                                                               

                           -- 'সানরানগতসর মাধযনম যখন তারা করতিনমি বাচ্চানদর   ন তখন 

কসই মানয়রা ককমন অনুভব কনরন - কযসব মানয়রা তননজনদর বাচ্চানদর জন্ম কদন তানদর মত একই 

অনুভূতত পান?' তাছাি়া প্রজনননর এই তবকে বযবস্থাতেনক অনননকই তবনেষত গ্রামাঞ্চে এবং কছাে 

মফসনের                                 ,   ই  সমাজ তক বেনব এই ভীততনত                 

ই                   অননক সময় কগাপনীয় রাখনত হয়।                   ই                  

              এবং আপতি জানান। তাছাি়া এই প্রতিয়ায়          মানয়র অননক োরীতরক ঝুাঁতকও 

কেনক যায় তাই  সানরানগতস প্রতিয়ার সম্মুখীন হনত তপছু হনেন। 

উপস্থাতপত তবনরাধীপনক্ষর বক্তবয গুতে      ই প্রতযয় উৎপন্নকারী নয়।সমসযার কবি়াজাে কভনি সমাধাননর 

পনে উিরনণর কিষ্টা করা কযনত পানর।  
 

     সানরানগ   প্রতিয়ায় সবনিনয় কবতে ভাইোে করাে কে কনর          মাদার তাই তার োরীতরক ও 

মানতসক তদকো কখয়াে রাখা অতযন্ত গুরুেপূণে। আনোিনায় উনেখয '  তব-এম' ককনসর কক্ষনে নীতত গতহেত 

কাজ করা হনয়তছে।                           ই     প্লুত হনয় পি়নত পানরন। তেক কযমনো 

হনয়তছে কবে কহায়াইে কহ   ।   ই                             ই        ।                

          ই               ই       ত্্ং এর মাধযনম সানরানগ   তিতকৎসা এবং আগত সন্তান 

তবষনয় মানতসকভানব প্রস্তুত করা হয়।  ই                                               

                     ।   ই সন্তান হস্তান্তনরর সময় খবু একো জতেেতা আনস না।                  

                                                   ই                           । 
 

     আবার একইভানব িুতক্তবদ্ধ সানরানগতসনক তেশুর         বো অনযৌতক্তক।                    

                       ।                                                    ,      

জীবতাতিক পতরনষবা তদনয় তানদর সাহাযয করনছন। কপ্রগননন্ট মতহো ও গভেস্থ তেশুর সম্পকেো কখননাই 

পণয এবং শ্রতমনকর মত নয়।                                                             দান 

     ।                                     সানরানগে                              

                     ই                                         ।                       

                      কনযর জীবন রক্ষা কতর                                       
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নবজাতনকর জনন্মর মধয তদনয় তনসন্তান দম্পততর মুনখ হাতস কফাোননার কিষ্টা মহানতার পতরিয় ফুতেনয় 

কতানে। 
 

     সানরানগ  র সমস্ত কক্ষেোই জতি়নয় োনক নতুন মানব প্রানণর সৃতষ্টনক ককন্দ্র কনর।   ই         

                                  ।                                                 

   ।                                           ,                                       

                     ও অতযাবেযকীয়।                                             

                                                  ।      রনতর অতধরত সুত       রাধা 

  ্ নভ ধারণ না করনেও        মনতাই কনেনক োেন পােন কনরতছনেন । যতদও এসব গ্রন্থ কাতহনীর 

বণেনা তকন্তু আজও সমানজ অতে গতে   কিাখ রাখনে       হু      রূনপর কদখা কমনে।   ই         

                                                                       ।              

                     সানরানগতসর মাধযনম তিতীয় সন্তাননর মা হওয়ার অতভজ্ঞতায় জানান প্রেম 

বাচ্চানক মাতৃনিানি়                                  ,    কগতসর                          

              ই   ই                                  ।                          

                                                         ভানব তিন্তার পে প্রেস্ত কনর -- 

তার মনত 'ইকন্টনন্ডন্ট পযানরন্ট যখন প্রেমবার তননজর বাচ্চানক কদনখ, তানক ককানে তুনে কনয় তখন 

