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Keyword 
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Abstract 
সেৌরবময় ভারেীয় ইতেহাস, একতদ্তক, অতনক সামাতিক মাত্রায় নারীতদ্র সম্মান কতর তকন্তু অনযতদ্তক, এতর্ তিক্ষা, বযবসা 
এবং রািনীতের েুেনায় নারীতদ্র মুতিামুতি হওয়া চ্যাতেঞ্জগুতের প্রতেধ্বতন কতর োতদ্র  নারী ও পুরুষ সমান। নারীর 
সামাতিক ম টাদ্া  েদূ্র, ো সব সক্ষতত্র পুরুতষর সমান বতে তবতবতচ্ে হয় না নারীরা তবতের িনসংিযার প্রায় ৫০%। 
পতরবেটনিীে দৃ্িযপতর্ নারীর অবদ্ান অগ্রেতে এবং অনযানয অথটননতেক কমটকাণ্ড বৃতে পাতে বো হয় তকন্তু উন্নয়ন কমটকাণ্ড 
শুধুমাত্র একতর্ কু্ষদ্র অংি উপকৃে হতয়তে নারীতদ্র এক নিতর মুতিতময় নারীর অগ্রেতে নারীর আভাস সদ্িা  ায়। 
ক্ষমোয়ন তবপরীতে সমাতির সকাতর্ সকাতর্ নারী এিতনা প্রতবিাতধকার সথতক বতিে সমৌতেক অতধকার সথতক বতিে,  া 
োতদ্র এক করুর্ পতরতস্থতেতে সফতে সদ্য় এবং োর আসে ক্ষমোতকও কু্ষণ্ন কতর। সলাবাে কযানভাস সদ্িায় স  প্রায় 
৭০% নারী দ্াতরদ্রসীমার তনতচ্, তবতের প্রায় ৮০% উদ্বাস্তু নারী এবং তবতের দু্ই েৃেীয়াংি নারী তনরক্ষর। োহটস্থয সতহংসো, 
নারী ভ্রূর্ হেযা, ধষটর্, শ্লীেোহাতন ও ইভ-তর্তিং, অসম মিুতর এবং তেঙ্গ ববষময তবেবযাপী বাস্তবো,  া বাধা সদ্য় নারীর 
ক্ষমোয়ন. নারীর ক্ষমোয়তনর তবষয়তর্ সমাকাতবো করতে হতে নারীতদ্র ঐকযবে হতে হতব এবং োতদ্র আেস্ত করার 
িনয পাবতেক নীতেমাোর কত ার প্রতয়াতের কথা সিানা  ায় অথটননতেক ক্ষমোয়ন এবং তেঙ্গ সমো। 

______________________________________________________ 
Discussion 

“নারী পুরুতষর েুেনায়, সমান মানতসক ক্ষমোর সাতথ প্রতেভাধর। পুরুতষর তিয়াকোতপর কু্ষদ্রেম তববরতর্ অংি 
সনওয়ার অতধকার োর রতয়তে এবং োর মতো স্বাধীনো ও স্বাধীনোর অতধকার রতয়তে। তেতন একতর্ সতবটাচ্চ 
স্থাতনর অতধকারী। তেতন োর তনতির কমটতক্ষতত্র একতর্ সতবটাচ্চ স্থান পাওয়ার অতধকারী, স মন মানুষ োর মতধয 
রতয়তে।” 

- মহাত্মা োন্ধী 
         ক্ষমোয়ন একতর্ বহুমাতত্রক এবং েতেিীে সামাতিক প্রতিয়া  া মানুষতক োভ করতে সাহা য কতর তনতিতদ্র 
িীবতনর উপর তনয়ন্ত্রর্। সমতয়তদ্র ক্ষমোয়ন এবং নারী হতে অথটননতেক প্রবৃতের চ্াতবকাত , রািননতেক তস্থতেিীেো, 
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এবং সামাতিক রূপান্তর। তবেতনো, তবতিষজ্ঞ এবং পতণ্ডেরা একই রকম এই অেযাবিযক প্রতচ্িার িনয োতদ্র কতের 
প্রিংসা করতে।মহাত্মা োন্ধী নারীতদ্র উপর সিার তদ্তয়তেন িতি এবং হাইোইর্  তদ্ অতহংসা হয় আমাতদ্র সত্তার আইন, 
ভতবষযৎ নারীর সাতথ। তমিঃ বযারাক ওসামা, ৪৪েম মাতকটন সপ্রতসতিন্ট বতেতেন  িন নারীরা সফে হয়; িাতেগুতো সবতি 
তনরাপদ্, তনরাপদ্ এবং সমৃে। েতব অধযাপক ি. অমেটয সসন, সনাতবে পুরস্কার তবিয়ী নারীর ক্ষমোয়তনর কথা েুতে 
ধতরতে অথটনীতে আমরা চ্াই একতর্ ভতবষযৎ তনমটাতর্র চ্াতবকাত ।নারীতদ্র অংিগ্রহর্ প্রসতঙ্গ োতন্ধ মন্তবয কতরতেতেন,  

“ভারতের স্বাধীনো সংগ্রাতমর ইতেহাস  িন সেিা হতব নারীতদ্র বীরতের কথা সসই ইতেহাতস সবতচ্তয় সবতি িায়ো দ্িে 
করতব।”  

✓ অতহংসার সক্ষতত্র অতেষর্ এবং সাহসী পদ্তক্ষপ তনতে পুরুতষর সচ্তয় নারী সবতি উপ ুি। 
✓ নারীতদ্র তনতিতদ্রতক পুরুতষর অধীন বা তনকৃি মতন করার সকাতনা সুত াে সনই। 
✓ নারী পুরুতষর সঙ্গী, সমান মানতসক ক্ষমো সম্পন্ন। 
✓ িতি বেতে  তদ্ বনতেক িতি সবাঝাতনা হয়, োহতে নারী পুরুতষর সচ্তয় অপতরতময় সেষ্ঠ। 
✓ অতহংসা  তদ্ আমাতদ্র সত্তার তনয়ম হয়, েতব ভতবষযৎ নারীর সাতথ। 
✓ নারী, আতম মতন কতর, আত্মেযাতের মূেট রূপ, তকন্তু দু্ভটােযবিে আি সস বুঝতে পাতর না স  পুরুতষর উপর োর 

কী তবিাে সুতবধা রতয়তে। 
          োন্ধীিীর সেিা ও বিৃো সথতক এই কতয়কতর্ তবিযাে উতি। োন্ধীিী তবোস করতেন স  ভারতের মুতি তনভটর 
কতর োর নারীতদ্র আত্মেযাে ও জ্ঞানািটতনর ওপর। মহান আত্মা মহাত্মা োন্ধীর প্রতে স তকাতনা েোঞ্জতেই িূনয হতব,  তদ্ 
আমরা োাঁর কথা ও োাঁর িীবন সথতক আমাতদ্র তনিস্ব তনতদ্টিনার িনয সকানও ইতঙ্গে না তনই; োর কাতে ধারনা ও 
আদ্তিটর সকান মূেয তেে না  তদ্ সসগুতে কতমট রূপান্ততরে না হয়। তেতন পুরুষ ও নারীতক সমান তহতসতব সদ্তিতেন, এতক 
অপতরর পতরপূরক।এই প্রসতঙ্গ আবার ইতেহাসতবদ্ রামচ্ন্দ্র গুহ বতেতেতেন, “রািনীতে ও সামাতিক আতদােতনর ময়দ্াতন 
নারীতদ্র তনতয় আসা তেে নারী িােরতর্র সক্ষতত্র োতন্ধর সব সথতক বড় অবদ্ান”।সামাতিক ক্ষমোয়ন,এর রািননতেক, 
অথটননতেক এবং আধযাতত্মক ভাতব নারী োর তবকাতি আত্মতবোতসর তদ্তক তনতয়  ায় ক্ষমো এবং উপেতির মতধয তদ্তয় 
পতরবেটতনর অতনক চ্যাতেঞ্জ তনতয় আসতে হতব গ্রস রুর্ সেতভতে নারীর ক্ষমোয়তনর িনয। 
 
