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Abstract: 

Women have a unique place in the development of every society. Not only in terms of numbers but also 

through various roles in public and private but from the very beginning of democratic system like other 

systems of governance, there has been reluctance in women’s rights, women’s representation, women’s 

presence in government decision-making bodies. The issue of women empowerment is inextricably 

linked with the discussion of the development of a society. The status of women in India has always 

been inferior to that of a male-dominated society. Although the government of India has taken various 

measures for the advancement of women the expected results have not been achieved. In such a 

situation the main purpose of my article is -What is the role of women’s political, social, economic, and 

educational perspectives in women’s empowerment? What is the impact of various conservation 

policies and projects of the government on women’s empowerment and what are the problems faced by 

the reserved elected women representatives in decision making and how to overcome this problem?                                                                                     
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ভঙূ্গমকা 

 "When she stopped conforming to the conventional picture of femininity she finally began to enjoy 

being a woman" 

(Betty Fridman) 

            "I do not wish (women) to have power over man, but over themselves” 

[Mary Wollstonecraft ] 

নারীন্ত্রের এঙ্গগন্ত্রয় চলার জনয প্রন্ত্রযাজন নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অগ্রাঙ্গিকার। ভারন্ত্রত ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ এই িারনাঙ্গি জনঙ্গপ্রয় 

হন্ত্রয় উন্ত্রেঙ্গিল৷ ১৯৭৫ সান্ত্রলর International Women of Year -এর পর থেন্ত্রক । আরও সুস্পষ্টভান্ত্রে েলা যায়, ওই েিরই 

প্রকাঙ্গিত হন্ত্রয়ঙ্গিল ঙ্গেখ্যাত Committefor of status of women[CSWI] -প্রেত্ত 'Towards Equality" - নামক ঙ্গরন্ত্রপািট। 

ঐ ঙ্গরন্ত্রপান্ত্রিট ভারতীয় সমান্ত্রজ নারীন্ত্রের অেস্থানন্ত্রকই শুিু তুন্ত্রল িরা হয়ঙ্গন তার সান্ত্রে নারীন্ত্রের সামাঙ্গজক, রাজননঙ্গতক ও 

অেটননঙ্গতক ঙ্গভঙ্গত্তন্ত্রক আরও থেঙ্গি কন্ত্রর সম্প্রসাঙ্গরত করা প্রন্ত্রযাজন থসই ঙ্গেষন্ত্রয় আন্ত্ররাচনা করা হন্ত্রয়ঙ্গিল । জাঙ্গতসংন্ত্রের 

সংজ্ঞানুযায়ী, “ক্ষমতায়ন হল একঙ্গি প্রঙ্গিয়া যার দ্বারা একঙ্গি জনন্ত্রগাষ্ঠী প্রঙ্গতেন্ধক অপসারন্ত্রনর জনয ঙ্গনয়েন ও কমটকান্ড গ্রহন 

কন্ত্রর” [people take control and action in order to remove obstacles]। ক্ষমতায়ন নারীন্ত্রক ঙ্গনন্ত্রজর মানঙ্গেক ও 

থমৌঙ্গলক অঙ্গিকার  সম্পন্ত্রকট সন্ত্রচতন কন্ত্রর নারীন্ত্রক প্রঙ্গিঙ্গক্ষত কন্ত্রর থতান্ত্রল। “ক্ষমতায়ন” িব্দঙ্গি মূলত অেটননঙ্গতক প্রেৃঙ্গি োড়ান্ত্রত , 

রাজননঙ্গতক স্থাঙ্গয়ত্বন্ত্রক পুনগটেন করন্ত্রত এেং সামাঙ্গজক কাোন্ত্রমান্ত্রক পঙ্গরেতটন করন্ত্রত মূল চাঙ্গেকাঙ্গে ঙ্গহসান্ত্রে গুরুত্বপূণট ভূঙ্গমকা পালন 

কন্ত্রর। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসন্ত্রি আন্ত্রমঙ্গরকার প্রাক্তন থপ্রঙ্গসন্ত্রডন্ট োরাক ওোমা েন্ত্রলন্ত্রিন, “নারীর সফল হওয়া মান্ত্রনই একঙ্গি 

জাঙ্গতর অঙ্গিক সফলতার ঙ্গেন্ত্রক এঙ্গগন্ত্রয় যাওয়া”। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসন্ত্রি মায়ানমান্ত্ররর রাজয কাউন্ত্রসেললর অং-সান-সুঙ্গচ েন্ত্রলন্ত্রিন, 

“ঙ্গেশ্বজুন্ত্রড় নারী ঙ্গিক্ষা ও ক্ষমতায়ন সোর জনয আর-ও যত্নিীল , সহনিীল , নযায়ঙ্গেচার ও িাঙ্গিপূনট জীেনযাপন্ত্রন েযেট হন্ত্রত পান্ত্রর 

না” । তাহন্ত্রল েযাপারিা খু্ে সহন্ত্রজই থোিগময থয, ক্ষমতায়ন েযতীত সমাজ ো থেন্ত্রির উন্নয়ন শুিু অসম্ভে নয় উন্নঙ্গতর অিরায় 

েন্ত্রি। ভারন্ত্রতর ঙ্গেন্ত্রক েৃঙ্গষ্টপাত করন্ত্রল থেখ্া যায় থয েীপরীত ঙ্গলন্ত্রির থচন্ত্রয় োঙ্গরন্ত্রের থোঝা ভারন্ত্রত থমন্ত্রয়ঙ্গিশু ও মঙ্গহলান্ত্রেয় উপয় 

http://www.thecho.in/


ভারতীয় গণতন্ত্রে নারী ক্ষমতায়ন, সংরক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক সমসযা                                                             থনৌঙ্গরন ঙ্গসঙ্গিঙ্গক 
 

Volume- IX, Issue-II                                                     January 2021           141 

ভারী হন্ত্রয় যায়। একঙ্গি প্রঙ্গতন্ত্রেেন্ত্রন প্রকাঙ্গিত পঙ্গরসংখ্যান অনুযায়ী, কমটন্ত্রক্ষন্ত্রে মঙ্গহলারা এখ্নও একই কান্ত্রজর জনয পুরুন্ত্রষর 

তুলনায় ৩৪% কম মজুরী পান [OXFAM , January, 2019 ]৷ এিাড়া ঙ্গপতৃতাঙ্গেক সমাজ কাোন্ত্রমায় নারীন্ত্রের গৃহস্থালী কান্ত্রজও 

ঙ্গসিাি থনওয়ায় থকানও অঙ্গিকার োন্ত্রক না৷ থেঙ্গিরভাগ থক্ষন্ত্রেই নারীন্ত্রের এই অেস্থান েেলান্ত্রনার জনয সেন্ত্রচন্ত্রয় আন্ত্রগ প্রন্ত্রযাজন 

নারীন্ত্রের আত্মসন্ত্রচতনা েৃঙ্গি করা । আত্মসন্ত্রচতনা মান্ত্রন নারীর ঙ্গনন্ত্রজর সম্পন্ত্রকট ঙ্গনন্ত্রজই উপলঙ্গি করন্ত্রত পারা , ঙ্গনন্ত্রজন্ত্রক জানন্ত্রত 

ও েুঝন্ত্রত পারা । আর এই সন্ত্রচতনতা োড়ান্ত্রনার মূল িঙ্গক্তই হল ঙ্গিক্ষা । ঙ্গিক্ষাই হন্ত্রত পান্ত্রর প্রিান থকন্দ্রঙ্গেন্দু আত্মসন্ত্রচতনা েৃঙ্গির 

এেং নারীন্ত্রের ঙ্গনঙ্গেটষ্ট লন্ত্রক্ষয থপৌিান্ত্রনার প্রিান হাঙ্গতয়ার। একঙ্গি নারী যোযে ঙ্গিঙ্গক্ষত হন্ত্রলই অেটননঙ্গতক ঙ্গেক থেন্ত্রক থস সােলম্বী 

হন্ত্রত পারন্ত্রে এেং তার সান্ত্রে থস ঙ্গেেযমান সামাঙ্গজক কাোন্ত্রমার পঙ্গরেতটন েঙ্গিন্ত্রয় তার রাজননঙ্গতক অঙ্গিকার ও রাজননঙ্গতক সুন্ত্রযাগ-