তানদর কিানখ খুতের কয তঝতেক কদখা যায়, কোাঁনে কয হাতসো কভনস ওনে   ো কদনখ                

   ,             যাই।                                                              

            ।' একজন মানয়র ককাে ভরাননার খুতেনক তারা পূণয কমে বনে মনন কনরন। 
 

     সানরানগতস সম্পনকে সবনিনয় কতেন কষার্াততে আনস, এতে নারী কোষনণর পেনক পতরষ্কার কনর -- 

এরূপ                 ।                                            ,   ই          

                   ,                          এতেনক  নারী কদনহর         তাৎপযেপূনে 

   ্ান্ত তহনসনব তবনবিনা করা কযনত পানর।  ্াই ককাননা নারী     য় সানরানগে মাদার তহসানব 

তনিঃসন্তান দম্প     সাহানযযর উনেনেয এতগনয় এনে তার উন্নত মানতসকতা এবং সাহতসক পদনক্ষপনক 

সম্মান জানাননা উতিত। তনব সানরানগ  র তিতকৎসা কস্বচ্ছায় র্েনছ তক না,         ম করা হনচ্ছ তক না,   

সানে বযাবসাতয়ক অসাধু দাোেিি জতি়ত তক না -      তে তননয় আইন কানুন প্রোসননক সনিতন ও 

            তিত।  তনব এই আেঙ্কায় সানরানগ          কেনক পশ্চাদপ               । 
 

     সানরানগতস বহু প্রািীনকাে কেনক িনে আসা এক প্রতিয়া, যা প্রযুতক্তর হাত ধনর আনরা সমদৃ্ধ হনয়নছ। 

তনব ধারণার অস্বচ্ছতার কারনণ সমানজর মনধয নানা রকম ভীতত গেকো রনয়নছ। এ তবষনয় সমাজনক 

সাবােক হনত হনব। অনযানয     কনর কক্ষনে কযমন তবতভন্ন  এন তজ ও রনয়নছ, সানরানগ  র কক্ষনে 

কসইরকম সামাতজক সংস্থা বততর হনে অনননক কস্বচ্ছায় এতগনয় আসনবন।এভানব কযমন তনিঃসন্তান দম্পততরা 

ভরসা পানবন, আোর  কো কদখনবন,নতমতন সানরানগে মাদার রাও সাহানযযর হাত বাতি়নয় কদনবন। 

সা                য় তারা     কন নয়, প্রকানেয        করনবন। যা হনব উির আধুতনক যুনগর 

    মাইেফেক।   ই    তবতভন্ন আনোিনািি ,        ,    মা, নােক ধারাবাতহক ইতযাতদর মাধযনম 

সনিতনতা বৃতদ্ধর প্রনয়াজন আনছ।     ত উনেখয কৃতত েযামণ        তমতম তসননমা তে প্রেংসার দাতব 
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রানখ।এখানন   করানগতসনক            তবষয় রূনপ তুনে ধরা হনয়নছ।এককানে মানুষ অনরাপিানর,  প্ত 

করানগর তিতকৎসা করানত এমনতক বেনতও ভয় কপত, এখন এ   তবষনয়   নুষ অননক স্বচ্ছন্দ এবং 

আধুতনক।       সানরানগ          র স্পষ্টতা মানুনষর তিন্তাভাবনা বদোননার পনে সহায়ক হনব।  
 

       ই পতরনেনষ বো যায় সানরানগ   তননয় কো কহাক,  নুষ এতগনয় আসুক।         ও প্রযুতক্তর 

কেযানণ           কার     কহাক।       তসর আনো কপৌাঁছাক তনিঃসন্তান দম্পততনদর কিানি়।  কব 

        ই  ও         ছাি়াও সমাজ গুরুেপূনে ভূতমকা       রানখ।    কণর এক উন্নত ও 

পতরমাতজেত মানতসকতাই  মাজনক বনততকতার আনরা উচ্চ আসনন অতধতষ্ঠত করনব। 
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