নারী ক্ষমোয়ন— নারীর ক্ষমোয়ন বেতে নারীতদ্র তনতিতদ্র িনয তসোন্ত তনতে সক্ষম করার িনয িতিিােী কতর 
সোোতক সবাঝায়। নারীরা বেতরর পর বের ধতর পুরুতষর হাতে অতনক কি সপতয়তে। আতের িোব্দীতে, োরা প্রায় 
অতস্তেহীন তহসাতব তবতবতচ্ে হতয়তেে। স ন সব অতধকার পুরুতষর, এমনতক সভার্ সদ্ওয়ার মতো সমৌতেক তকেু। সমতয়র 
তববেটতনর সাতথ সাতথ নারীরা োতদ্র ক্ষমো উপেতি করতে সপতরতে। সসিাতন শুরু হয় নারীর ক্ষমোয়তনর তবপ্লব। এতর্ 
োতদ্র োতদ্র অতধকার সম্পতকট সতচ্েন কতরতে এবং কীভাতব একিন পুরুতষর উপর তনভটর না কতর সমাতি োতদ্র 
তনিস্ব িায়ো বেতর করতে হতব। এতর্ এই সেযতর্তক স্বীকৃতে তদ্তয়তে স  তিতনসগুতে সকবে োতদ্র তেতঙ্গর কারতর্ কারও 
পতক্ষ কাি করতে পাতর না। োই নারী ক্ষমোয়ন হে নারী ক্ষমোয়তনর প্রতিয়া।ক্ষমোয়নতক তবতভন্ন উপাতয় সংজ্ঞাতয়ে 
করতে পারা  ায়, তকন্তু, নারীর ক্ষমোয়তনর কথা বেতে ক্ষমোয়তনর অথট তসোন্ত গ্রহতর্র প্রতিয়ার বাইতরর মানুতষর 
(মতহোের্) এতক গ্রহর্ করা এবং োাঁতদ্র অনুমতে সদ্ওয়া। “এই রািননতেক ে ন এবং আনুষ্ঠাতনক তসোন্ত গ্রহতর্ এবং 
অথটননতেক সক্ষতত্র একতর্ আয় উপািটতনর দ্ক্ষোর উপর সিার সদ্ওয়া হয়,  া অথটননতেক তসোন্ত গ্রহতর্ অংিগ্রহর্তক 
সক্ষম কতরন।“ ক্ষমোয়ন হে একতর্ প্রতিয়া  া বযতির তনতির িীবন, সমাি এবং তনতির সম্প্রদ্াতয় ক্ষমো সৃতি কতর। 
মানুষ ক্ষমোবান হয় স িাতন োাঁতদ্র তিক্ষা, সপিা এবং িীবন াত্রার তনতদ্টি সীমাবেো এবং সসই সীমাবেো অতেিম 
কতর োাঁরা োাঁতদ্র উপেি সুত ােসমূহ োভ করতে সক্ষম হয়। তনতির তসোন্ত গ্রহতর্র অতধকার সবাধ করার ক্ষমোয়তনর 
একতর্ ধারর্া সৃতি হয়। ক্ষমোয়তন তিক্ষার মাধযতম নারীর সম্মান বাড়াতে সতচ্েনো বৃতে, সাক্ষরো এবং প্রতিক্ষতর্র 
বযবস্থা অন্তভুটি হতয় আতে। নারী ক্ষমোয়ন নারীতদ্র সমাতি তবতভন্ন সমসযার মধয তদ্তয় িীবন তনধটারর্মূেক তসোন্ত 
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গ্রহতর্র সুত াে সদ্য়। নারী ক্ষমোয়ন নারীর তনিস্ব মূেযতবাধতক তবকতিে করতে সাহা য কতর।তবকল্প-ভাতব, এই নারীতদ্র 
িনয তেঙ্গ ভূতমকা সংজ্ঞাতয়ে করার প্রতিয়া  া োাঁতদ্র পতরতচ্ে তবকল্পসমূতহর মতধয সবতে সনওয়ার ক্ষমো োভ করার 
অনুমতে সদ্য়, োাঁতদ্র এই ধরতনর ক্ষমোর সথতক সীমাবে করা হতয়তে। নারী ক্ষমোয়তনর সংজ্ঞাতয়ে করতে অতনক নীতে 
আতে, স মন: ক্ষমোয়তনর িনয োাঁতদ্র তনশ্চয়ই প্রতেদ্াতনর অবস্থাতনর সথতক সবতরতয় আসতে হয়। ক্ষমোয়ন আত্ম সম্মান 
সথতক উদূ্ভে হয়। আবার, ক্ষমোয়ন একতর্ প্রতিয়া, সকানও বস্তু নয়।নারী ক্ষমোয়ন উন্নয়ন এবং অথটনীতেতে আতোচ্নার 
একতর্ গুরুেপূর্ট তবষয় হতয় উত তে। এতর্ তনতদ্টি রািননতেক বা সামাতিক সপ্রক্ষাপতর্ অনযানয েুে তেঙ্গ সম্পতকটে পেতের 
তদ্তকও ইতঙ্গে করতে পাতর।নারীতদ্র অথটননতেক ক্ষমোয়ন নারীতদ্র তনয়ন্ত্রতর্র অতধকার সভাে করার ক্ষমো এবং সম্পদ্, 
আয় এবং োাঁতদ্র তনিস্ব সমতয়র সথতক উপকার োভ করার সাতথ সমসযা পতরচ্ােনা এবং োাঁতদ্র অথটননতেক অবস্থান 
েথা সুস্থোর উন্নতে করার ক্ষমোতক সবাঝায়। 
         ‘নারীর ক্ষমোয়ন’, প্রায়িই তমতি  ায় “তেঙ্গ সমো’ বা ‘সিন্ডার ইকুইতর্’  া পৃথক তকন্তু অন্তরঙ্গভাতব সম্পকট ুি 
একতর্ ধারর্া। নীতে েতবষর্া প্রতেতবদ্ন (তবে বযাংক, 2001) ‘তেঙ্গ সমো’ িব্দতর্তক বযািযা কতর,  া এতর্-আইতনর অধীতন 
সমোর পতরতপ্রতক্ষতে সংজ্ঞাতয়ে কতর। তেঙ্গ সমো“মতহোতদ্র সতঙ্গ পুরুষতদ্র িীবতনর সমো ও োতদ্র তবতভন্ন চ্াতহদ্া 
স্বীকৃতে এবং স্বাথট, এবং ক্ষমোর পুনবটন্টন প্রতয়ািন। েতব তেঙ্গ সমোয় নারী এবং পুরুষতদ্র স  পাথটকয আতে তবতভন্ন 
চ্াতহদ্া, পেদ, এবং আগ্রহ এবং স  ফোফতের সমো তভন্ন প্রতয়ািন হতে পাতর পুরুষ এবং মতহোতদ্র তচ্তকৎসা” (তরভস 
এবং বাতধন, 2000)। মতন করা হতে স্বায়ত্তিাসন এবং ক্ষমোয়ন  ুতিসঙ্গে-ভাতব একই, সাতবক একতর্ তস্থর অবস্থা এবং 
এইভাতব পতরমাপত ােয সবটাতধক উপেি সূচ্ক,  িন পতররতর্ একতর্ েতেিীে প্রতিয়া এবং সমতয়র সাতথ পতরবেটন । 
সসিাতন নারীর অতনক সূচ্ক হতে পাতর ক্ষমোয়ন  া িহতরর সাতথ সাতথই গ্রামািতে ো তভন্ন হতে পাতর। 
নারীর ক্ষমোয়তন ভারে স  তবতভন্ন প টায় তনতয়তে ো হে - 

