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বাযত  ফাাংরাদদদ নাযী ক্ষভতামন0 এওটি তরুনাভরূও টফদেলণ 

টভিরা যাম 

স্নাতদওাত্তয, ওরযাণী টফশ্বটফদযারম,ওরযাণী, নদীমা, টিভফঙ্গ, বাযত 

Abstract: 
Nowadays, the empowerment of women is a progressive and most argumentative issue around the 

whole world. It is a worldwide concept and not an easy or straightforward process; rather it is a 

time being process of where awareness, alternatives, resources, voice, agency, and participation are 

essential for the empowerment of women. Empowerment of women depends on the country’s Social, 

Economic and Political aspects. Half of the population of India and Bangladesh are women and 

their social, economic and political participation has increased significantly. The purpose of this 

study is to explore the women empowerment situation and overall development through equal and 

active participation in the socioeconomic activities in the viewpoint of India and Bangladesh. This 

study also identified the factors that facilitate the improvement of women empowerment through 

reviewing the literature and secondary data which focuses on the empowerment of women. 
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প্রাঘীন মুক থথদও ফতিভান ওার মিন্ত নাযী  ুরুল ওাাঁদধ ওাাঁধ টভটরদম কঠন ওদযদঙ টফশ্বাংাযদও। টওন্তু টফশ্বদচাডা 

াপদরযয টঙদন উবদময ভান অফদান থাওদর নাযী চাটত তাদদয প্রায ম্মান   অটধওায থথদও আচ ফটিত। 

টনদফটও ভওার থথদও অঔন্ড বাযদতয নাযী চাটতয অফস্থা ঔুফ এওিা ুঔওয টঙরনা। ুরুলতাটিও ভাচফযফস্থাম 

াভাটচও ওুাংস্কায, ধভিীম থকাাঁডাটভ, টনীডন  ধভিীম থফডাচাদর নাযীযা তাদদয অটধওাযদও টফচিন টদদম এদদঙ। 

তাদে টনদফটও ভদম টফটবন্ন টফপ্লফী ওামিওরাদ ভটরাদদয টিম অাংগ্রণ থঘাদঔ ডায ভদতা। 
 

    ১৯৩০ এয ভমওার থথদও টফপ্লফী াংকঠদনয াংঔা অদনও ফৃটি থদমটঙর। তৎওারীন ভদমটফটবন্ন ওদরদচয ঙাত্রীযা 

গুপ্ত টভটতদত থফট থমাকদান ওযদতা। ওল্পনা থমাী(দত্ত) এফাং প্রীটতরতা মাদদায ঘট্টগ্রাভ অস্ত্রাকায রুণ্ঠদন মুক্ত টঙদরন। 

১৯৩১ াদর ১৪ ই টডদম্বয দুই স্কুর ঙাত্রী াটন্ত থখাল এফাং ুনীটত থঘুধুযী ওুটভলারায থচরাাও টেদপসকেদও গুটরদত ছাাঁচযা 

ওদযদঙন তাযই ওাভডাম। ১৯৩২ াদরয থপব্রুমাটয ভাদ ওরওাতা টফশ্বটফদযারদময ভাফতিন উৎদফ ফীণা দা নাদভ এও 

তরুণী কবনিয েযানটর চযাওনদও গুটর ওদযন এফাং থগ্রপতায ন। ১৯৩২ াদরয থদেম্বয ভাদ ঘট্টগ্রাদভয াাডতরী 

ইউদযাটমান ক্লাদফ আিভণ ওদয ২১ ফঙয ফমস্কা তরুণী প্রীটতরতা মাদদায এফাং তায থনতৃদে টফপ্লফীযা ফহু ইাংদযচদও 

তযা ওদযন। ধযা ডায আদকই টতটন আত্মতযা ওদযন। এইবাদফ উজ্জ্বরা ভচুভদায, ঊলা থন প্রভুঔযা টফপ্লফ ভদি দীক্ষা 

টনদমটঙদরন। ১৯৩০-১৯৩২ এ স্ত্র চাতীমতাফাদী াংগ্রাদভ ফা িাফাদী আদদারদন টটক্ষতা ফাগাটর থভদমযা অাংগ্রণ 

ওদয।
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     টনদফটও ভদম ফহুটফফা, ফারযটফফা, তীদা প্রথা, থওুটরনয প্রথায ভত াভাটচও ফযাটধ থাওদর এই ভমওার 

