বিবিন্ন প্রকার আত্মীয়দল (Types of Kin Groups)
কুল িা িংশ (Lineage):
বং বা Lineage ল াো্ একপ্রকা একরখিক বংাড়ক্রখিক গ াষ্ঠ। প্রিযাত িাজতাখিক Hoebel
এ িলত, বং  আল একপ্রকা বখিত একরখিক আত্ময় গ াষ্ঠ াা গব কলয়ক প্রজন্ম পঢ়লবি গকা
একজ পঢ়বিপড়রু গেলক এললে বল

খলজলে িল ক। এলেলে পঢ়বিপড়রুটি একজ বা ব বযখি

া লে বততি িা েযলে ম্পকি বতি িা। Raymond Firth (1961) বংল ংো খেলত খ লয়
বল লে, “A lineage, meaning primarily a line of descent is now taken also to mean a
unilineal descent group all members of which trace their genealogical relationship back to
a founding ancestors”। ড়তাং, কু বা বং ব লত বড়ঝায় এি একটি গ াষ্ঠলক া েযা একজ
অখি

বা একই পঢ়বিপড়রু গেলক অখবখি

গ াষ্ঠ বতৎ ে

‘গ ালে’ গেলক েড় দ্র খকন্তু অখক localized গ াষ্ঠ খবল।অতএব বং 

তলতাখক প্রজলন্ম িখি া ক
বংগুখ

বা অিখিত াায় বংলাদ্ভড় ত। ইা জ্ঞাখত ম্পখকি ত

েড়ই বা

েযা লি ব ল আবদ্ধ।

বখি খববাকা গ াষ্ঠ। বং ত

ল এই বখি ি আল

েড়ই বা তলতাখক গ াষ্ঠ

িলয একটি alliance তত কল া িালজ আন্তল াষ্ঠ ত ম্পর্কি গক ঢ়ে১ত কল।

প্রকারভিদ (Types):
খবখি প্রকা আখেবা িাজ খবচা খবলেণ কল Evans Pritchard চাপ্রকা বং বযব া কো
বল লে। এগুখ

 -

1) প্রা বং (Major Lineage)
2) অপ্রা বং (Minor Lineage)
3) ের্িত বং (Maximal Lineage)
4) েড় দ্রত বং (Minimal Lineage)

এো০াও আও েড়প্রকা অখ ি লয়লে ো- (i) খপতত বং (Patri-lineage) ও (ii)
িাতত বং (Matri-lineage)। এলেলক লজই গবাঝা ায় গ কু

বা বং একঢ়েয় িাা গ াষ্ঠ

া েযা য় খপতত ঢ়েয় ি ম্পখকি ত াা খকংবা িাতত ম্পকীয় ি াা গেলক।

বিবশষ্ট্যািলী (Characteristics):
কু বা বংল তবখিযগুখ  খম্নরুপ1. এটি একপ্রকা একরখিক বংাড়ক্রখিক গ াষ্ঠ।
2. একই কু বা বংল ক েয প্রকত তই একজ খখেি ি পঢ়বিপড়রুল বং।
3. কু বা বং বখি খববাকা গ াষ্ঠ।
4. কু বা বংল ক েযলে িলয community solidarity বজায় ালি।
5. কু বা বংল ক েযলে িাা য় খপতত ঢ়েয় তড় বা িাতত ঢ়েয়।
6. ইা একপ্রকা

ায় ে খবল (localized descent group)।