✓ প্রাচ্ীন ভারে– মতহোতদ্র প্রাথতমক কেটবয হে “স্বামী সসবা”। 
✓ মধয ুেীয় ভারে- মতহোতদ্র বাইতর স তে সদ্তবনা। োতক প্রকাি করতে সদ্তবন না। োর স্বামী মারা সেতে 

োতক ও মরতে হতব। 
✓ স্বাধীনো পূতবটর আধুতনক ভারে- সকতে এতেতয় আসুন সেীদ্াহ বন্ধ করুন। স্বামী মারা  াওয়ার পর োতক 

তচ্রকাে ঘতরর মতধয থাকতে তদ্ন। 
✓ ১৯৫০- নারী-তিশুতদ্র সু্কে ও কতেতি পা াতনা। 
✓ ১৯৬০-স ৌেুক তনতষধাজ্ঞা আইন েতড় সোো।  
✓ ১৯৯০-সমাি কা াতমাতে নারীতদ্র দ্াতয়েিীে পতদ্ অতধতষ্ঠে হওয়া উতচ্ে। 
✓ ২০০১- নারী ক্ষমোয়ন বের। 
✓ ২০১০- সংসতদ্ মতহোতদ্র িনয ১/৩ আসন সংরতক্ষে হওয়া। 

নারী ক্ষমোয়তনর ধারর্া গ্রহর্ করতে এমন কা টযসূতচ্ এবং নীতে বাস্তবায়তনর ফতে সোর্া সদ্ি, বযবসা, সম্প্রদ্ায় এবং 
সোষ্ঠী উপকৃে হতব।নারী ক্ষমোয়ন একতর্ সমাতির উন্নতের িনয প্রতয়ািনীয়, কারর্ এতর্ উন্নয়তনর িনয উপেি মানব 
সম্পতদ্র গুর্মান এবং পতরমার্ উভয়ে বাতড়তয় সোতে।  
 
নারীর  ক্ষমোয়তনর িনয প্রতয়ািন— সারা তবতের নারীরা আি স  ম টাদ্ায় সপৌঁতেতে োর িনয তবতদ্রাহী হতয়তে।  তদ্ও 
পতশ্চমা সদ্িগুতে এিনও উন্নতে করতে, ভারতের মতো েৃেীয় তবতের সদ্িগুতে এিনও নারীর ক্ষমোয়তন তপতেতয় রতয়তে। 
ভারতে নারীর ক্ষমোয়ন আতের সচ্তয় অতনক সবতি প্রতয়ািন। ভারে সসই সদ্িগুতের মতধয রতয়তে  া মতহোতদ্র িনয 
তনরাপদ্ নয়। এর তবতভন্ন কারর্ রতয়তে। প্রথমে, ভারতে নারীরা অনার এর ঝুাঁতকতে রতয়তে। োতদ্র পতরবার মতন কতর 
স  োরা  তদ্ োতদ্র উত্তরাতধকাতরর সুনামতক েজ্জা সদ্য় েতব োতদ্র িীবন সনওয়ার অতধকার রতয়তে। োোড়া এিাতন 
তিক্ষা ও স্বাধীনোর দৃ্িযপর্ িুবই পশ্চাদ্পসরর্মূেক। মতহোতদ্র উচ্চ তিক্ষা গ্রহতর্র অনুমতে সনই, োতদ্র োড়াোতড় 
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তবতয় করা হয়। পুরুষরা এিনও তকেু অিতে মতহোতদ্র উপর আতধপেয তবস্তার করতে স মন োর িনয অতবরাম কাি 
করা নারীর কেটবয। োরা োতদ্র বাইতর স তে সদ্য় না বা সকানও ধরতনর স্বাধীনো রাতি না। 
         এোড়াও ভারতে োহটস্থয সতহংসো একতর্ বড় সমসযা। পুরুষরা োতদ্র স্ত্রীতক মারধর কতর এবং োতদ্র োতে 
সদ্য় কারর্ োরা মতন কতর নারী োতদ্র সম্পতত্ত। আরও োই, কারর্ মতহোরা কথা বেতে ভয় পান। একইভাতব, স  
মতহোরা প্রকৃেপতক্ষ কাি কতরন োরা োতদ্র পুরুষতদ্র েুেনায় কম সবেন পান। তেতঙ্গর কারতর্ একই কাতির িনয 
কাউতক কম অথট প্রদ্ান করা সমূ্পর্ট অনযায় এবং স ৌনো-বাদ্ী। এইভাতব, আমরা সদ্তি তকভাতব নারীর ক্ষমোয়ন সমতয়র 
প্রতয়ািন। আমাতদ্র এই নারীতদ্র তনতিতদ্র পতক্ষ কথা বোর ক্ষমোয়ন করতে হতব এবং কিনই অনযাতয়র তিকার হতে 
হতব না। 
 
নারীর ক্ষমোয়তনর উপাদ্ান— ভারেীয় সপ্রক্ষাপতর্ তেনতর্ সমৌতেক সূচ্ক রতয়তে নারীর ক্ষমোয়ন, নারীর তনরাপত্তা,তসোন্ত 
সনওয়ার ক্ষমো, এবং েতেিীেো। এইগুতো গ্রাতমর িনয তেনতর্ সূচ্ক উতেিত ােয ভাতব তিতক্ষে এবং কম তিতক্ষে নারীর 
মতধয পাথটকয সূতচ্ে হয়,নারীর ক্ষমোয়তনর সূচ্কগুতো সসর্াই সদ্িায় এর পতরবতেট, নীতেগুতে এক-মতিে-সমস্ত-তফর্ নয় 
এর্া প্রাতেষ্ঠাতনক পতরবেটতনর তদ্তক পতরচ্াতেে করতে হতব এবং সামাতিক ে তন তবতিষভাতব মতনাত ােী হতে হতব। 
Wiklander and Thede-এর অধযয়ন(2010) নারীর তনধটারকতদ্র উপর গ্রামীর্ ভারতে ক্ষমোয়ন, সুপাতরি কতর। 
            সসন (1993) এর আতরকতর্ উপাদ্ান প্রস্তাব কতরতেতেন ক্ষমোয়ন  া এতক অনযতদ্র সথতক আোদ্া কতর 
ধারর্া হে এতিতি-অনয কথায়, নারী তনতিতদ্র মতধয উতেিত ােয অতভতনো হতে হতব পতরবেটতনর প্রতিয়া  া বর্টনা করা 
হয়।  সুেরাং, োতিকভাতব একতর্ হতে পাতর তেঙ্গ সমোর সূচ্তক উন্নতে, তকন্তু  তদ্ না সুপারতসতিং অনুিীেন িতড়ে 
থাতক নারীরা বরং পতরবেটতনর এতিন্ট তহতসতব শুধুমাত্র এর সুতবধাতভােী তহসাতব, েতব িাতেসংঘ মতহোতদ্র সংজ্ঞাতয়ে 
করার প্রধান উপাদ্ান তহতসতব ক্ষমোয়তনর কথা বতে,  া: নারীর সবাধ স্ব-মূেয; োতদ্র অতধকার এবং তনধটারতর্র পেদ; 
োতদ্র অযাতেস পাওয়ার অতধকার সুত াে এবং সম্পদ্ অযাতেস করার  অতধকার আতে।োতদ্র তনতিতদ্র িীবন তনয়ন্ত্রর্ 
করার ক্ষমো, উভয় মতধয এবং বাতড়র বাইতর; োতদ্র প্রভাতবে করার ক্ষমো সামাতিক পতরবেটতনর তদ্ক তনতদ্টিনা আরও 
বেতর করতে শুধু সামাতিক ও অথটননতেক বযবস্থা, িােীয়ভাতব এবং আন্তিটাতেকভাতব পুনেট ন একতর্ চ্াপ প্রতয়ািন আতে। 
 