থথদওই বাযতীম ভটরাদদয আত্মটফওাদয থক্ষদত্র নতুন অধযাদময ূঘনা ওদয। এই ভম টিষ্টান টভনাযীযা বাযতীম 

ভটরাদদয টক্ষা টফস্তাদযয থক্ষদত্র উদলারঔদমাকয বূটভওা ারন ওদযটঙর। এই ভম যফািি থভযী ১৮১৭ াদর ঘুাঁঘুডাম প্রথভ 

ফাটরওা টফদযারম স্থান ওদযন। এঙাডা বাযদতয টফটবন্ন প্রাদন্ত টভনাযীকণ ফাটরওা টফদযারম স্থান ওদযন। টফধফা  দটযদ্র 

ভটরাদদয আশ্রম দান ওযায চনয আদভদফাদদ ততটয ম শ্রীভটত্রভরূপ্রভ অনাথ আশ্রদভয। াযী ভটরাদদয স্বাফরম্বী 

ওদয থতারায চনয থফাম্বাইদম ততটয ম শ্রী থচাযাটষ্টয়ান ভন্ডর। ফাাংরায ভটরাযা এ ফযাাদয টটঙদম টঙর না দযাচনটরনী 

থদফীয তোফধাদন টফটবন্ন স্থাদন ততটয ম ভটরা টভটতয। এই টভটতগুটর দিা প্রথা  ফারযটফফা ফন্ধ ওযা এফাং টফধফা 

টফফাদয উয থচায টদদমটঙর। ১৯১৪ াদর ফাকদাম প্রটতটিত Chimanbai Maternity and Child Welfare League 

ভটরাদদয স্বাস্থয ুযক্ষায ফযাাদয অগ্রণী বূটভওা ারন ওদযটঙর।
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 ১৯১৭াদর ভাদ্রাদচ প্রটতটিত Woman's India 

Association এয উদদযগুটর টঙর- 

১. বাযতীম ভটরাদদয বাযদতয ওনযা টদদফ প্রটতিা ওযা। 

২. ভস্ত ফাটরওা  ফারওদদয প্রাথটভও টক্ষা ুটনটিত ওযা। 

৩. ফারযটফফা ফন্ধ ওযা। 

৪. ভটরাদদয থুযবা  আইন বাম থবািদাদনয অটধওায ুটনটিত ওযা। 

৫. ুরুল  নাযীয ভদধয ভতা প্রটতিা ওযা, ইতযাটদ। 

১৯২৫ াদর প্রটতটিত National Council of Women in India ঐ ফঙদযই International Council of Women 

(1888) এয স্বীওৃটত থদমটঙর এয ভূঔয উদদয গুটর টঙর- 

১. ভটরাদদয প্রটত ভদফদনা ওদয এওতা প্রটতিা ওযা। 

২. ভটরাদদয চনয াভাটচও নযামটফঘায  তাদদয অটধওাযগুটর ুটনটিত ওযা। 

৩. অনযানয নাযী াংকঠনগুদরায ওাচওভিদও উৎাটত ওযা। 

৪. অনযানয থদদয নাযী াংকঠনগুদরায দঙ্গ থমাকাদমাক যক্ষা ওযা।
3

 
 

     যফতিীওাদর থদবাদকয ভদধয টদদম দীখি ১৯০ ফঙদযয টনদফটও ান থথদও বাযতফলি ভুটক্ত রাব ওদযদঙ। ১৯৭১ 

াদর বালা আদদারদনয ভদধয টদদম ভুটক্তরাব ওদয ৃটষ্ট ম ফাাংরাদদদয। এই ভুটক্তমুদিয ভম নাযীযা উদলারঔদমাকয 

বূটভওা ারন ওদযটঙর থমভন- ওাাঁওন টফটফ, তাযাভন টফটফ, টটযন ফানু টভটতর, আারতা, যন আযা প্রভুঔ নাযী। 
 

    এওটফাং তাব্দীদত বাযত  ফাাংরাদদ কণতাটিও যাষ্ট্রফযফস্থা উদাযননটতও অথিনীটত দ্বাযা টযঘাটরত দম আদঙ। এই 

থপ্রক্ষাদি দুটি থদই নাযী ক্ষভতামদনয থক্ষদত্র উদলারঔদমাকয দদক্ষ গ্রণ ওদযদঙ। থমটি চাতীম  আন্তচিাটতও থক্ষদত্র 