সুঙ্গেিা লান্ত্রভর মািযন্ত্রম ক্ষমতায়ন্ত্রনর প্রিান লক্ষয সমান্ত্রজ নারী প্রগঙ্গত, নারীর ঙ্গেকাি ও ক্ষমতালাভ েিান্ত্রনা এেং পাঙ্গেটে ও থেৌঙ্গিক 

সম্পন্ত্রকটর ওপর ঙ্গনয়েন প্রঙ্গতষ্ঠা করন্ত্রত পারন্ত্রে। 

 

অেটননঙ্গতক ক্ষমতাযন়ঃ অেটননঙ্গতক ক্ষমতায়ন মূলত নারী সম্প্রোয়ন্ত্রক অেটননঙ্গতকভান্ত্রে স্বঙ্গনভটর করার পক্ষপাতী। অেটাৎ অেননঙ্গতক 

ক্ষমতায়ন নারীন্ত্রের ক্ষমতান্ত্রক পাঙ্গেটে সম্পে, থযমন িনসম্পে সম্পঙ্গত্তর উত্তরাঙ্গিকার,চাকুরী , স্বঙ্গনভটরতা ইতযাঙ্গের উপর প্রঙ্গতষ্ঠা 

করন্ত্রত চায় । মঙ্গহলান্ত্রের অেটনীঙ্গতন্ত্রত ঙ্গেঙ্গনন্ত্রযাগ ঙ্গলি সমতা, োঙ্গরে েূরীকরন এেং অিভূঙ্গক্তমূলক অেটনীঙ্গতন্ত্রত প্রেৃঙ্গির ঙ্গেন্ত্রক 

সরাসঙ্গর পে ঙ্গনিটারন কন্ত্রর [উইো থতৌঙ্গসফ ,থসন্ত্রেম্বর২০,২০১৬]৷ একঙ্গি অেটননঙ্গতক সমীক্ষায় স্বীকার কন্ত্ররন্ত্রি এেং তুন্ত্রল িন্ত্ররন্ত্রি 

থয, "no country can develop that and achieve it's full potential if half of it's population is lacked in non- 

remunerative, less productive and non- economic activies"[The Indian Express ,14th feb, 2020] অেটাৎ 

নারীন্ত্রক েযঙ্গতন্ত্ররন্ত্রক থকানও সমাজ অেটননঙ্গতক ঙ্গেক থেন্ত্রক উন্নঙ্গত সািন করন্ত্রত পান্ত্রর না । ঙ্গকন্তু আমান্ত্রের ঙ্গপতৃতাঙ্গেক 

সমাজেযেস্থায় সম্পঙ্গত্তর অঙ্গিকার এমনভান্ত্রে োাঁঙ্গড়ন্ত্রয় আন্ত্রি থয থমন্ত্রয়রা পুরুন্ত্রষর অিীন্ত্রন োকন্ত্রত োিয হন্ত্রয়ন্ত্রি । তাই মঙ্গহলান্ত্রের 

ক্ষমতায়ন সংিাি জাতীয় নীঙ্গতন্ত্রত সম্পঙ্গত্তর উত্তরাঙ্গিকান্ত্ররর থক্ষন্ত্রে ঙ্গলিন্ত্রভন্ত্রের প্রঙ্গত ঙ্গনরন্ত্রপক্ষতার উপর গুরুত্ব ঙ্গেন্ত্রয়ন্ত্রিন। শুিু 

তাই নয় , এই জাতীয় নীঙ্গতন্ত্রত মঙ্গহলান্ত্রের অেটননঙ্গতক ক্ষমতায়ন্ত্রনর জনয থযসে পেন্ত্রক্ষন্ত্রপর কো েলা হন্ত্রয়ন্ত্রি , থসগুঙ্গল হল :  

প্রেমত: উৎপােন েযেস্থায় মঙ্গহলান্ত্রের সাঙ্গমল করন্ত্রত অঙ্গত ক্ষুে ঋণ ও ঋণ প্রোনকারী সংস্থান্ত্রক এমনভান্ত্রে থজারোর করন্ত্রত হন্ত্রে 

যান্ত্রত মঙ্গহলারা সহন্ত্রজ ঋণ থপন্ত্রত পান্ত্রর [National Policy for the Empowerment of the Women[2001] ঙ্গদ্বতীয়ত: 

নারীরা যান্ত্রত আরও ঙ্গেকঙ্গিত হন্ত্রত পান্ত্রর থসজনয কমটন্ত্রক্ষেন্ত্রক অিভুটঙ্গক্তমুলক করা এেং নারীরা যান্ত্রত স্বািীনভান্ত্রে আয় করন্ত্রত 

পান্ত্রর তার সহয়তা করা এেং স্বাস্থয ও ঙ্গিক্ষার মািযন্ত্রম নারীন্ত্রক আরও থেঙ্গি ক্ষমতাঙ্গয়ত করা। তৃতীয়ত :-িমি ঙ্গেকািমান ঙ্গেশ্ব 

অেটনীঙ্গতর সুফলগুঙ্গলন্ত্রক নারী সম্প্রোন্ত্রয়র  উপর আরও থেঙ্গি কন্ত্রর গুরুত্ব ঙ্গেন্ত্রত হন্ত্রে এেং কৃঙ্গষ ও ঙ্গিন্ত্রে অিভূঙ্গক্তর অনুকূল 

পঙ্গরন্ত্রেি সৃঙ্গষ্টর মািযন্ত্রম মঙ্গহলান্ত্রের ক্ষমতায়ন্ত্রনর েযেস্থা করন্ত্রত হন্ত্রে৷ আোর ঙ্গিেন্ত্রক্ষন্ত্রে থযমন - ইন্ত্রলকট্রঙ্গনক্স , তেয-প্রযুঙ্গক্ত , 

খ্ােয প্রঙ্গিয়াকরন , কৃঙ্গষঙ্গভঙ্গত্তক ঙ্গিে ও েস্ত্রঙ্গিন্ত্রে নারীর যান্ত্রত গুরুত্বপূণট ভূঙ্গমকা পালন করন্ত্রত পান্ত্রর থসঙ্গেন্ত্রকও সজাগ েৃঙ্গষ্ট 

রাখ্ন্ত্রত হন্ত্রে National Policy for the Empowerment of the Women[2001]৷ তাই েলা থযন্ত্রত, পান্ত্রর নারী মুঙ্গক্তর প্রেম 

ও প্রিান িতটই হল নারীর অেটননঙ্গতক স্বঙ্গনভটরতা । ঙ্গকন্তু কমটন্ত্রক্ষে ভারন্ত্রতর নারীরা অন্ত্রনকিাই ঙ্গপঙ্গিন্ত্রয় । ভারন্ত্রতর অেটননঙ্গতক 

িঙ্গক্তন্ত্রত নারীন্ত্রের অেোন খু্েই সামানয । নারীর আেট-সামাঙ্গজক ক্ষমতায়ন্ত্রনর লন্ত্রক্ষয ২০১৩ সান্ত্রল প্রাক্তন প্রিানমেী মনন্ত্রমাহন 

ঙ্গসং প্রেম ‘ভারতীয় মঙ্গহলা েযাঙ্ক’ -এর উন্ত্রদ্বািন কন্ত্ররন। যার মূল উন্ত্রিন্ত্রিযই হল - মঙ্গহলান্ত্রের েক্ষতা ঙ্গেকান্ত্রির জনয তহঙ্গেন্ত্রলর 

উপর থজার থেওয়া [অরুন্ধঙ্গত চন্ত্রটাপািযায় ২০০৬:১৪]। এই একইভান্ত্রে একােি ও দ্বােি পঞ্চোঙ্গষটক পঙ্গরকেনান্ত্রতও মঙ্গহলারা 

যান্ত্রত আঙ্গেটক ঙ্গেক থেন্ত্রক স্বঙ্গনভটর হন্ত্রয় উেন্ত্রত পান্ত্রর তার উপর গুরুত্ব আন্ত্ররাপ করা হন্ত্রে। ঙ্গকন্তু তেুও থেখ্া যান্ত্রে ভারন্ত্রত নারীর 

কমটস্থান্ত্রনর হার খু্েই কম এেং োঙ্গরে সীমার নীন্ত্রচ অেস্থানকারী মানুন্ত্রষর প্রায় ৭০% মঙ্গহলা । ঙ্গিক্ষার সুন্ত্রযাগ , ঙ্গচঙ্গকৎসায় সুন্ত্রযাগ 