ভারতে নারীতদ্র বেটমান অবস্থা— ভারেীয় সমাতি, নারীরা ঐতেহযেেভাতব ববষতমযর তিকার হয় এবং রািননতেক ও 
পাতরবাতরক সংিান্ত তসোন্ত সথতক বাদ্ পতড়। নারীতদ্র োতদ্র পতরবারতক সমথটন করার িনয বদ্তনক তভতত্ততে প্রচু্র 
পতরমাতর্ কাি করা সতিও, োতদ্র মোমে িুব কমই স্বীকার করা হয় এবং োতদ্র অতধকার সীতমে। িতের পর সথতকই 
ভারেীয় েরুর্ীরা ববষতমযর তিকার হয়। ভারেীয় স্বাস্থয ও পতরবার কেযার্ মন্ত্রতকর ২০০৫ সাতের তরতপার্ট অনুসাতর, 
সমতয়তদ্র মতধয তিশুমৃেুযর হার সেতেতদ্র েুেনায় ৬১% সবতি। এই তেঙ্গ ববষময তিক্ষার সক্ষতত্রও রতয়তে; ৬ সথতক ১৭ 
বেতরর মতধয মাত্র ২/৩ সমতয়তক সু্কতে পা াতনা হয়, একই বয়তসর ৩/৪ সেতেতদ্র েুেনায়। এোড়াও, গ্রামািতে, মাত্র 
৪৬% নারী সাক্ষর,  া পুরুষতদ্র সাতহতেযর হাতরর প্রায় অতধটক। 
           সু্কতে  াওয়ার পতরবতেট, সমতয়রা োতদ্র পতরবারতক সাহা য করার িনয প্রায়িই িুব অল্প বয়স সথতকই কাি 
করতে বাধয হয়। আরও উতদ্বেিনক, ২৫% মতহো ১৫বের বয়তসর আতে তবতয় কতর এবং প্রায়িই, োরা োতদ্র ইোর 
তবরুতে তবতয় কতর। এর েভীর পতরর্তে রতয়তে, তবতিষে মতহোতদ্র স্বাতস্থযর উপর এবং োতদ্র অতনতশ্চে পতরতস্থতে 
প্রায়িই োতদ্র  থা থ স্বাস্থযতসবা সপতে বাধা সদ্য়। অতনক ভারেীয় মতহোর িনয, তনকৃি আচ্রর্, সতহংসো এবং সিাষর্ 
প্রতেতদ্নই ঘতর্। 
           াইতহাক, েে কতয়ক দ্িতক ভারতে নারীতদ্র অবস্থার অতনক উন্নতে হতয়তে। িমবধটমান সংিযক ভারেীয় 
মতহো স্থানীয় এবং িােীয় রািনীতেতে প্রতবি করতেন এবং ২০০৭ সাে সথতক সদ্িতর্ একিন মতহো, প্রতেভা পাতেতের 
িাসতনর অধীতন রতয়তে। ১৯৫০ সাতে ভারেীয় প্রিােন্ত্র সৃতির পর সথতক তেতন এই পতদ্ অতধতষ্ঠে প্রথম মতহো। ২০১১ 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-44 
Website: www.tirj.org.in, Page No.359-368 

___________________________________________________________________________ 

Page 363 of 368 

সাতের আদ্মশুমাতর অনুসাতর, ভারতের িনসংিযা তেে ১২১.০৬ সকাতর্ এবং মতহোরা এর ৪৮.৫% ে ন কতর। ২০১১ 
সাতে, সবটভারেীয় স্ততর তেঙ্গ অনুপাে (প্রতে ১০০০ পুরুতষ মতহোর সংিযা) তেে ৯৪৩ এবং গ্রামীর্ এবং িহরািতের িনয 
একই  থািতম ৯৪৯ এবং ৯২৯।  
          স্বাধীনোর পর নেুন আইন (তবতিষ তববাহ আইন ১৯৫৪, তহদু তববাহ আইন, ১৯৫৫, তহদু উত্তরাতধকার আইন 
১৯৫৬, এবং স ৌেুক তবতরাধী আইন ১৯৬১), মােৃে কােীন সুতবধা আইন প্রর্য়তনর ফতে নারীতদ্র অবস্থার পতরবেটন 
আরও েতে পায়।মতহোতদ্র উন্নে অবস্থার কারতর্ ভারতে মতহোরা আি সরকাতর অতফস এবং সবসরকাতর সংস্থাগুতেতে 
অতনক উচ্চ এবং ম টাদ্াপূর্ট পতদ্ অতধতষ্ঠে। োরা ভারতের বদ্নতদন অথটনীতের প্রতেতর্ সক্ষতত্র িতড়ে।  
১. নারী ক্ষমোয়তন তিক্ষার অবস্থা – তিক্ষা ‘মানুতষর আত্মতবোস বাড়ায় এবং োাঁতদ্র সবতি ভাে চ্াকতর সচ্তয় পাওয়ায় 
সক্ষম কতর এবং োরা পুরুষতদ্র সাতথ একই সাতরতে দ্াাঁতড়তয় কাি করতে পাতর’। োরা িনেতর্র তবেতকট িতড়ে এবং 
স্বাস্থযতসবা, সামাতিক সুরক্ষা এবং অনযানয অতধকাতরর িনয সরকার সথতক দ্াতব িানান”। তবতিষকতর, তিক্ষা নারীতদ্র 
এমন বাোই করতে ক্ষমো সদ্য়  া োাঁতদ্র সেতে-সমতয়র স্বাস্থয, োাঁতদ্র মঙ্গে এবং িীতবে থাকার সম্ভাবনার উন্নতে কতর।  
তিক্ষা তবতভন্ন এই সরাে প্রতেতরাধ েথা ধারর্া সম্পতকট অবতহে কতর এবং অপুতি হ্রাস করতে প্রতচ্িার এতর্ একতর্ 
প্রতয়ািনীয় উপাদ্ান। আবার, এতর্ নারীতদ্র এমন পেদসমূহ বাোই করতে সক্ষম কতর  া োাঁতদ্র কেযাতর্র উন্নতে করতে 
পাতর, স গুতের মতধয বিিব পার কতর তববাহ (তবতয়) করা এবং কম সন্তান িে হওয়া সহ। গুরুের ভাতব, তিক্ষা োাঁতদ্র 
অতধকার সম্পতকট নারীতদ্র সতচ্েনো বাড়াতে পাতর, োাঁতদ্র আত্ম-ম টাদ্াতবাধ বাতড়তয় েুেতে পাতর এবং োাঁতদ্র 
অতধকারতক দৃ্ঢ় করার সুত াে তদ্তে পাতর। ২০১১ সাতের আদ্মশুমাতর অনুসাতর, মতহো সাক্ষরোর হার ভারতে এিনও 
পুরুতষর েুেনায় অতনক কম (৬৪.৭%) সাক্ষরোর হার (৮০.৯%)। েতব সিন্ডার েযাপ সাক্ষরোর হার কতয়ক বের ধতর 
ধীতর ধীতর হ্রাস পাতে। এর্া ২০০১ সাতে ২১.৬% সথতক ো ১৬.৩% এ সনতম এতসতে। 
         সম্প্রতে দ্িতক উতেিত ােয উন্নতে থাকা সতিও, তিক্ষা সবটিনীনভাতব পাওয়া  ায় না ও তেঙ্গ ববষময বিায় 
থাতক। অতনক সদ্তি একতর্ বতড়া উতদ্বে হে সকবেমাত্র সু্কতে  াওয়া সমতয়তদ্র সীমাবে সংিযা হয় না,  ারা সের্ীকতক্ষ 
প্রতবি কতর োাঁতদ্র িনয তিক্ষামূেক বাাঁক সীতমে। এবং সবতি সুতনতদ্টিভাতব বো  ায় স , তবজ্ঞান, প্র ুতি, প্রতকৌিে েথা 
েতর্ে তিক্ষায় সমতয়তদ্র কম অংিগ্রহর্ এবং তিক্ষার অিটনতক েক্ষয করার িনয আরও সবতি প্রতচ্িা করা উতচ্ে। 
২. অথটননতেক অবস্থা— অথটননতেক ক্ষমোয়ন হে আতথটক সংস্থানগুতের উপর তনয়ন্ত্রর্ এবং বরাতের সাতথ িতড়ে 
তসোন্তগুতে সনওয়া এবং কাি করার ক্ষমো।নারীর অথটননতেক ক্ষমোয়ন তেঙ্গ সমো, দ্াতরদ্রয দূ্রীকরর্ এবং অন্তভুটতিমূেক 
অথটননতেক প্রবৃতের তদ্তক একতর্ প্রেযক্ষ পথ তনধটারর্ কতর। নারীরা বযবসায়, িামাতর, উতদ্যািা বা কমটচ্ারী তহসাতব বা 
বাতড়তে অনবেতনক  তের কাি কতর অথটনীতেতে প্রচু্র অবদ্ান রাতি।নারীর অথটননতেক ক্ষমোয়ন গুরুেপূর্ট অথটননতেক 
সম্পদ্ এবং সুত াতের উপর তনয়ন্ত্রতর্র সমান অযাতেস এবং অনবেতনক পতরচ্ টা কাতির একতর্ ভাে অংি সহ েমবািাতর 
কা াতমােে তেঙ্গ ববষময দূ্র করার মাধযতম অিটন করা স তে পাতর।অথটননতেক ক্ষমোয়তনর সুতবধা- 