মদথষ্ট ুনাদভয দাটফ যাদঔ। অনযটদদও আন্তচিাটতও স্তদয টফটবন্ন ভীক্ষাম থদঔা থকদঙ ভাদচ নাযীয উয থনটতফাঘও প্রবাফ, 

মা টতযই উদদ্বকচনও। ভগ্র টফদশ্বয থভাি চনাংঔযায অদধিও নাযী দর চীফদনয ফিদক্ষদত্র ুরুল থম টযভাণ ুদমাক-

ুটফধা থবাক ওদয নাযীয দক্ষ তা ম্ভফ ম না। চীফদনয অটধওাাং ভমই তাদও ওনযা, স্ত্রী, ভাতা রূদ দমাকীয বূটভওা 

ারন ওযদত থদঔা মাম। চীফদনয ফিদক্ষদত্র নাযীযা ুরুলদদয নানাবাদফ াাময ওদয আদঙ তাই ফটদও থথদও নাযীয 

ক্ষভতামন ওতিা প্রদমাচন তা স্বাভী টফদফওানদদয এই ভন্তফযটিদত স্পষ্ট দম দঠ, "াটঔ থমভন এও ডানাম বয ওদয 

উডদত াদযনা, থতভনই নাযীচাটতয অফস্থায উন্নটত না খিদর চকদতয উন্নটত ম্ভফ নম।" তাই ফরা মাম, নাযী ক্ষভতামদনয 

গুরুে  প্রদমাচনীমতা অটযীভ। নাযী ক্ষভতামদনয উাদানভূ United Nations Population Information 

Network ওতৃিও টফদফটঘত দমদঙ। থগুটর র- 

১. টনদচয ভূরয ফা থমাকযতা ম্পদওি থফাধ (Sense of self worth) 

২. টিান্ত গ্রণ  ামায অটধওায (Right to have and to determine choices) 

৩. ুদমাক এফাং ম্পদদয ামায অটধওায (Right to have access to opportunities and resources) 

                                                                 
 

 



বাযত  ফাাংরাদদদ নাযী ক্ষভতামন0 এওটি তুরনাভূরও টফদেলণ                                                        টভিরা যাম 
 

Volume-VII, Issue-I                                       January  2021                                                                            73 

৪. কৃদয অবযন্তয  ফটবিাক উবম থক্ষদত্র তাদদয চীফন টনমিদণয অটধওায (Right to have the power to control 

their ownlives, both within and outside the home) 

৫. আদযা থফট াভাটচও, অথিননটতও, চাতীমতা  আন্তচিাটতওতায থক্ষদত্র নযাম প্রটতিায চনয ভাচ টযফতিদনয 

অটবভুঔদও প্রবাটফত ওযায ক্ষভতা (Ability to influence the direction of social change to create a more just 

social and economic order; nationality and internationality)
4
 

 

    াভাটচও থপ্রক্ষাদি নাযী ক্ষভতামদনয থ থওাদনাবাদফই চ-যর পুর টফঙাদনা টঙর না, আচ থনই। ধভিীম থকাাঁডাটভ, 

ফারযটফফা, ণপ্রথা, টফফা টফদেদ, তফধফয এয ভত টফলমগুটর নাযী ক্ষভতামদনয াভাটচও থদও রুি ওদয থতাদর। আয 

এই ভস্ত াভাটচও ফাধা-টফদেয পদর অদনও থক্ষদত্রই নাযীয টক্ষা, অথিননটতও থক্ষদত্র থমাকদান, টফজ্ঞানভনস্ক ম 

চীফনমাদনয থদও অফরুি ওদয থতাদর। াভাটচও থপ্রক্ষাদি নাযীয উন্নমদনয থক্ষদত্র বাযত এফাং ফাাংরাদদ 

মুদকাদমাকী দদক্ষ গ্রণ ওদযদঙ। বাযতফদলি নাযী চাটতয াভাটচও উন্নটতয থক্ষদত্র যওাটয দদক্ষ গ্রণ ওযা দমদঙ। 

নাযীদদয প্রটত তফলভয, টাংা এফাং টনমিাতনভূরও খিনা দূযীবূত ওযদত যওায দামফি। এই দৃটষ্টবটঙ্গ থথদও নাযীদদয চীফন-