প্রভৃঙ্গত সেটন্ত্রক্ষে থেন্ত্রক তারা েঙ্গঞ্চত হন্ত্রে। এসন্ত্রের ফন্ত্রলই গভীর থেন্ত্রক গভীরতর হন্ত্রে তান্ত্রের আঙ্গেটক দুরেস্থা। 'World 

Economic Forum' - এর 'Global Gender Report '[2020] -অনুযায়ী ১৫৩ ঙ্গি থেন্ত্রির মন্ত্রিয একঙ্গি থেিও নারী ও পুরুষ 

সমতা অজটন করন্ত্রত পান্ত্রর ঙ্গন। এই থজন্ডার গযাপ সুচন্ত্রক ভারন্ত্রতর স্থান ১১২তম যা ঙ্গনঃসন্ত্রন্দন্ত্রহ খু্েই হতািাজনক[The 

Economic Times Dec 17,2019]। এিাড়াও ২০১৭-২০১৮ সান্ত্রলর The Ministry of Statistics and Programme 

[MOSPI] - এর একঙ্গি ঙ্গরন্ত্রপান্ত্রিট থেখ্া যান্ত্রে থয , ভারন্ত্রত কমটরত মঙ্গহলার হার মাে ২২% থসখ্ান্ত্রন কমটরত পুরুন্ত্রষর হার প্রায় 

৭১% [The Hindu.20th june 2020] ভারন্ত্রত কমটরত নারীর এই থেহাল অেস্থার জনয অন্ত্রনকিাই োয়ী হল - নারীঙ্গিক্ষা । 

২০১১সান্ত্রলর আেমসুমারী অনুযায়ী, ভারন্ত্রতর নারীন্ত্রের ঙ্গিক্ষার হার ঙ্গিল ৬৩.৫% থসখ্ান্ত্রন পুরুন্ত্রষর ঙ্গিক্ষার হার 82.11% 

[Barriers to women Empowerment..., Pioneer .8th mar ,2019] অেটাৎ েলা থযন্ত্রত পান্ত্রর , নারীর ঙ্গিক্ষাগত 

পশ্চাৎপঙ্গত্ত ঙ্গলিনেষন্ত্রমযর একঙ্গি কারন হন্ত্রয় োাঁঙ্গড়ন্ত্রয়ন্ত্রি । নারীন্ত্রের থেঙ্গিরভাগ শ্রমিা সংসার আর সিান সামলান্ত্রত েযয় হয়। 
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ঙ্গেশ্বেযাঙ্ক অনুযায়ী , গৃহস্থালীয় ৯০% কাজ নারীন্ত্রের করন্ত্রত হয়। অনয থয থকান থেন্ত্রির তুলনায় এ থেন্ত্রি েন্ত্ররর কান্ত্রজ নারীন্ত্রের 

সংঙ্গিষ্টতা খু্েই থেঙ্গি। ২০১২ সান্ত্রলর একিা পঙ্গরসংখ্যান অনুযায়ী , ৮৪% ভারতীয় মন্ত্রন কন্ত্ররন নারীন্ত্রের থচন্ত্রয় পুরুষন্ত্রের কাজ 

করার অঙ্গিকার থেঙ্গি। সংসান্ত্ররর স্বেলতয োকন্ত্রল নারীন্ত্রের চাকরী করার প্রন্ত্রযাজন থনই। আোর থেখ্া যায় থয , মাে ১০% থক্ষন্ত্রে 

পঙ্গরোন্ত্ররর প্রিান থকান্ত্রনা মঙ্গহলা । এই পঙ্গরঙ্গস্থঙ্গত দুর করার জনয সেন্ত্রচন্ত্রয় আন্ত্রগ প্রন্ত্রযাজন সমান্ত্রজর ঙ্গপতৃতাঙ্গেক কাোন্ত্রমার 

পঙ্গরেতটন সািন করা। তন্ত্রে েতটমান্ত্রন থমন্ত্রয়ন্ত্রের ঙ্গিক্ষার হার োড়ন্ত্রি । ঙ্গকন্তু থমন্ত্রয়র যতিা না ভান্ত্রলাচাকঙ্গর ো ঙ্গনন্ত্রজন্ত্রক স্বােলম্বী 

করার জনয ঙ্গিঙ্গক্ষত হন্ত্রে তার থচন্ত্রয় অন্ত্রনক থেঙ্গি ভাল ‘উপযুক্ত পাে থপন্ত্রত ঙ্গিঙ্গক্ষত হন্ত্রেন।'Half A Billion Rising :The 

Emergence of The Indian Women" -েইন্ত্রয়র থলখ্ক ও গন্ত্রেষক অঙ্গনরুি েত্ত েন্ত্রলন্ত্রিন , থমন্ত্রয়রা ঙ্গিঙ্গক্ষত হন্ত্রল , থযৌতুক 

কম ঙ্গেন্ত্রত হয়। এ কারন্ত্রন ভারন্ত্রত অন্ত্রনক পঙ্গরোর থমন্ত্রয়ন্ত্রক ঙ্গিঙ্গক্ষত কন্ত্রর [শুভা ঙ্গজঙ্গনয়া থচৌিুরী ,জুলাই ১২,২০১৮]৷ সাঙ্গেটকভান্ত্রে 

থেখ্ন্ত্রত থগন্ত্রল মঙ্গহলান্ত্রের কমটসংস্থান্ত্রনর ঙ্গেষয়ঙ্গি এখ্ন্ত্রনা ঙ্গেন্ত্রিষভান্ত্রে এন্ত্রগায় ঙ্গন। আোর ভারন্ত্রত নারীর সংখ্যা কমন্ত্রি তার প্রিান 

কারন হল - থমন্ত্রয় ঙ্গিশুর ভ্রুণহতযা। এইসে নারীর কমটসংস্থান্ত্রনর উপর প্রভাে থফলন্ত্রি। আোর এখ্ান্ত্রন নারীর আয় পুরুন্ত্রষর থচন্ত্রয় 

কম। ভারন্ত্রতর নারীরা ১৯% কম আয় কন্ত্ররন পুরুন্ত্রষর তুলনায় । থযখ্ান্ত্রন একঙ্গি নারীন্ত্রক তার কান্ত্রজর জনয প্রঙ্গত েন্টায় ১৯৬.৩ 

িাকা থেওয়া হয় থসখ্ান্ত্রন একঙ্গি পুরুষন্ত্রক থেওয়া হয় প্রঙ্গত েন্টায় ২৪২.৪৯ িাকা [The Economic Express ,march 17, 

2019]৷ এখ্ান্ত্রন প্রশ্ন হন্ত্রতই পান্ত্রর নারীরা থকন এত কম মজুরী পান ? নারীন্ত্রের কমটসংস্থান্ত্রন এত কম অংিগ্রহন থকন ? ঙ্গনন্ত্রচ 

একঙ্গি পঙ্গরসংখ্যান্ত্রনর সাহান্ত্রযয থেখ্ান্ত্রনা হন্ত্রয়ন্ত্রি নারীরা ঙ্গক ঙ্গক োিার সম্মুঙ্গখ্ন হয়- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Data from Wage indicator Foundation. The Data was collected between January 2015 and   

December 2017 from 20,994 respondents 
 

     উপন্ত্ররাক্ত কারনগুঙ্গল িাড়াও োলযঙ্গেোহ ও সংসান্ত্ররর োঙ্গন িানন্ত্রত ঙ্গগন্ত্রয় অন্ত্রনক নারী ঙ্গিক্ষার সুন্ত্রযাগ পান না, চাকঙ্গর থতা 

দুন্ত্ররর কো । সাঙ্গেটকভান্ত্রে মঙ্গহলান্ত্রের অেটননঙ্গতক ক্ষমতায়ন োিাপ্রাপ্ত হন্ত্রে থয কারনঙ্গির জনয তা হল - মঙ্গহলান্ত্রের কাজ করার 

থক্ষন্ত্রে সামাঙ্গজক ও সাংস্কৃঙ্গতক োিা [থযাজনা,২০০৬:১৪]। নারীন্ত্রের এইসে োিাগুঙ্গল কািান্ত্রনার জনয প্রাঙ্গতষ্ঠাঙ্গনক কমটসংস্থান্ত্রনর 