✓ তবেবযাপী নারীতদ্র কমটসংস্থাতনর প্রায় এক েৃেীয়াংি কৃতষতে রতয়তে,  ার মতধয রতয়তে বনায়ন এবং মাে ধরা, 
েতব এতর্ স্ব-তন ুি এবং অনবেতনক পাতরবাতরক কমটীতদ্র বাদ্ তদ্তে পাতর। েবুও, সদ্ি ও অিে িুতড় পাথটকয 
েক্ষর্ীয়। উচ্চ-মধযম আতয়র সদ্িগুতেতে কৃতষতে নারী েতমতকর অংি মাত্র ৯.৫ িোংি এবং উচ্চ-আতয়র 
সদ্িগুতেতে ২.৬ িোংি,  িন কৃতষ তনম্ন-মধযম আতয়র এবং তনম্ন-মধযম আতয়র সদ্িগুতেতে মতহোতদ্র িনয 
সবতচ্তয় গুরুেপূর্ট কমটসংস্থাতনর িাে তহসাতব রতয় সেতে। 

✓ নারী কৃষকতদ্র োতদ্র পুরুষ সমকক্ষতদ্র েুেনায় উতেিত ােয ভাতব কম অযাতেস, তনয়ন্ত্রর্ এবং িতম এবং 
অনযানয উৎপাদ্নিীে সম্পতদ্র মাতেকানা রতয়তে। িতম সম্ভবে সবতচ্তয় গুরুেপূর্ট অথটননতেক সম্পদ্; তবতে 
কৃতষ িতমর মাতেতকর মাত্র ১২.৮ িোংি নারী। 

✓ তনরাপতদ্ িে ও সযাতনতর্িতনর অভাতব নারী ও সমতয়রা সবতচ্তয় সবতি সভাতে। প্রাঙ্গতর্ িতের অযাতেস োড়াই 
৮০ িোংি পতরবাতরর িে সংগ্রতহর িনয মতহো এবং সমতয়রা দ্ায়ী।  
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✓ নারী ও সমতয়রা িতির দ্াতরতদ্রযর সবাঝা বহন কতর এবং তনরাপদ্, তনভটরত ােয, সােয়ী এবং পতরেন্ন িতির 
অভাতবর তবরূপ প্রভাব অনুভব করার সম্ভাবনা সবতি। েৃহস্থাতের িতির িনয দ্াহয জ্বাোনী বযবহার করার ফতে 
অভযন্তরীর্ বাযু় দূ্ষতর্র কারতর্ ২০১২সাতে ৪.৩ তমতেয়ন মানুতষর মৃেুয হতয়তেে, স িাতন প্রতে ১০তর্ মৃেুযর মতধয 
৬িন মতহো এবং সমতয়রা মারা  ায়। 

✓ পতরতবতির অবক্ষয় এবং িেবাযু় পতরবেটন নারী ও তিশুতদ্র উপর অসম প্রভাব সফতে । মতহোরা প্রায়ই িেবাযু়-
সম্পতকটে ধাক্কা এবং চ্াপ বা অভযন্তরীর্ এবং িহুতর দূ্ষতর্র স্বাতস্থযর প্রভাবগুতের সাতথ সমাকাতবো করার ধাক্কা 
সহয কতর,  া োতদ্র  তের সবাঝা বাড়ায়। স তহেু ভূতম, বন ও িেসম্পদ্ বাতর্তিযক তবতনতয়াতের িনয িমবধটমান 
ভাতব আপস, সবসরকাতরকরর্ বা “দ্িে” হতে, স্থানীয় সম্প্রদ্ায় এবং আতদ্বাসীরা, তবতিষ কতর নারীরা,  াতদ্র 
িীতবকা োতদ্র উপর তনভটর কতর, োরা প্রাতন্তক ও বাস্তু-চু্যে হতে। তবেবযাপী, দু্ত টাতের সময় পুরুষতদ্র েুেনায় 
নারীতদ্র মৃেুযর সম্ভাবনা ১৪ গুর্ সবতি। 

৩. রািননতেক অবস্থা— তেঙ্গ সমো এবং নারীর ক্ষমোয়ন উভয়ই মানবাতধকার এবং বযাপক, তনরতপক্ষ এবং সর্কসই 
উন্নয়ন অিটতনর িনয প্রতয়ািনীয়।ের্েন্ত্র বিায় রািার িনয সরকার ও রািনীতেতে নারীতদ্র সতিয়ভাতব অংিগ্রহর্ 
করতে হতব।ভারতের ২০১৪, সাতের সংসদ্ীয় সাধারর্ তনবটাচ্তন মতহোতদ্র সভার্দ্াতনর হার তেে ,৬৫.৬৩,%, স িাতন 
পুরুষতদ্র সভাতর্র হার ৬৭.০৯% তেে। ভারতের ২৯তর্ রাতিযর মতধয ১৬তর্তে পুরুষতদ্র সচ্তয় সবতি নারী সভার্ তদ্তয়তেন। 
ভারতের পােটাতমতন্টর িনয এতপ্রে-তম ২০১৪, তনবটাচ্তন সমার্ ২৬০.৬ তমতেয়ন নারী োতদ্র সভার্াতধকার প্রতয়াে কতরতে। 