মান  তাদদয ম্ভাফনায ূণি টফওা খিাদত ওভিদক্ষদত্রয টযদফ থও টনযাদ ওদয তুরদত বাযত যওায ম্প্রটত থফ 

টওঙু প্রওল্প াদত টনদমদঙ। নাযী ুযক্ষা  াভাটচও টনযাত্তা টফলমও এই ভস্ত দদক্ষগুটরয ভদধয ওদমওটি র- 
 

১. থপুচদাযী টফটধ (াংদাধন) আইন, ২০১৩ 

২. ওভিস্থাদন নাযীদদয থমুন থনস্থা (দযাধ, টনদলধ  প্রটতটফধান) আইন, ২০১৩ 

৩. কািস্থয টাংা থথদও নাযীদদয যক্ষা আইন, ২০০৫ 

৪. ফারযটফফা টনটলি আইন, ২০০৬ 

৫. থমুন অযাধ থথদও টশুদদয যক্ষা আইন, ২০১২ 

৬. প্রূটত ওরযাণ াংদাধন টফর, ২০১৩ 

৭. ভাতৃেওারীন ঙুটি ২৬ প্তা 

৮. টনবিয়া তটফদরয অধীদন আদঙ0 

        (ও) য়ান-ে থণ্টায 

        (ঔ) উইদভন থরপ্ রাইন 

        (ক) নাযী  টশুদদয টফরুদি াইফায অযাধ দভন। 

১৯৯২ াদর কটঠত" ভটরা চাতীম ওটভন" থম টফলমগুটরয উয থচায টদদমদঙ- 

১. নাযী ুযক্ষাম াাংটফধাটনও  আইনকত যক্ষাওফঘ। 

২. উদযাক্ত টফলদম আইন প্রণমন াংিান্ত ুাটয প্রদান। 

৩. টফটবন্ন অটবদমাদকয মথামথ টনষ্পটত্তওযণ। 

৪. নাযীদদয য প্রবাফ টফস্তাদয ক্ষভ এরূ থম থওান নীটত গ্রদণ যওাযদও উমুক্ত উদদ  যাভি দান।
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    ফাাংরাদদদ নাযীচাটতয াভাটচও উন্নটতয থক্ষদত্র যাষ্ট্রীম স্তদয থফটওঙু দদক্ষ গ্রণ ওদযদঙ। ফাটলিও ওভিম্পাদন 

ঘুটক্ত (২০১৬-২০১৭) অনুমামী ভটিটযলদ টফবাদকয াদথ স্বাক্ষটযত ফাটলিও ওভিম্পাদন ঘুটক্তয আদরাদও ভটরা  টশু 

টফলমও ভিণারম টফটবন্ন ওামিিভ গ্রণ ওদযদঙ। 

১. নাযী  টশুয াভাটচও টনযাত্তা থচাযদাযওযণ 

        (ও) ১০ রক্ষ দুস্থ নাযীদদয প্রটত ভাদ ৩০ থওটচ টদদফ ঔাদয ামতা (V.G.D) প্রদান। 

        (ঔ) ৫ রক্ষ কবিফতী ভা  টশুদও প্রটতভাদ ৫০০ িাওা াদয ভাতৃেওারীন বাতা প্রদান। 

        (ক) ১ রক্ষ ৮০ াচায রযাওদিটিাং ভাদও প্রটত ভাদ 5 0 0  িাওা াদয বাতা প্রদান। 

        (খ) ভাতৃেওারীন উওাযদবাকীদদয থডিাদফ  ততযী। 
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২. নাযী  টশুয ুযক্ষা, টনমিাতন, প্রটতদযাধ  অটধওায প্রটতিা 