োইন্ত্রর নারীন্ত্রের জ্ঞান প্রঙ্গিক্ষণ এেং সন্ত্রেটাপঙ্গর পুাঁঙ্গজর েযেস্থা করন্ত্রত হন্ত্রে । থসজনয েযাঙ্কৠন্ত্রণর সহজলভযতা োড়ান্ত্রত হন্ত্রে। এ 

েযাপান্ত্রর শ্রী নন্ত্ররন্দ্র থমাঙ্গে ‘‘জনিন প্রকে’ শুরু কন্ত্ররন ৷ যার ফন্ত্রল ১৫ েিন্ত্ররর থেঙ্গি েন্ত্রয়ঙ্গস মঙ্গহলান্ত্রের মন্ত্রিয েযাঙ্ক অযাকাউন্ট 
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িতাংি ২০১৭ সান্ত্রল োঙ্গড়ন্ত্রয়ন্ত্রি ৭৭-এ যা ২০১১-এর তুলনায় ৫১ িতাংি থেঙ্গি । এই প্রকেঙ্গির মূল লক্ষযই হল থেন্ত্রির সে 

নাগঙ্গরন্ত্রকর কান্ত্রি েযাঙ্গঙ্কং পঙ্গরন্ত্রষো থপৌাঁন্ত্রি থেওয়া [ থলখ্া। চিেতটী ও পীযুষ গান্ধী, অন্ত্রটাের ,২০১৮:১২]। এিাড়াও "One Step 

Centre Scheme ো SAKHI "[2015] প্রকন্ত্রের মািযন্ত্রম েণট , থশ্রনী িমট ও বেোঙ্গহক অেস্থান ঙ্গনঙ্গেটন্ত্রিন্ত্রষ মঙ্গহলান্ত্রের েযঙ্গক্তগত 

ো সরকারী স্থান্ত্রন সহায়তা প্রোন করা হন্ত্রে [INSIGHTIAS June 29.2019] । িহন্ত্রর ও আিািহর এমনঙ্গক গ্রামাঞ্চন্ত্রল 

থযখ্ান্ত্রন কমটসংস্থান্ত্রনর সুঙ্গেিা রন্ত্রয়ন্ত্রি থসখ্ান্ত্রন কমটজীেী মঙ্গহলান্ত্রের সুঙ্গেিা ও ঙ্গনরাপে আোসন্ত্রনর জনয 'Working Women 

Hostel "[2017] চালু করা হন্ত্রয়ন্ত্রি [EXAMRACE march 6,2019] । এিাড়া Sexual Harassment of Women at 

Workplace [Prevention, Prohibition, Redressed] Act[2013] আইন কাযটকর হওয়ার পর কমটন্ত্রক্ষন্ত্রে মঙ্গহলারা থযৌন 

হয়রাঙ্গনর মন্ত্রতা অপরাি ঙ্গকিুিা হন্ত্রলও কম হন্ত্রে [The Hindu. march 11.2020]। 

সুতরাং েলা যায়, অেটনীঙ্গতন্ত্রত মঙ্গহলান্ত্রের ক্ষমতায়নন্ত্রক প্রেম ও প্রিান পেন্ত্রক্ষপ ঙ্গহসান্ত্রে গ্রহণ করা উঙ্গচত। কারন ,অেটনীঙ্গতর 

থক্ষন্ত্রে স্বােলম্বী হন্ত্রলই মঙ্গহলারা ক্ষমতায়ন্ত্রনর অনানয থক্ষে অেটাৎ সামাঙ্গজক ও রাজননঙ্গতক ক্ষমতায়ন্ত্রনর সুফলগুঙ্গল থভাগ করন্ত্রত 

পারন্ত্রে। থমন্ত্রয়ন্ত্রের প্রঙ্গত বেষময ও অঙ্গেচার েূরীকরন্ত্রণর একমাে উপায় হল আঙ্গেটক স্ব-ঙ্গনভটরতা । তাই েলা যায় , থমন্ত্রয়ন্ত্রের 

অেটননঙ্গতক স্বািীনতাই সামাঙ্গজক সান্ত্রময থপৌিান্ত্রনার একমাে চাঙ্গেকাঙ্গে। 
 

সামাঙ্গজক ক্ষমতাযন় ও ঙ্গিক্ষা: মঙ্গহলান্ত্রের অেটননঙ্গতক ক্ষমতায়নন্ত্রক সুঙ্গনঙ্গশ্চত করার জনয সামাঙ্গজক ক্ষমতায়ন্ত্রনর ঙ্গেষয়ঙ্গি খু্েই 

গুরুত্বপূনট। ভারতীয় মঙ্গহলারা থেেী ঙ্গহসান্ত্রে পূজা হওয়ার ঙ্গেন থেন্ত্রক শুরু কন্ত্রর অেমাননা ও হয়রাঙ্গনর ঙ্গিকার হন্ত্রয় এন্ত্রসন্ত্রিন। 

েৃহত্তয় েৃঙ্গষ্টন্ত্রকান থেন্ত্রক েলা যায় , মঙ্গহলারা থযসে সামাঙ্গজক েযাঙ্গি তো অনযান্ত্রয়র ঙ্গিকার হন , থসগুঙ্গল হল পুরুষতাঙ্গেক সমাজ 

কাোন্ত্রমা , ঙ্গলি-বেষমযমূলক প্রো , পাঙ্গরোঙ্গরক জীেন্ত্রনর সংকীণটন্ত্রচতা মন্ত্রনাভাে ও অঙ্গস্থঙ্গতস্থাপকতা , থমন্ত্রয়ন্ত্রের উচ্চঙ্গিক্ষায় থক্ষন্ত্রে 

পাঙ্গরোঙ্গরক বেষমযমূলক মন্ত্রনাভাে , ঙ্গেোহরীঙ্গত , পণপ্রো , িষটণ পরুুষোর েহুঙ্গেোহ , স্বামী পঙ্গরতযক্তা মঙ্গহলান্ত্রের অসহায়তা , 

কনযাভুণ হতযা ও হতযা , অযাঙ্গসড আিমণ ইতযাঙ্গে [ Anagha Poojari october 8,2015] । নযািানাল িাইম েুযন্ত্ররার ঙ্গরন্ত্রপান্ত্রিট 

আমরা থেখ্ন্ত্রত পায় থয, পাচার, িষটণ ,অযাঙ্গসড আিমন, থযৌতুন্ত্রকর হতযা -র মন্ত্রতা ঙ্গেঙ্গভন্ন অপরাি ঙ্গিন্ত্ররানান্ত্রম থরকডট কন্ত্ররন্ত্রি 

[ncrb.gov.in,201719].। এই থরকডট খু্েই উন্ত্রদ্বগজনক। সমস্ত ভারতীয়ন্ত্রের জনয এই সমসযাগুঙ্গল থমাকান্ত্রেলা করা এেং নারী 

ও থমন্ত্রয়ন্ত্রের ক্ষমতায়ন করার উন্ত্রেযাগ এেং আইনন্ত্রক উন্নত করা খু্েই জরুরী। েিন্ত্ররর পর েির িন্ত্রর ভারতীয় মঙ্গহলা ও 

থমন্ত্রয়ন্ত্রের দ্বারা থয প্রঙ্গতকূলতা রন্ত্রয়ন্ত্রি তা ঙ্গেন ঙ্গেন উন্ত্রত্তারাত্তর েৃঙ্গি পান্ত্রে। ভারত সরকার একাঙ্গিক সামাঙ্গজক েযাঙ্গি তো 

অঙ্গভিাপসমূহন্ত্রক উৎপািন্ত্রনর শুভ উন্ত্রিন্ত্রিয মঙ্গহলান্ত্রের সামাঙ্গজক ক্ষমতায়ন্ত্রনর জনয একাঙ্গিক পেন্ত্রক্ষপ ঙ্গনন্ত্রয়ন্ত্রি । এন্ত্রক্ষন্ত্রে 

মঙ্গহলান্ত্রের জনয ঙ্গিক্ষা, স্বাস্থ , আোসন , পঙ্গরন্ত্রেি , ঙ্গেজ্ঞান ও প্রযুঙ্গক্ত , কনযা সিান্ত্রনর অঙ্গিকার ইতযাঙ্গে পেন্ত্রক্ষন্ত্রপর কো েলা 

হন্ত্রয়ন্ত্রি [INDG September 5,2020] মঙ্গহলান্ত্রের আেট - সামাঙ্গজক ক্ষমতায়ন্ত্রনর থক্ষন্ত্রে সেন্ত্রচন্ত্রয় গুরুত্বপুনট হল যোযে ঙ্গিক্ষায় 