৪. নারীর তবরুতে অপরাধ— েে তেনতর্ বের, স িাতন ভারতে ২৪,০০০ এরও সবতি স ৌেুতকর ঘর্নায় মৃেুয ঘতর্তে। 
স িাতন প্রায় ৭০% তববাতহে মতহো ভারতে ১৫ সথতক ৪৯ বেতরর মতধয বয়স  ারা  মারধর বা ধষটতর্র তিকার।নযািনাে 
িাইম সরকিট বুযতরার ২০১৪ তরতপার্ট অনু ায়ী, ভারতে ধষটতর্র তিকার ৩৯.৮% কম বয়সী সমতয় বয়স ১৮। The 
Thomson Reuters Foundation Survey (২০১১) প্রকাি কতর স  ভারে চ্েুথট মতহোতদ্র িনয তবতের সবতচ্তয় 
তবপদ্িনক িায়ো স তকাতনা সের্ী, বর্ট বা নারী তহতসতব বসবাস কতর ধমট ও ধমট তনষু্ঠরোর তিকার হতে পাতর ও অযাতসি 
হামোর সতহংসোর তিকার হতে পাতর।ভারতে অযাতসি হামোর একতর্ সাধারর্ কারর্ মতহোতদ্র উপর  ারা পুরুতষর 
প্রস্তাব প্রেযািযান কতরন।আবার তববাহ বা তববাহতবতেতদ্র িনয তিজ্ঞাসা একতর্ ফমট প্রতেতিাতধর একতর্ উতেিয অনু ায়ী 
The Avon Foundation স্পির করা অধযয়ন  ২০১১ সাতে নারীতদ্র মতধয ৭২% অযাতসি-আিমতর্র ঘর্না ঘতর্ ভারে 
২০০২ সথতক ২০১০ প টন্ত মতহোরা এর তিকার হন।নারীর প্রতে তনেযতদ্তনর অপরাতধর োতেকা কিনও সিষ হয় না। 

৫. তেঙ্গ অনুপাে— তেঙ্গ অনুপাে হে সিতমাগ্রাতফ পযারাতমর্াতরর সবতচ্তয় সমৌতেক এবং নারী ও পুরুতষর আতপতক্ষক সবাঁতচ্ 
থাকা এবং িনসংিযার ভতবষযৎ প্রিনন সম্ভাবনার ইতঙ্গে সদ্য়।২০১১ সাতের িনের্না অনু ায়ী, সদ্তি প্রতে ১০০০ পুরুতষ 
৯৪০ িন মতহো রতয়তে। এই তেঙ্গ অনুপাে সথতক সদ্িা  াতে , ২০০১ সাতের সথতক অবস্থার উন্নতে হতয়তে। ২০০১ 
সাতে ১০০০ পুরুতষ মতহোর সংিযা তেে ৯৩৩। দ্িতকর পর দ্িক ধতর ভারতে পুরুতষর েুেনায় মতহোর পতরমার্ 
কতমতে। 

৬. বােযতববাহ – বােযতববাহ বেতে ১৮ বেতরর কম বয়সী একতর্ তিশু এবং একিন প্রাপ্তবয়স্ক বা অনয একতর্ তিশুর 
মতধয স তকাতনা আনুষ্ঠাতনক তবতয় বা অনানুষ্ঠাতনক তমেনতক সবাঝায়।িাতেসংতঘর সর্কসই উন্নয়ন েক্ষযমাত্রা ২০৩০ সাতের 
মতধয এই মানবাতধকার েঙ্ঘন বন্ধ করতে তবেবযাপী পদ্তক্ষপ সনওয়ার আহ্বান িাতনতয়তে। 

৭. তেঙ্গ ববষময – নারীর ক্ষমোয়ন তেঙ্গ সমো অিটতনর একতর্ গুরুেপূর্ট তদ্ক। এর মতধয রতয়তে একিন নারীর স্ব-
মূেযতবাতধর বৃতে, োর তসোন্ত সনওয়ার ক্ষমো, সুত াে এবং সম্পতদ্ োর প্রতবিাতধকার, বাতড়র তভেতর এবং বাইতর োর 
তনতির িীবতনর উপর োর ক্ষমো এবং তনয়ন্ত্রর্ এবং পতরবেটনতক প্রভাতবে করার ক্ষমো। 
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নারীতদ্র ক্ষমোয়তনর প্রধান চ্যাতেঞ্জ এবং বাধা— এই প্রতিয়ায় প্রধান বাধা নারীর ক্ষমোয়ন হতে অতনক সমসযা অেীতে 
এবং এিনও মতহোতদ্র দ্বারা সমু্মিীন হতয়তে আি তেঙ্গ ববষময, তিক্ষার অভাব, তিশুহেযা, আতথটক সীমাবেো, পতরবার 
দ্াতয়ে, তনে েতেিীেো, কম ক্ষমো ঝুাঁতক সহয করা, তকেু অিটতনর িনয উচ্চাকাঙ্ক্ষা েক্ষয করা  ায়  া এই প্রতিয়ায় 
প্রধান বাধা।  
 
১. সামাতিক তনয়ম পতরবেটন – তেঙ্গ তনয়মগুতে, া ধমটীয় তবোস, উপিােীয় িাসন বা স্থানীয় ইতেহাস সথতক উদূ্ভে হতে 
পাতর, সবতির ভাে েতবষর্ায় নারীতদ্র অতভজ্ঞোর প্রায় সমস্ত বাধা এবং সুতবধার একতর্ গুরুেপূর্ট অন্ততনটতহে কারর্ তহসাতব 
আতবভূটে হতয়তে। তেঙ্গ তনয়মাবেী েথয এবং সনর্ওয়াকট, চ্াকতর এবং সম্পতদ্ োতদ্র অযাতেস সীতমে কতর মতহোতদ্র 
অথটননতেক সুত ােগুতেতক সীমাবে করতে পাতর। তেঙ্গ তনয়মগুতে একতর্ তেঙ্গতভতত্তক সপিােে তবতেন্নোতকও নযা যো সদ্য় 
 া প্রায়িই মতহোতদ্রতক এমন চ্াকতরতে সেতড় সদ্য়  া কম মূেযবান বতে মতন করা হয় এবং এইভাতব কম মিুতর প্রদ্ান 
কতর।মতহোতদ্র প্রতে সতহংসো এবং স ৌন হয়রাতনর নযা যো সদ্ওয়ার িনয তেঙ্গ তনয়মগুতেও উেৃে করা হতয়তে৷ তকেু 
সক্ষতত্র, নারীতদ্র সুরক্ষার িনয আইনগুতে হয় তবদ্যমান সনই বা প্রতয়াে করা হয় না। 
         নারীরা তেে মানতবকোর চ্াতবকাত  সমাি এবং সম্প্রদ্ায়, তকন্তু তকেু সতঙ্গ বযতেিম, সামাতিক ও আইতন ক্ষমো 
তেে পুরুষতদ্র দ্বারা চ্াতেে।পতরবাতর স িাতন পুরুষ এবং মতহো উভয়ই সাধারর্ে বাইতর কাি কতর না। তদ্ তপেৃ-েতন্ত্রর 
সৃতি হয় সংসৃ্কতে, এতর্ একতর্ নেুন সংসৃ্কতে দ্বারা তবপরীে হতে পাতর। এর নারীর ক্ষমোয়তনর সতঙ্গ তপেৃ-েতন্ত্রর ধারর্া 
ধীতর ধীতর চ্তে  াতে এবং এই মতহোর িনয পতরবেটতনর দ্রিা িুতে সদ্য়। 
২. অথটননতেক নমনীয়ো – এতর্ সাধারর্ে ভুে সবাঝাবুতঝ স  মতহোরা কাি কতর/উপািটন কতর, োই োরা অথটননতেক 
ভাতব িতিিােী হয়। এর িনয নারীতক ক্ষমোতয়ে করতে হতে একিন মানুষ তহসাতব একই স্ততর উপািটন করতে সক্ষম 
োতকও হতে হতব। অতধকাংি তববাতহে নারী োতদ্র তনিস্ব উপািটন বযবহার কতর োরা োর তনতির িরচ্ করার অতধকাতরর 
মতধয তদ্তয়  া থাকা উতচ্ে। 
৩. নারীতদ্র তসোন্ত গ্রহতর্র ক্ষমো প্রদ্ান – সাধারর্ে, মতহোরা িুব কম বা সকান কথা বতে নাোতদ্র প্রভাতবে করা 
হয় এতর্ একতর্ সমসযা, স মন তিক্ষা,সম্পদ্, তববাহ, সন্তান িেদ্ান ইেযাতদ্ পাতরবাতরক প টায় সথতকই নারীর উতচ্ে হতব 
তসোন্ত গ্রহতর্র ক্ষমো প্রদ্ান করা। িােীয় পাতরবাতরক স্বাস্থয িতরপ (NFHS-3,2005) েথয সথতক মতহোতদ্র তসোন্ত 
সনওয়ার ক্ষমোর উপর সদ্িা  ায় স  প্রায় এক-েৃেীয়াংি নারী-সাক্ষােকাতর োতদ্র তনিস্ব তসোন্ত তনতয়তে মুেে 
পাতরবাতরক সমসযা এবং োতদ্র স্বাস্থয সম্পতকটে। আবার কমটরে িহুতরতদ্র মতধয তসোন্ত গ্রহতর্র ক্ষমো গ্রামীর্ মানুতষর 
েুেনায় নারীর সংিযা সবতি। তসোন্ত সনওয়ার ক্ষমোধারীরা সমান ম টাদ্াতক অবিযই পুরুষতদ্র সতঙ্গ এতেতয় তনতয়  ায়। 
৪. নারীতদ্র তনরাপত্তা প্রদ্ান – নারী তনরাপত্তা একতর্ প্রধান সামাতিক সমসযা  া এর অগ্রাতধকার তভতত্ততে সমাধান করা 
প্রতয়ািন। এর অথটতনরাপত্তাহীনো অগ্রেতের সবতচ্তয় বড় বাধা হতো নারীে। এই ধারর্া সথতক পতরত্রার্ সপতে আমাতদ্র 
পতরবেটন করতে হতব মানুতষর পুরুষতের সনাংরা অনুভূতে। 
 