        (ও) নাযী টনমিাতন প্রটতদযাদধ য়ান-ে িাইট থন্টায  থদরয ভাধযদভ থফা প্রদান। 

        (ঔ) টনমিাটতত নাযী  টশুদও ভদনাাভাটচও ওাউটসকেটরাং প্রদান। 

        (ক) ফারযটফফা প্রটতদযাধ। 

৩. নাযীয ক্ষভতামন  টশুয টফওা 

        (ও) নাযীয ক্ষভতামদন প্রটক্ষণ এফাং ওভিচীফী ভটরাদদয থাদের ুটফধা প্রদান। 

        (ঔ) টশু টফওা থওন্দ্র টযঘারনা এফাং টশুয ভনন, থভধা  াাংস্কৃটতও টফওা। 

        (ক) টওদায-টওদাযী ক্লাফ টযঘারনা। 

৪. নাযী উদদযাক্তাদদয টফওা াধন 

        (ও) নাযী উদদযাক্তাদদয প্রটক্ষণ এফাং তাদদয উৎাটদত দণযয ফাচাযচাতওযণ ুটফধা প্রদান। 

        (ঔ) থদদ-টফদদদ নাযী উদদযাক্তাদদয উৎাটদত ণয প্রদিদনয আদমাচন। 

৫. প্রাটতিাটনও ভতা ফৃটি 

        (ও) ভাটও ভন্বম এফাং ফাটলিও উন্নমন ওভিূটঘয ভাটও বায টিান্ত ফাস্তফামন। 

        (ঔ) আইন, নীটতভারা  ওভিটযওল্পনা প্রণমন। 

        (ক) ওভিওতিাদদয দক্ষতা ফৃটিয চনয অবযন্তযীণ প্রটক্ষণ আদমাচন।
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    আন্তচিাটতও স্তদয  নাযীয াভাটচও ওরযাদণয থক্ষদত্র ভূরত আন্তচিাটতও প্রটতিানগুটরয দঙ্গ টভটরত ওভিূটঘ গ্রণ 

ওদযদঙ নাযী-ুরুদলয ভতা প্রটতিায থক্ষদত্র World Economic Forum প্রওাটত Global Gender Gap Index এয 

প্রটতদফদন ২০১৬ অনুমামী টফদশ্বয ১৪৪ টি থদদয তাটরওা প্রস্তুত ওযা দমদঙ। থমঔাদন বাযত  ফাাংরাদদদয স্থান 

মথািদভ ৮৩ তভ এফাং ৭২ তভ। 
  

    অথিননটতও টদও থথদও নাযী ওরযাদণয থক্ষদত্র বাযত  ফাাংরাদদ চাতীম  আন্তচিাটতও স্তদয তাদদয াপরয তুদর 

ধযদত মদথষ্ট ক্ষভ। প্রঘটরত ধাযণাদও টযদম টদদম বাযদতয টফুর াংঔযও নাযী ওভিদক্ষদত্র প্রদফ ওদযদঙ। থদদয 

যািদর ফহু াংঔযও নাযী ওভি থক্ষদত্র অাংগ্রণ ওদয। উদাযণস্বরূ ফরা মাম, তথযপ্রমুটক্ত টদল্প ৩০ তাাং ওভিী 

ভটরা। গ্রাভীন বাযদতয ওৃটল এফাং ওৃটলাংিান্ত টল্পঔাদত শ্রটভওদদয ৮৯.৫ তাাং নাযী। াভটগ্রও ওৃটল উৎাদন থক্ষদত্র 

থভাি শ্রটভদওয থভািাভুটি তওযা ৫৫ থথদও ৬৬ তাাং নাযী। ১৯৯১ াদরয টফশ্বফযাাংদওয টযদািি অনুমামী বাযদতয দুগ্ধ 

উৎাদন টদল্প টনমুক্ত ওভিীদদয ৯৪ তাাং নাযী। অযণয টবটত্তও টদল্প টনমুক্ত ওভিীদদয ৫১ তাাং ভটরা। ২০০৬ াদর 

ফাদয়াওন এয প্রটতিাতা টওযণ ভচুভদায া বাযদতয ফদঘদম ধনী নাযী টনফিাটঘত ন। ফাদয়াওন বাযদতয প্রাঘীনতভ 

তচফপ্রমুটক্তয থওাম্পাটনগুটরয এওটি। বাযতীম ফযফামী রটরতা টড গুদপ্ত এফাং ওল্পনা থভাযাটিয়া ২০০৬াদর থপাফি 

টনদদিটত টফদশ্বয ফদঘদম টক্তারী নারীদের (Forbes World's Most Powerful Women) তাটরওায় স্থান থদমটঙর। 
  

    ১৯৫৬ াদর টদু ফযটক্তকত আইন (Hindu Personal Laws) নাযীদদয উত্তযাটধওায ূদত্র ম্পটত্ত প্রাটপ্তয অটধওায 

প্রদান ওদয। টফফাটতা ভটরা, এভনটও তফফাটও চীফদন টনীডদনয ম্মুটঔন ভটরাদদয তাদদয ূফিুরুদলয ফাটডদত 