ঙ্গিঙ্গক্ষত হওয়া । মঙ্গহলা ও োঙ্গলকান্ত্রের ঙ্গিক্ষায় সমান সুন্ত্রযাগ ঙ্গনঙ্গশ্চত করন্ত্রত হন্ত্রে , ঙ্গনরক্ষরতান্ত্রক দুর করন্ত্রত হন্ত্রে , ঙ্গিক্ষান্ত্রক 

সােটজনীন করন্ত্রত হন্ত্রে , ঙ্গনরন্ত্রপক্ষ ঙ্গিক্ষা েযেস্থা গন্ত্রড় তুলন্ত্রত হন্ত্রে , োঙ্গলকান্ত্রের ঙ্গেেযালন্ত্রয় ভঙ্গতট ও মাঝপন্ত্রে থিন্ত্রড় থেওয়ার 

প্রেনতা েন্ধ করন্ত্রত হন্ত্রে এেং ঙ্গিক্ষার গুনমান োঙ্গড়ন্ত্রয় একঙ্গেন্ত্রক জ্ঞান - তৃষা জাঙ্গগন্ত্রয় রাখ্ন্ত্রত ও অনযঙ্গেন্ত্রক থমন্ত্রয়রা যান্ত্রত েৃঙ্গত্ত , 

কাঙ্গরগঙ্গর থক্ষন্ত্রে ঙ্গনন্ত্রজন্ত্রের েক্ষতা েৃঙ্গি সুঙ্গনঙ্গশ্চত করন্ত্রত পান্ত্রর থসঙ্গেন্ত্রক লক্ষয ঙ্গেন্ত্রত হন্ত্রে [The Economic Times, June 

19,2019] । ঙ্গকন্তু আমান্ত্রের পুরুষ িাঙ্গসত সমান্ত্রজ সামাঙ্গজক রক্ষনিীলতা - ঙ্গেন্ত্রিষ কন্ত্রর মুসলমান , অনগ্রসর সম্প্রোয় ও 

উপজাঙ্গতর মন্ত্রিয নারী ঙ্গিক্ষার প্রসান্ত্রর োিার সৃঙ্গষ্ট কন্ত্রর। োলযঙ্গেোহ এখ্ন্ত্রনা অন্ত্রনক জায়গায় েযাপকভান্ত্রে প্রচঙ্গলত। স্ত্রীঙ্গিক্ষার 

থক্ষন্ত্রে সেন্ত্রচন্ত্রয় েড়  োিা হল সমান্ত্রজ নারী ও পুরুন্ত্রষর ভূঙ্গমকা সম্বন্ত্রন্ধ প্রায় অপঙ্গরেতটনীয় িারনা। ২০১১ সান্ত্রলর জনগণনা 

অনুযায়ী আমরা থেঙ্গখ্ থয ,ভারতেন্ত্রষটর সাক্ষরতার হার ৭৪.০৪% থসখ্ান্ত্রন নারী সাক্ষরতার হার ৬৫. ১৪% থসই তুলনায় পুরুষ 

সাক্ষরতার হার ৮২.১৪ অেটাৎ এখ্ান্ত্রনও যন্ত্রেষ্ট বেষময ঙ্গেেযমান [The Hindu, march 11,2020] । প্রিানমেী শ্রী নন্ত্ররন্দ্র 

থমােীর ‘থেঙ্গি োাঁচাও ও থেঙ্গি পড়াও’ [২০১৫] নামক একঙ্গি প্রকন্ত্রের সুচনা কন্ত্ররন। এই প্রকন্ত্রের ফন্ত্রল থেখ্া যান্ত্রে থয নারীন্ত্রের 

Gross Enrolment Ratio ঙ্গেন ঙ্গেন েৃঙ্গি পান্ত্রে। থিন্ত্রলন্ত্রের থেন্ত্রক [The Economics Time, june12.2019]। 

সাম্প্রঙ্গতককান্ত্রল জাতীয় ঙ্গিক্ষানীঙ্গতন্ত্রত [New Education policy 2020] থত ঙ্গেঙ্গভন্ন পেন্ত্রক্ষপ গ্রহন করার কো েলা হন্ত্রয়ন্ত্রি 

[The Hindu, august 2.2020]। ঙ্গিক্ষা িাড়া থযমন থমন্ত্রয়ন্ত্রের ক্ষমতা প্রোন করা যায় না ঙ্গেক একইভান্ত্রে মঙ্গহলা সম্প্রোন্ত্রয়র 

আেট - সামাঙ্গজক ক্ষমতায়ন্ত্রনর থক্ষন্ত্রে অতযি গুরুতুপুনট হল তান্ত্রের স্বান্ত্রস্থযর জনয যোযে েযেস্থা গ্রহন করা। ১৯৫৪ সান্ত্রল 

কায়ন্ত্ররায় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংিাি আিজাঙ্গতটক সন্ত্রম্মলন্ত্রন থোষনা করা হয় “ মঙ্গহলান্ত্রের ক্ষমতায়ন ও ক্ষমতায় অঙ্গিকার এেং 

তান্ত্রের রাজননঙ্গতক, অেটননঙ্গতক ও স্বান্ত্রস্থযর অেস্থা খু্ে গুরুতৃপুনট ঙ্গেষয় োচ্চান্ত্রের থেখ্ভাল এেং েরকন্নার থযৌে োয় োঙ্গয়ত্ব সহ 

উৎপােনিীল এেং প্রজননকালীন জীেন্ত্রন নারী ও পুরুষ উভন্ত্রয়র পণূট অংিগ্রহন এেং অংিীোঙ্গরত্ব জরুরী’ [ থযাজনা ,অন্ত্রটাের , 
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২০১৮] । ভারন্ত্রতর জাতীয় স্বাস্থনীঙ্গত (২০১৭] থত পঙ্গরোর - পঙ্গরকেনা গ্রামাঞ্চন্ত্রল নারী - পুরুন্ত্রষর ঙ্গেন্ত্রিষত ঙ্গিশুন্ত্রের স্বাস্থ রক্ষা 

করা, কনযা ভুণ হতযা থরাি করা, প্রসূঙ্গত মান্ত্রয়র স্বাস্থ ও পুঙ্গষ্টর লক্ষয রাখ্া , ঙ্গেশুি পানীয় জল সরেরাহ করা , থিৌচাগার ও 

স্বাস্থঙ্গেঙ্গি রক্ষা ইতযাঙ্গে থক্ষন্ত্রে যেন্ত্রপাযুক্ত েযেস্থা গ্রহন্ত্রনর কো েলা হন্ত্রয়ন্ত্রি [The Indian Express ,mar 22.2017] । 

সন্ত্রেটাপঙ্গর ‘সুসংহত ঙ্গিশু ঙ্গেকাি কমটসূচী’ [১৯৭৫] -থত গভটেতী নারী , প্রসূঙ্গত মা এেং ০-৬ েির পযটি ঙ্গিশুর পঙ্গরপূরক পুঙ্গষ্ট , 

প্রঙ্গতষিক ঙ্গিকা, স্বাস্থয পরীক্ষা প্রভৃঙ্গত ঙ্গেষন্ত্রয় লক্ষয রাখ্ার উপর গুরুত্ব আন্ত্ররাঙ্গপত হন্ত্রয়ন্ত্রি [SOCIAL 

WELFARE,WOMEN & CHILD DEVELOPMENT .november 25,2020]। এিাড়াও স্বাস্থয মেন্ত্রকর উন্ত্রেযান্ত্রগ 

‘রাষ্ট্রীয় ঙ্গকন্ত্রিার স্বাস্থয কাযটকম' [২০১৪] -এর সুচনা করা হন্ত্রয়ন্ত্রি , যার মুল লক্ষয হল েয়ঃসঙ্গন্ধকালীন স্বাস্থয সম্পটন্ত্রক সন্ত্রচতনতা 

সৃঙ্গষ্ট ও তেয পঙ্গরন্ত্রেিন করা, পুঙ্গষ্ট উন্নত করা ,থযৌন ও প্রজনন স্বাস্থয উন্নত করা ,পোন্ত্রেটর অপেযেহার থরাি করা থযাজনা 

,২০১৮:৯]। তার সান্ত্রে সান্ত্রে Dowry Prohibition act [1961] ও Prohibition of child Marraige act [2007] চালু 