ভারতে মতহোতদ্র িনয সম্ভাবনা— 
তবোয়তনর পতরতপ্রতক্ষতে ভারতে নারী উতদ্যািা গুরুে পাতে। সপিােে কা াতমা এবং উতদ্যােগুতে একতর্ কত ার 
পতরবেটতনর মধয তদ্তয়  াতে এবং নারী উতদ্যািাতদ্র িনয আরও সুত াে বেতর করতে। নারী উতদ্যািাতদ্র িোংি বা 
অনুপাে বযাপকভাতব বাড়তে। 
ক্ষমোয়তনর িনয সাংতবধাতনক তবধান -  

✓ আইতনর সামতন সমো রািয সকানও বযতির কাতে আইতনর সামতন সমান বা ভারতের ভূিতণ্ডর মতধয আইতনর 
সমান সুরক্ষা অস্বীকার করতব না ধমট, বর্ট, বর্ট, তেঙ্গ বা িেস্থাতনর তভতত্ততে ববষময তনতষে (ধারা-14)। 
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✓ রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধমট, িাতে, বর্ট, তেঙ্গ, িেস্থান বা োতদ্র স  সকান একতর্র তভতত্ততে সকান নােতরতকর প্রতে ববষময 
করতব না। (অনুতেদ্ 15(I)) । 

✓ এই অনুতেতদ্র সকানও তকেুই রাষ্ট্রতক নারী ও তিশুতদ্র িনয সকানও তবতিষ তবধান করতে বাধা সদ্তব না 
(অনুতেদ্ 15(3) । 

✓ সকে নােতরতকর িনয সরকাতর চ্াকতরর সক্ষতত্র সুত াতের সমো। (ধারা 16) 
✓ রাষ্ট্রীয় নীতে সুরতক্ষে করার তনতদ্টি তদ্তে হতব নারী ও পুরুতষর সমান অতধকার, িীতবকা তনবটাতহর প টাপ্ত মাধযম 

(অনুতেদ্ 39(a); সমান কাতির িনয সমান সবেন পুরুষ এবং মতহো উভয়তকই তদ্তে হতব। (ধারা 39(d)  
✓ কাতির নযা য ও মানতবক অবস্থার বযবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নীতে ত্রাতর্র িনয রাষ্ট্র কাতির নযা য ও মানতবক পতরতস্থতে 

এবং মােৃে কােীন ত্রাতর্র িনয তবধান করতব। (ধারা 42) 
✓ প্রতেযক নােতরতকর ধমটীয়, ভাষা-েে এবং আিতেক বা তবভােীয় ববতচ্ত্রযতক অতেিম কতর ভারতের সমস্ত 

মানুতষর মতধয সম্প্রীতে এবং অতভন্ন ভ্রােৃতের সচ্েনা উন্নীে করা; নারীর ম টাদ্ার িনয অবমাননাকর অভযাস 
পতরেযাে করা;   (অনুতেদ্ 51A(e)  

✓ পিাতয়ে রাি প্রতেষ্ঠাতন মতহোতদ্র অংিগ্রহর্ তনতশ্চে কতর  াতে সরাসতর তনবটাচ্ন এবং পিাতয়েগুতের সচ্য়ার 
পারসতনর অতফতসর সংিযার মাধযতম পূরর্ করা সমার্ আসতনর মতধয মতহোতদ্র িনয এক-েৃেীয়াংতির কম 
সংরতক্ষে না হয়৷ (ধারা 243(D) 

✓ সত ক তবতবচ্না নারীতদ্র ববষমযমূেক অবস্থান সমাি (অতধকার, এবং সুত াে) আতে সনতেবাচ্ক প্রভাব সবার 
উপর উন্নয়ন তদ্তে বযথটো েক্ষয করা সেতে। 

সরকার অতনক উতদ্যাে তনতয়তে বযাপক ভাতব মতহোতদ্র সমসযাগুতে প্রিতমে করার িনয েতব এিনও,এর কারতর্ তবপুে 
সংিযক নারী বতিে হতেন সতচ্েনোর অভাতব। কত ার প্রতয়াে েৃর্মূে প টাতয় আইন ও নীতেমাো রতয়তে স িাতন তবতভন্ন 
সমসযা এবং সতহংসো সমাকাতবোর প্রতয়ািতন নারীতদ্র সতবটাপতর নারীর কেযার্ তনতশ্চে করা। 
       নারীর ক্ষমোয়তনর সক্ষতত্র আমাতদ্র সরকাতরর সনওয়া তকেু ভাতো নীতেেে পদ্তক্ষপ হে – 
প্রথমে - মতহোতদ্র িনয সংসতদ্ এক-েৃেীয়াংি আসন সংরতক্ষে করার পদ্তক্ষপতর্ সম্ভবে নারীর ক্ষমোয়তনর সক্ষতত্র 
ভারে সরকাতরর সবতচ্তয় সাহসী এবং সবতচ্তয় বড় পদ্তক্ষপ হতে পাতর। তবেতর্ পাি হতে তনম্ন-কতক্ষ নারীতদ্র দ্িতে 
থাকা ১৮০ তর্রও সবতি আসন থাকতব স িাতন বেটমাতন ৩০তর্রও কম আসন রতয়তে।  
তদ্বেীয়ে - মতহোতদ্র সমতেে সামাতিক ক্ষমোয়ন প্রদ্াতনর িনয, সরকার ২০০১ সাতে “স্বয়ংতসধা” নাতম একতর্ প্রকল্প 
শুরু কতরতেে  া োতদ্র স্বতনভটর মতহো স্বতনভটর সোষ্ঠী (SHG) প্রতেষ্ঠায় সহায়ো কতর  ার উতেিয হে মতহোতদ্র সবটাত্মক 
ক্ষমোয়ন তনতশ্চে করা।  
েৃেীয়ে - ২০০১ সাতে েৃহীে নারীর ক্ষমোয়তনর িােীয় নীতেতে বো হতয়তে স  "নারীর প্রতে সকে প্রকার সতহংসো, 
িারীতরক ও মানতসক, ো ঘতরায়া বা সামাতিক স্ততর সহাক না সকন, প্রথা, ঐতেহয বা স্বীকৃে অভযাস সথতক উদূ্ভে সহ 
কা টকর ভাতব সমাকাতবো করা হতব। এর ঘর্না দূ্র করা।  
       আর একতর্ উতদ্যাে হে সেপ (নারীতদ্র িনয প্রতিক্ষর্ ও কমটসংস্থান কমটসূতচ্তে সহায়ো) নাতম একতর্ কমটসূতচ্। 
এই কমটসূতচ্র উতেিয হতো সর্কসই কমটসংস্থাতনর সুত াে প্রদ্াতনর মাধযতম নারীর ক্ষমোয়ন করা। এোড়াও পতশ্চমবঙ্গ 
পুতেি একতর্ প্রকল্প তনতয় এতসতে, স্বয়ংতসে, মানব পাচ্াতরর তবরুতে েড়াই করতে এবং বােযতববাহ সরাধ করতে।স্বয়ংতসে 
মাতন 'স্বতনভটর'। প্রকল্পতর্ অল্পবয়সী সমতয়তদ্র এবং সেতেতদ্র জ্ঞান এবং দ্ক্ষোর সাতথ ক্ষমোয়তনর কল্পনা কতর  াতে 
োরা সতচ্েন, সেকট, সতচ্েন পেদ করতে সক্ষম হয় এবং োতদ্র অতধকার েঙ্ঘন ও অপবযবহাতরর িনয কম ঝুাঁতকপূর্ট 
হয়।আগ্রহী তিক্ষাথটীতদ্র তনতয় সু্কে-কতেতি স্বয়ংতসে গ্রুপ ে ন করা হতয়তে। এই দ্েগুতে ১২ সথতক ২১ বের বয়সী 
োত্রতদ্র তনতয় েত ে হতয়তেে। রািয সরকাতরর তিশু সুরক্ষা কতমতর্গুতে এই সোষ্ঠীগুতের উপর নিরদ্াতরর তনতদ্টিনা সদ্য়৷ 
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                  “তবতের  া তকেু মহান সৃতি, তচ্র কেযানকর, অতধকট োর কাতরয়াতে নারী, অতধকট োর নর।”                                                                                     
-- কািী নিরুে ইসোম 