ফফাদয থওাদনা অটধওায টঙরনা। ২০০৫ াদর টদু আইন াংদাধদনয পদর নাযী এঔন ুরুদলয ভান ভমিাদা থবাক 

ওদয। ১৯৮৬ াদর তারাওপ্রাপ্ত ভুটরভ ভটরা াফানু ভাভরাম ুটপ্রভ থওািি তারাওপ্রাপ্ত ভুটরভ ভটরাদদয থঔাযদা 

ামায অটধওায থদম। থভুরফাদী ভুটরভ থনতাযা টিান্তটিয টফদযাটধতা ওযদর বাযত যওায ভুটরভ ভটরা টফফাটফদেদ 

ম্পটওিত অটধওায ুযক্ষা আইন (Muslim Women's Protection of Rights Upon Divorce Act) া ওদযন। 

টিোন ভটরাযা মাদত ম্পটত্ত রাদবয থক্ষদত্র ভানাটধওায থবাক ওযদত াদয, বাযতীম আইন ওটভন ২০১৪ াদর 

যওাযদও প্রদমাচনীম আইন টযফতিন ওযদত ুাটয ওদযন। 
 

    ফাাংরাদদদ অথিনীটতদত িভ নাযীয অাংগ্রণ ফাডদঙ। B.B.S (2016) ভীক্ষা অনুমামী, ফাাংরাদদদ ৫ থওাটি 

৩১রক্ষ ওভিচীফীয ভদধয ১ থওাটি ৬২ রক্ষ নাযী। টফদদদ টফটবন্ন থাম ওভিযত ৭৬ রক্ষ প্রফাীয ভদধয ৫৫৮ চন নাযী। 
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চাতীম শ্রভটক্তয ভীক্ষা অনুমামী, ফাাংরাদদদ নাযী শ্রটভদওয াংঔযা ৮ রক্ষ। U.N.F.P এয ২০১৬ াদরয কদফলণাম থদঔা 

মাম, নাযীযা ুরুদলয তুরনাম থফট টযভাদণ দয ওাচ ওযদত আদঙ। ঢাওা দয এই ায ১০০ চন ুরুদলয টফযীদত 

১৬৭ চন নাযী, থমঔাদন ঘট্টগ্রাদভ এই ায ১৬৬ চন।
7

 চনটক্ত, ওভিাংস্থান  প্রটক্ষণ ফুযদযা (B.M.E.T) ূদত্র চানা মাম, 

১৯৯১ াদর ১৭৯ চন নাযী শ্রটভও টফদদদ াঠাদনায ভদধয টদদম মাত্রা শুরু ওদযটঙর। ২০১৬াদরয ২৭ থ টডদম্বয মিন্ত 

কত ৮ ফঙদয ৭ রক্ষ ৪৯ াচায ২৪৯ চন নাযী শ্রটভও টফদদদ টকদমদঙন। এই থদদয ক্ষুদ্র ঋণ ফযফাযওাযীয ভদধয ৯০ 

তাাং নাযী।
8

 ফাাংরাদদদ চাতীম নাযী উন্নমন নীটতভারা- ২০১১ নাযীয অথিননটতও ক্ষভতামদনয রদক্ষয ২৫ নাং ধাযাম 

গুরুেূণি টফলমাটদ গ্রণ ওযা দমদঙ। মথা- 

২৫.১- স্বাস্থয, টক্ষা, প্রটক্ষণ, চীফনফযাী টক্ষা, ওাটযকটয টক্ষা, আম ফধিও প্রটক্ষণ, তথয  প্রমুটক্তদত নাযীদও ূণি  

ভান ুদমাক প্রদান ওযা। 

২৫.২- উাচিন, উত্তযাটধওায, ঋণ, বূটভ এফাং ফাচায ফযফস্থানায ভাধযদভ অটচিত ম্পদদয থক্ষদত্র নাযীয ূণি টনমিদণয 

অটধওায প্রদান ওযা। 
 

    আন্তচিাটতও থপ্রক্ষাদি উবম থদই অথিননটতও টদও থথদও নাযীয গুণভান ফৃটিদত গুরুেূণি বূটভওা ারন ওদয ঘদরদঙ। 

United Nations Development Programme (U.N.D.P) 2016, উন্নমন প্রটতদফদদন দুই থদদয নাযীদদয আদয়য 