হওয়ার ফন্ত্রল ঙ্গকিুিা হন্ত্রলও থযৌতুন্ত্রকর জনয েিু হতযা এেং োলযঙ্গেোহ আন্ত্রগর থেন্ত্রক কন্ত্রমন্ত্রি।ভারতীয় সংঙ্গেিান সমতা এেং 

থমৌঙ্গলক অঙ্গিকার সম্পঙ্গকটত মঙ্গহলান্ত্রেরন্ত্রক ঙ্গকিু সাংঙ্গেিাঙ্গনক এেং আইনী সুন্ত্রযাগ -সুঙ্গেিা থেয় । ভারত সরকার ঙ্গেঙ্গভন্ন সরকারী 

নীঙ্গত ও আইন দ্বারা মঙ্গহলান্ত্রের স্বাস্থয ও সামাঙ্গজক সুরক্ষার মান উন্নত করার জনয আরও কমটসুচী গ্রহণ ও থসগুঙ্গলন্ত্রক োস্তোঙ্গিত 

করার জনয আরও উন্ত্রেযাগী হন্ত্রত হন্ত্রে। তাহন্ত্রলই আমরা শ্রী নন্ত্ররন্দ্র থমােীর ‘সে কা সাে সে কা ঙ্গেকাি ,সৰ কা ঙ্গেশ্বাস-এর মূল 

লন্ত্রক্ষয থপৌিান্ত্রত পারে [The Economic Times, December 22,2020]। 
 

রাজননঙ্গতক ক্ষমতািন: একঙ্গি নারীন্ত্রক প্রকৃতপন্ত্রক্ষ ক্ষমতাঙ্গয়ত করন্ত্রত থগন্ত্রল তান্ত্রক রাজননঙ্গতক ঙ্গসিাি গ্রহন্ত্রন অংিগহন করার 

সুঙ্গেিা ঙ্গেন্ত্রত হন্ত্রে। তাই আেট-সামাঙ্গজক ক্ষমতায়ন্ত্রনর সান্ত্রে মঙ্গহলান্ত্রের রাজননঙ্গতক ক্ষমতায়ন্ত্রনর ঙ্গেষয়ঙ্গিও অতযি তাৎপযটপুণ। 

রাজননঙ্গতক ক্ষমতায়ন্ত্রনর মন্ত্রিয থভািোন্ত্রনর অঙ্গিকার , ঙ্গনেটাঙ্গচত হোর ও রাজননঙ্গতক সুন্ত্রযাগ-সুঙ্গেিা লান্ত্রভর অঙ্গিকার ইতযাঙ্গের 

কো েলা হন্ত্রয়ন্ত্রি । রাজননঙ্গতক থক্ষন্ত্রে নারীর অংিগ্রহন হল নারীর অগ্রগঙ্গতর অঙ্গেন্ত্রেেয অংি। এ ঙ্গেষন্ত্রয় থলঙ্গনন্ত্রনর একিা েক্তেয 

উন্ত্রেখ্ না করন্ত্রলই নয় – “যঙ্গে আমরা নারীন্ত্রের োইন্ত্ররর কান্ত্রজর জনয , সামঙ্গরক োঙ্গহনীর ও রাজননঙ্গতক কান্ত্রজর মন্ত্রিয িানন্ত্রত 

না পাঙ্গর, যঙ্গে আমরা তান্ত্রের েরকন্না ও রান্নােন্ত্ররর প্রানহীন আেহাওয়া থেন্ত্রক িাঙ্গড়ন্ত্রয় না আঙ্গন তাহন্ত্রল প্রকৃত স্বািীনতা পাওয়া 

অসম্ভে আর সমাজতন্ত্রের কো দুন্ত্রর োক ,প্রকৃত গণতে প্রঙ্গতষ্ঠা করাও সম্ভে নয়” [‘নারী ও রাজনীঙ্গত’ , অিযাপক থমা: আব্দুল 

মান্নান ও সামসুন্নাহার থমরী, পষৃ্ঠা -২৫]। অেটাৎ একঙ্গি গণতাঙ্গেক রান্ত্রষ্ট্র কাোন্ত্রমার মন্ত্রিয আমান্ত্রের আইন ,উন্নয়ন নীঙ্গত, 

পঙ্গরকেনা এেং কমটসূঙ্গচগুঙ্গলর মিয ঙ্গেন্ত্রয় নারীর রাজননঙ্গতক অংিগ্রহণ কাযটকর করার জনয সন্ত্রচষ্ট হন্ত্রত হন্ত্রে । দুন্ত্রখ্র কো এই 

থয, েতটমান্ত্রন একঙ্গেংি িতাব্দীন্ত্রত এন্ত্রসও এমনঙ্গক এই ঙ্গেশ্বায়ন ও আিুঙ্গনকীকরন্ত্রনর যুন্ত্রগও রাজনীঙ্গতন্ত্রত মঙ্গহলারা তান্ত্রের প্রিান 

রাজননঙ্গতক ক্ষমতা অেটাৎ থভািাঙ্গিকার লাভ কন্ত্রর ১৯১৯ সান্ত্রলর ভারত িাসন সংস্কার ঙ্গেল- এর মািযন্ত্রম, যা কাযটকর হয় ১৯২৯ 

সান্ত্রল। তন্ত্রে এই থভািাঙ্গিকার ঙ্গেঙ্গভন্ন িন্ত্রতটর মুখ্েতটী হন্ত্রয়ঙ্গিল থযমন - [1 ] মঙ্গহলাঙ্গিন্ত্রক অেিযই ঙ্গেোঙ্গহত হন্ত্রত হন্ত্রে । [২] তান্ত্রক 

সম্পঙ্গত্তর মাঙ্গলক হন্ত্রত হন্ত্রে এেং [৩] তান্ত্রক ঙ্গিঙ্গক্ষত হন্ত্রত হন্ত্রে -এই সে িন্ত্রতটর জনয মঙ্গহলা থভািান্ত্ররর সংখ্যা খু্ে একিা েৃঙ্গি পায় 

ঙ্গন ঙ্গকন্তু ১৯৩৫ সান্ত্রলর Government of India Act - এ প্রেম িতটঙ্গি তুন্ত্রল থেওয়ার ফন্ত্রল মঙ্গহলা থভািান্ত্ররর সংখ্যা পূন্ত্রেটর 

তুলনায় েহুগুন েৃঙ্গি থপন্ত্রয়ঙ্গিল [কলযাণী েন্ত্রন্দাপািযায় ,২০০০:১২৭ ১২৮] । ১৯৭৪ সান্ত্রল Committee for status of 

women [CSWI] -প্রেত্ত Towrads Equalityনামক ঙ্গরন্ত্রপান্ত্রিট েলা হন্ত্রয়ঙ্গিল থয , স্বািীনতায় ২৭ েির পন্ত্ররও ভারতীয় 

রাজননঙ্গতক প্রঙ্গিয়ায় মঙ্গহলারা থকান্ত্রনা রকম আন্ত্রলাড়ন সৃঙ্গষ্ট করন্ত্রত পান্ত্রর ঙ্গন। রাজননঙ্গতক ক্ষমতা ও পেমযটাো না োকার ফন্ত্রল 

এরা সমান্ত্রজর লঙ্গেষ্ঠ থশ্রঙ্গণন্ত্রত পঙ্গরনত হন্ত্রে েন্ত্রল আিঙ্কা করা হন্ত্রয়ঙ্গিল । মঙ্গহলান্ত্রের রাজননঙ্গতক ক্ষমতায়ন্ত্রনর ঙ্গেষয়ঙ্গি উপর থেন্ত্রক 

চাঙ্গপন্ত্রয় থেওয়ার পঙ্গরেন্ত্রতট তৃণমূল স্তর থেন্ত্রক শুরু করা েরকার [Kunal Sharma 2017:80-85]। েলেি রাই থমন্ত্রহতা [১৯৫৭] 

কঙ্গমঙ্গির সুপাঙ্গরন্ত্রি পঞ্চান্ত্রয়ত েযেস্থায় সুচনা হয় এেং এই কঙ্গমঙ্গি পঞ্চান্ত্রয়ত সঙ্গমঙ্গতগুঙ্গলন্ত্রত দুইজন কন্ত্রর মঙ্গহলান্ত্রক থকা-অে করার 