ভারে ‘তবতের সবতচ্তয় দ্রুে বধটনিীে প্রধান অথটনীতে’ হতয় উত তে এবং পরবেটী দ্িতক প্রবৃতে ঊধ্বটমুিী হতব বতে আিা 
করা হতে। এতর্ করতে বযতি এবং সরকার উভয়তকই একতত্রে হতে হতব। সমতয়তদ্র িনয তিক্ষা বাধযোমূেক করতে 
হতব  াতে নারীরা তনরক্ষর হতয় তনতিতদ্র িীবন েড়তে পাতর। নারী-পুরুষ তনতবটতিতষ সব সক্ষতত্রই নারীতদ্র সমান সুত াে 
তদ্তে হতব। োোড়া োতদ্রও সমান সবেন তদ্তে হতব। বােযতববাহ সরাধ কতর আমরা নারীর ক্ষমোয়ন করতে পাতর। 
তবতভন্ন অনুষ্ঠাতনর আতয়ািন করতে হতব স িাতন োতদ্র আতথটক সঙ্কতর্র সমু্মিীন হতে তনতিতদ্র রক্ষা করার দ্ক্ষো 
সিিাতনা স তে পাতর।সবতচ্তয় বড় কথা, তিতভাসট এবং অপবযবহাতরর েজ্জা অবিযই িানাো তদ্তয় সফতে তদ্তে হতব। 
সমাতির ভতয় অতনক নারীই আপতত্তিনক সম্পতকট সথতক  ায়।  াইতহাক, ভারতের সাম্প্রতেক অথটননতেক উন্নয়ন সতিও, 
নারীরা এই অগ্রেতের সিষ প্রাতন্ত তনতিতদ্র িুাঁতি পায়। এক তবতেয়তনরও সবতি িনসংিযার সাতথ, ২০১৯ এবং ২০২১এর 
মতধয একতর্ িােীয় পতরবার এবং স্বাস্থয সমীক্ষা তনতদ্টি কতর স  ভারতে পুরুষতদ্র েুেনায় সবতি মতহো রতয়তে– ‘প্রতে 
১০০০িন পুরুতষর িনয ১০২০িন মতহো’। নারীরা সংিযােতরষ্ঠ িনসংিযা থাকা সতিও, ভারতে নারীরা এমন চ্যাতেতঞ্জর 
মুতিামুতি হয়  া মূেে তেঙ্গ ভূতমকার সামাতিক ধারর্া সথতক উদূ্ভে হয়। এই ববষময এবং তেঙ্গ ববষতমযর প্রভাব সুদূ্রপ্রসারী। 
এই সমসযা সমাধাতনর িনয, সংস্থাগুতে ভারতে মতহোতদ্র ক্ষমোয়তনর িনয প্রতচ্িা তনতবতদ্ে করতে৷  
           ওয়ার্ল্ট ইতকানতমক সফারাতমর (the World Economic Forum ) ২০২১ সাতের সলাবাে সিন্ডার েযাপ 
ইনতিতে, ভারে ১৫৩তর্ সদ্তির মতধয ১৪০ েম স্থাতন রতয়তে, ‘দ্তক্ষর্ এতিয়ায় েৃেীয়- সবতচ্তয় িারাপ পারফমটার হতয় 
উত তে।’ ভারে োর ২০২০ এর ১১২ েম স্থান সথতক ২৮ স্থান কতমতে। প্রতেতবদ্তন এই পেতনর সবি কতয়কতর্ কারর্ 
উতেি করা হতয়তে। রািননতেক ক্ষমোয়তনর পতরতপ্রতক্ষতে, মতহো মন্ত্রীর সংিযা ২০১৯ সাতে প্রায় ২৩% সথতক ২০২১ 
সাতে মাত্র ৯%-এ সনতম এতসতে৷ মতহো কমটী-বাতহনীর অংিগ্রহতর্র হারও ২৪.৮% সথতক ২২.৩% এ হ্রাস সপতয়তে৷ 
            উপরন্তু, ‘ঊধ্বটেন এবং বযবস্থাপক পতদ্ও মতহোতদ্র অংি কম রতয়তে।’ প্রতেতবদ্তন আরও ইতঙ্গে সদ্ওয়া 
হতয়তে স  ভারতে মতহোরা পুরুষতদ্র আতয়র মাত্র এক-পিমাংি উপািটন কতরন। উপরন্তু, ‘চ্ারিন নারীর একিন’ 
োতদ্র িীবতন অন্তে একবার ‘ঘতনষ্ঠ সতহংসো’ সহয কতর।  তদ্ও ভারে তিক্ষােে প্রাতপ্তর সক্ষতত্র তেঙ্গ সমো অিটন 
কতরতে, েবুও মতহোতদ্র মতধয তনরক্ষরোর হার সবতি। তরতপার্টতর্ ইতঙ্গে কতর স  ২০২১ সাতে ভারতে মাত্র ৬৫.৮% 
মতহো সাক্ষর, স িাতন ৮২.৪% পুরুতষর েুেনায়। 
            ভূতম ও সম্পতত্তর অতধকাতরর সক্ষতত্রও নারীরা ববষময সহয কতর। একতর্ ২০১৬, ইউতনতসতফর প্রতেতবদ্তন 
উতেি করা হতয়তে স  ভারতে শুধুমাত্র ১২.৭% সম্পতত্ত “মতহোতদ্র নাতম”  তদ্ও ভারতে ৭৭% মতহো আতয়র মূে উৎস 
তহসাতব কৃতষ কাতির উপর তনভটর কতর। 
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