টঘত্র ামা থকদঙ। তাঙাডা, কড আম,ু টশুয অুটষ্ট, াাঁঘ ফঙদযয ওভ ফমী টশু ভৃতুযয ায, ঘাওটযয টনিমতা- এইফ 

ূঘদও বাযত  ফাাংরাদদ প্রাম ওাঙাওাটঙ যদমদঙ। তদফ, ফাাংরাদদ টওঙুিা দর বাযদতয তুরনাম াভদনয াটযদত। এই 

টফটবন্ন ূঘও অনুমামী বাযতীম নাযীদদয ফাটলিও কড আম ২১৮৪ ডরায এফাং ফাাংরাদদী নাযীদদয ফাটলিও কড আম ২৩৭৯ 

ডরায। টফশ্ব ফযাঙ্ক (World Bank) এয টদফ অনুমামী প্রাতযটও ১.৯০ ডরায আম ওযদরই তাদও কটযফ ভানুদলয 

তাটরওাম ধযা ম না। ২০১৪ াদরয টফশ্ব ফযাদঙ্কয টদদফ বাযদত ২১.২ তাাং এফাং ফাাংরাদদদ ১৮ তাাং ভানুল 

দাটযদ্রযীভায টনদঘ ফফা ওদয। Global Hunger Index এয ২০১৭ াদরয টযদািি অনুমামী, ক্ষুধা, দাটযদ্রয  অুটষ্টয 

ভাওাটঠদত টফদশ্বয উন্নমনীর ১১৯ টি থদদয ভদধয বাযদতয স্থান ১০০ তভ এফাং ফাাংরাদদ ৮৮ তভ স্থাদন যদমদঙ।
9

 
 

    টফদশ্বয থম ওর থদদ ফদঘদম থফট নাযী যাচনীটতটফদ আদঙন বাযত  ফাাংরাদদ তাদদয ভদধয অনযতভ। প্রধানভিী, 

টফদযাধী দরদনতা/দনত্রী  ফহু গুরুেূণি দদ ভটরাযা টফটবন্ন ভম দাটমে াভদরদঙন। বাযদতয অঙ্গযাচয টফায, 

ভধযপ্রদদ, অন্ধ্রপ্রদদ, ঙটত্রকড, ওণিািও, ভাযাষ্ট্র, টভাঘরপ্রদদ, উত্তযাঔণ্ড, থওযারা, ছাডঔন্ড, উটিলযা, টত্রুযা  

যাচস্থাদন নাযীদদয চনয P.R.I (িাদয়ত) গুটরদত ৫০ তাাং াংযক্ষণ ওযা দমদঙ। এই িাদমত গুটরদত থফটয বাক 

প্রাথিীই নাযী। ২০১৬ ার মিন্ত টদদফ, বাযদতয ২৯ টি অঙ্গ যাদচযয ভদধয ১২ টি থত এফাং থওন্দ্রাটত অির টদটলারদত 

স্বাধীনতায য থথদও ওভদক্ষ এওচন ওদয ভটরা ভুঔযভিী ওামিবায গ্রণ ওদযদঙন।বাযতীম াংটফধাদন ওর বাযতীম 

নাযীদও াভয (ধাযা-১৪), যাদষ্ট্রয দ্বাযা থওান তফলদভযয ভুদঔাভুটঔ না মা (অনুদেদ-১৫(১), ভান ুদমাক রাব (ধাযা-

২৬)এফাং এওই ওাদচয চনয ভান থফতন (ধাযা-৩৯(টড) এফাং ধাযা-৪২)রাদবয অটধওায টদদমদঙ। ১৯৫০ াদর 

বাযতফদলিয াফিচনীন ভটরাদদয থবািাটধওায স্বীওৃত ম। াংটফধাদনয ৩২৬ নাং ধাযাম এই অটধওাযটি টন্নদফটত যদমদঙ। 

বাযতফলি াংদীম কণতদিয থদ এফাং টদ্বওক্ষ টফটষ্ট আইনবা- থরাওবা এফাং যাচযবা। ১৯৬২ াদর থরাওবা টনফিাঘদন 

ভটরাদদয থবািদাদনয ায টঙদরা ৪৬.৬৩ তাাং (ুরুল ৬৩.১৩ তাাং), থমিা ১৯৮৪ াদর ফৃটি থদম ম ৫৮.৬০ 