সুপাঙ্গরি কন্ত্ররঙ্গিল [Pamela Singla, ২০০৭:৯৮]। ভারন্ত্রত পঞ্চান্ত্রয়ত েযেস্থার পযটান্ত্রলাচনার জনয ১৯৭৭ খ্রীষ্টান্ত্রব্দ গঙ্গেত অন্ত্রিাক 

থমন্ত্রহতা কঙ্গমঙ্গি গ্রান্ত্রমান্নয়ন্ত্রন মঙ্গহলান্ত্রের যুক্ত করার ঙ্গেষয়ঙ্গিন্ত্রক অগ্রাঙ্গিকার থেন  [M Laxmikant,2017:38.4-38.5] । 

রাজনীঙ্গতন্ত্রত মঙ্গহলান্ত্রের রাজননঙ্গতক অংিগ্রহন্ত্রণর জনয গৃহীত পেন্ত্রক্ষপগুঙ্গল হল - ১৯৯২ সান্ত্রলর ৭৩ -তম ও ৭৪ -তম সংঙ্গেিান 

সংন্ত্রিািন । এই দুঙ্গি সংন্ত্রিািনী আইন তৃণমূল স্তন্ত্রর যোিন্ত্রম গ্রাম পঞ্চান্ত্রয়ত ও থপৌর সভাগুঙ্গলন্ত্রত মঙ্গহলান্ত্রের জনয এক-

তৃতীয়াংি আসন [৩৩.৩%] সংরক্ষন্ত্রনর ঙ্গেষয়ঙ্গি [তপঙ্গিলী জাঙ্গত ও উপজাঙ্গত সহ ] োিযতামুলক কন্ত্ররন্ত্রি। আোর তপঙ্গিলীজাঙ্গত ও 

উপজাঙ্গত জনসংখ্যার অনুপান্ত্রত তান্ত্রের জনয নূনযতম থয আসন ঙ্গনঙ্গেটষ্ট োন্ত্রক তার-ও এক - তৃতীয়াংি আসন মঙ্গহলান্ত্রের জনয 

ঙ্গনঙ্গেটষ্ট োন্ত্রক। তািাড়াও সংরক্ষন্ত্রনর োইন্ত্ররও গ্রাম ও ব্লক স্তন্ত্রর সািারন সেসয এেং প্রিান্ত্রনর পন্ত্রের জনয থয থকান্ত্রনা মঙ্গহলার 

ঙ্গনেটাচন্ত্রন োাঁড়াোর অঙ্গিকার আন্ত্রি । ১৯৯৩ সান্ত্রলর পঞ্চান্ত্রয়ত ঙ্গনেটাচন্ত্রনর পর থেন্ত্রক এখ্ন্ত্রনা পযটি পঞ্চান্ত্রয়ন্ত্রতর ঙ্গতন স্তন্ত্ররই 
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মঙ্গহলান্ত্রের অংিগ্রহন্ত্রনর হার থকান থকান থক্ষন্ত্রে ৩৩% অঙ্গতিম কন্ত্ররন্ত্রি [কলযাণী েন্ত্রন্দাপািযায় ,২০০৯:১২২-১২৮] । ১৯৯৩ 

সান্ত্রলর পঞ্চান্ত্রয়ত ঙ্গনেটাচন্ত্রনর পর থেন্ত্রক এখ্ন্ত্রনা পযটি পঞ্চান্ত্রয়ন্ত্রতর ঙ্গতন স্তন্ত্ররই মঙ্গহলান্ত্রের অংিগ্রহন্ত্রনর হার ৩৩% অঙ্গতিম 

কন্ত্ররন্ত্রি তা ঙ্গনন্ত্রে প্রকাঙ্গিত রাজয ঙ্গভঙ্গত্তক তাঙ্গলকার মািযন্ত্রম থেখ্ান্ত্রনা হল – 

 

Sl. No State  Number Reservation (%) 

1 AP 129028 50.0 

2 HP 13947 52.6 

3 WB 19762 50.0 

4 Kerala 9907 50.5 

Source: Measuring Devolution on Panchayats in India: A Comparison across States empirical 

assessment 2013-14 
 

     ৭৩ তম সংঙ্গেিান সংন্ত্রিািনী আইন্ত্রনর সুোন্ত্রে তৃণমুল স্তন্ত্রর  শুন্ত্রয় মঙ্গহলান্ত্রের অংিগ্রহন্ত্রনর মাো েহুগুন েৃঙ্গি থপন্ত্রয়ন্ত্রি ঙ্গেকই 

ঙ্গকন্তু প্রশ্ন থেন্ত্রকই যায় , থয সমস্ত সেসয রন্ত্রয়ন্ত্রিন তারা ঙ্গক আন্ত্রেৌও তৃণমূল স্তন্ত্ররর রাজনীঙ্গতর থযাগয ? অঙ্গিকাংি থক্ষন্ত্রেই থেখ্া 

যায় থয তান্ত্রের ঙ্গিক্ষার মান স্কুন্ত্রলর প্রােঙ্গমক গঙ্গন্ডর মন্ত্রিযই সীমােি । অন্ত্রনন্ত্রক আোর ঙ্গনন্ত্রজর নামিুকুই ঙ্গলখ্ন্ত্রত জান্ত্রন না তাহন্ত্রল 

সরকারী নঙ্গেপে পড়ন্ত্রে এেং সরকারী কাজ  করন্ত্রেন ঙ্গক কন্ত্রর ? ফলত তান্ত্রের মিয রাজননঙ্গতক সন্ত্রচতনার-ও অভাে পঙ্গরলঙ্গক্ষত 

হয়। 
 

    সাংঙ্গেিাঙ্গনক ও প্রাঙ্গতষ্ঠাঙ্গনক ভান্ত্রে মঙ্গহলান্ত্রের রাজনীঙ্গতন্ত্রত অংিগ্রহন্ত্রনর ক্ষমতা ও ঙ্গসিাি গ্রহন্ত্রনর সুঙ্গেিা থেওয়া হন্ত্রলও 

আন্ত্রেৌও োস্তোঙ্গয়ত হন্ত্রে, না নারীর রাজননঙ্গতক ক্ষমতায়ন থকেলই ‘প্রতীকী’ ঙ্গহসান্ত্রে েযেহৃত হন্ত্রে ? এই প্রশ্ন একিা থেন্ত্রকই 

যায় কারণ  ১৯৫২ সান্ত্রলর পর থেন্ত্রক এখ্ন পযটি ভারন্ত্রত মাে একজন মাে মঙ্গহলা প্রিানমেী ও একজন মঙ্গহলা রাষ্ট্রপঙ্গত হন্ত্রয়ন্ত্রি 

। ৩১ ঙ্গি রান্ত্রজযর মন্ত্রিয ১৪ঙ্গি রান্ত্রজযর একঙ্গিও মঙ্গহলাও মুখ্যমেী থনই [ন্ত্রকামল থগসালা ,এঙ্গপ্রল ২০১৯] । ঙ্গনন্ত্রে  একঙ্গি তাঙ্গলকার 

মািযন্ত্রম মঙ্গহলান্ত্রের সািারন ঙ্গনেটাচন্ত্রন অংিগ্রহন্ত্রনর পঙ্গরসংখ্যান্ত্রন থেখ্ান্ত্রনা হল :    

Source: PIB release and Election Commission of India data 

https://www.business-standard.com/article/elections/women-s-day-data-shows-importance-of-women-

voters-in-2019-polls-119030800414_1.html  
 

https://www.business-standard.com/article/elections/women-s-day-data-shows-importance-of-women-voters-in-2019-polls-119030800414_1.html
https://www.business-standard.com/article/elections/women-s-day-data-shows-importance-of-women-voters-in-2019-polls-119030800414_1.html
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     উপন্ত্ররাক্ত িক থেন্ত্রক এিা পঙ্গরষ্কার থয, মঙ্গহলান্ত্রের সািারণ ঙ্গনেটাচন্ত্রন অংিগ্রহন্ত্রনর সংখ্যািা আন্ত্রগর থেন্ত্রক অন্ত্রনকিা ভান্ত্রলা 

ঙ্গকন্তু সন্ত্রিাষজনক নয়। রাজননঙ্গতক অংিগ্রহন্ত্রনর থক্ষন্ত্রে মঙ্গহলারা অন্ত্রনক চযান্ত্রলন্ত্রের মুন্ত্রখ্ামুঙ্গখ্ হন । প্রিান চযান্ত্রলে গুঙ্গল হল - 

থযৌন ঙ্গনযটাতন এেং বেষময। এমনঙ্গক সংরক্ষন্ত্রনর পন্ত্ররও েঙ্গলত মঙ্গহলারা সঙ্গহংসতার হুমঙ্গকন্ত্রত ঙ্গনেটাচন থেন্ত্রক সন্ত্রর আসন্ত্রত োিয 

হয়। অন্ত্রনকসময় থেখ্া যায় থয, মঙ্গহলারা থভাি ঙ্গেন্ত্রলও তান্ত্রের থভািোন্ত্রনর ঙ্গসিািঙ্গি [অেটাৎ কান্ত্রক থভাি থেন্ত্রে] পুরুন্ত্রষর দ্বারা 

প্রভাঙ্গেত হয়। ভারন্ত্রতর অঙ্গিকাংি মঙ্গহলা তান্ত্রের অঙ্গিকার এেং আইন সম্পটন্ত্রক অসন্ত্রচতন  (ন্ত্রকামল থগসালা, এঙ্গপ্রল ৯,২০১৯) । 

তাহন্ত্রল এই প্রশ্নঙ্গি থেন্ত্রকই যায় থয,আজ একঙ্গেংি িতাব্দীন্ত্রত এন্ত্রসও সভযতার এত অগ্রগঙ্গত হওয়ার পন্ত্ররও নারীর অেস্থান থকাোও 

ঙ্গক আন্ত্রেৌও  থকান্ত্রনা পঙ্গরেতটন হন্ত্রয়ন্ত্রি ? কারন ভারন্ত্রত থকান্ত্রনা গুরুত্বপূণট স্থান্ত্রন নারীন্ত্রের থকানও স্থান থনই তা থস সুপ্রীম থকান্ত্রিটর 

প্রিান ঙ্গেচারপঙ্গতই থহাক থকন ো সামঙ্গরক োঙ্গহনী, প্রঙ্গতরক্ষা , থরল প্রভৃঙ্গত গুরুত্বপুণট েপ্তন্ত্ররর উচ্চ আঙ্গিকাঙ্গরন্ত্রকর স্থান্ত্রন পুরুন্ত্রষর 

একেে অেস্থান লক্ষয করা যায় অেটাৎ নারীর ঙ্গসিাি প্রনয়ন করার থকান্ত্রনাও অঙ্গিকার থনই। আমান্ত্রের ঙ্গপতৃতাঙ্গেক সমাজ 

কাোন্ত্রমা ঙ্গক আমান্ত্রের থোঝান্ত্রত চাইন্ত্রিন থয, নারীর স্থান থসই স্বাস্থয পঙ্গরন্ত্রষো, ঙ্গিশু উন্নয়ন,নারী সুরক্ষা প্রভৃঙ্গত েপ্তন্ত্ররর মন্ত্রিযই 

সীমােি । তাহন্ত্রল এিা েলা থযন্ত্রতই পান্ত্রর একঙ্গেংি িতাব্দীন্ত্রত এন্ত্রসও আমান্ত্রের সমান্ত্রজ ঙ্গপতৃতাঙ্গেক কাোন্ত্রমা এখ্ন্ত্রনা পযটি 

সুপ্রঙ্গতঙ্গষ্ঠত , তা নারীন্ত্রের রাজননঙ্গতক ক্ষমতায়ন্ত্রনর অনযতম প্রঙ্গতেন্ধক । সমান্ত্রজর এই ঙ্গপতৃতাঙ্গেক কাোন্ত্রমার জনযই অন্ত্রনক সময় 

মঙ্গহলান্ত্রের যন্ত্রেষ্ট রাজননঙ্গতক সন্ত্রচতনতা োকা সন্ত্রেও তার সদ্বেযেহার করন্ত্রত তারা েযেট হন। ভারতীয় সরকারন্ত্রক নারীর 

রাজননঙ্গতক অংিগ্রহন ও ঙ্গসিাি প্রনয়ন্ত্রনর থক্ষন্ত্রে োিাগুঙ্গল যান্ত্রত কাঙ্গিন্ত্রয় উেন্ত্রত পান্ত্রর তার েযেস্থা গ্রহন করন্ত্রত হন্ত্রে। তন্ত্রে 

এন্ত্রক্ষন্ত্রে সেটাঙ্গিক গুরুত্বপুনট পেন্ত্রক্ষপ হল সমান্ত্রজর ঙ্গপতৃতাঙ্গেক কাোন্ত্রমার তো মন্ত্রনাভান্ত্রের পঙ্গরেতটন সািন। তন্ত্রেই ক্ষমতায়ন্ত্রনর 

মূল উন্ত্রিন্ত্রিয থপৌিন্ত্রনা যান্ত্রে। 
 

উপসংহার: এই অিযািনঙ্গিন্ত্রত ভারতীয় মঙ্গহলান্ত্রের ক্ষমতায়ন্ত্রনর প্রিান প্রিান থক্ষে ঙ্গনন্ত্রয় আন্ত্রলাচনা করা হন্ত্রিন্ত্রি এেং এিা  স্প্ষ্ষ্ট্ 

থয,  নারীর অেস্থা েহু পঙ্গরেতটন্ত্রনর মিয ঙ্গেন্ত্রয় ঙ্গগন্ত্রিন্ত্রি। প্রাচীন যুগ থেন্ত্রক মিয যুন্ত্রগ তান্ত্রের অেস্থান্ত্রনর অেনঙ্গত হন্ত্রলও এই 

আিুঙ্গনক ভারন্ত্রত নারীর অেস্থান্ত্রন অভূতপূেট পঙ্গরেতটন লক্ষয করা যায়। এই একঙ্গেংি িতাব্দীন্ত্রত অন্ত্রনক মঙ্গহলা রন্ত্রয়ন্ত্রিন যারা 

সরকারী অঙ্গফস এেং থেসরকারী সংস্থায় উচ্চ ও মযটাোপূণট পন্ত্রে অঙ্গিঙ্গষ্ঠত হন্ত্রয় রন্ত্রয়ন্ত্রিন। সাম্প্রঙ্গতককান্ত্রল নারী ঙ্গিক্ষায় অকেনীয় 

অগ্রগঙ্গত লক্ষয করা যায়। সরকার দ্বারা গৃহীত ঙ্গেঙ্গভন্ন প্রকে কমটসূচী এেং  নানা রকম কলযাণমুলক পেন্ত্রক্ষন্ত্রপর জনয আজ 

ভারতীয় নারীরা আন্ত্রগর থেন্ত্রক অন্ত্রনক থেঙ্গি অেটননঙ্গতকভান্ত্রে স্বােলম্বী ,তারা অন্ত্রনক থেঙ্গি স্বািীন, সমান্ত্রজর কু-প্রভাে সম্পন্ত্রকট 

সন্ত্রচতন। আজন্ত্রকর নারীরা ঙ্গনন্ত্রজর ঙ্গসিাি গ্রহণ ও ঙ্গনজস্ব মতামত প্রোন করন্ত্রত স্বমঙ্গহমায় আঙ্গেভূটত হয় । ইোঙ্গনংকান্ত্রল মঙ্গহলা 

ঙ্গেেসঙ্গি [women's day) মঙ্গহলান্ত্রের থসৌন্দযটন্ত্রক তুরাঙ্গণত করার জনয উৎযাঙ্গপত হয় না, েরং মঙ্গহলান্ত্রের সুরক্ষা সম্পন্ত্রকট 

জনগন্ত্রণর মন্ত্রিয সন্ত্রচতনতা আনন্ত্রত পাঙ্গলত হয়। পঙ্গরন্ত্রিন্ত্রষ েলা যায় থয ,ভারন্ত্রত থযভান্ত্রে নারীরা আজ েন্ত্রর-োইন্ত্রর সকল থক্ষন্ত্রে 

অগ্রসর হন্ত্রে, তান্ত্রত কন্ত্রর থসই আিার আন্ত্রলা থেখ্ন্ত্রত পাই থয নারীরা একঙ্গেন ঙ্গনন্ত্রজর মযটাো অজটন কন্ত্রর থনন্ত্রে ঙ্গনন্ত্রজর েন্ত্রলই। 

থসঙ্গেন আলাো কন্ত্রর নারীর ক্ষমতায়ন্ত্রনর প্রশ্ন আর উন্ত্রে আসন্ত্রে না। 
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