তাাং (ুরুল ৬৮.১৮ তাাং)। যফতিীওাদর নাযী-ুরুল থবাদি অাং গ্রদণয তফাদৃয অদনওাাংদ হ্রা থদমদঙ।১৯৬২ 

াদর নাযী এফাং ুরুদলয ভদধয থবাদি অাং গ্রদনয াথিওয টঙর ১৬.৭ তাাং, ২০০৯ াদর এই াথিওয হ্রা থদম ম 

৪.৪ তাাং। Inter-Parliamentary Union (I.P.U) এফাং United Nations (U.N) এয "Women in Politics- 
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2017"ভীক্ষাম ফরা দমদঙ, "Lok Sabha had 64 (11.8 percent of 542 MPs) women MPs. 'As on October 

2016, out of total 4118 MLAs across the country, only 9 percent were women' it said."
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ফাাংরাদদদ নাযীয যাচননটতও ক্ষভতামদনয রদক্ষয "চাতীম উন্নমন নীটতভারা-২০১১" এয ৩২ নাং ধাযাম ওদমওটি 

উদলারঔদমাকয নীটতভারায উদলারঔ যদমদঙ। মথা- 

৩২.১- যাচনীটতদত অটধও াদয নাযীয টিম অাংগ্রণ টনটিত ওযায চনয প্রঘাযভাধযভ  যাচননটতও দরভূদও 

ফিাত্মও প্রদঘষ্টা গ্রদণ উদ্বুি ওযা। 

৩২.২- নাযীয যাচননটতও অটধওায অচিন  প্রদমাক এফাং এয ুপর ম্পদওি দঘতনতা ৃটষ্টয ওভিূটঘ ফাস্তফামন ওযা। 

৩২.৩- যাচননটতও দদরয অবযন্তদয মিামিদভ ৩৩ তাাং নাযী প্রটতটনটধে টনটিত ওযা। 

৩২.৪- টনফিাঘদন অটধওাদয নাযী প্রাথিী ভদনানমন থদমায চনয যাচননটতও দরগুদরাদও অনুপ্রাটণত ওযা। 

৩২.৫- নাযীয যাচননটতও অটধওায আদাম  প্রটতিায রদক্ষয থবািাটধওায প্রদমাদক দঘতন ওযা এফাং তৃণভূর মিাম থথদও 

চাতীম মিাম মিন্ত থবাদিয প্রটক্ষণ ওভিূটঘ ফাস্তফামন ওযা। 

৩২.৬- যাচনীটতদত নাযীয টিম অাংগ্রদণয তাটকদ ৃটষ্ট ওযায উদদদয নাযী াংকঠন থফযওাযী প্রটতিান ভূদও 

প্রঘায অটবমান গ্রণ ওযায চনয উদ্বুি ওযা। 

৩২.৭- চাতীম াংদদয াংযটক্ষত ভটরা আদনয াংঔযা ৩৩ তাাংদ উন্নীত ওযা  ফটধিত াংযটক্ষত আদন প্রতযক্ষ 

টনফিাঘদনয ফযফস্থা ওযা। 

৩২.৮- স্থানীম যওায িটতয ওর মিাদম ফটধিত াংযটক্ষত আদন প্রতযক্ষ টনফিাঘদনয ফযফস্থা ওযা। 

৩২.৯- টিান্তগ্রণ প্রটিমাম উচ্চ মিাদম উদলারঔদমাকযাংঔযও নাযী টনদমাক ওযা।
1 1

 
 

    ফাাংরাদদদয াংটফধাদন নাযীয অটধওাদযয প্রটত এও অাধাযণ স্বীওৃটত। াংটফধান অনুমামী, যাদষ্ট্রয নাকটযও টদদফ 

নাযী-ুরুল তফলভয ওযায থওাদনা ুদমাক থনই। াংটফধাদনয ২৭ নাং অনুদেদদ ফরা দমদঙ,"ওদর আইদনয দৃটষ্টদত ভান 

এফাং আইদনয ভান আশ্রম রাদবয অটধওাযী।" াংটফধাদনয ২৮(১) নাং অনুদেদদ আদঙ, "থওফর ধভি, থকািী, ফণি, নাযী-ুরুল 

থবদাদবদ থওান নাকটযদওয প্রটত তফলভয প্রদিন ওযদফ না।" াংটফধাদনয ২৮(২) অনুদেদদ আদঙ "যাষ্ট্র  কণচীফদনয 

ফিস্তদয নাযী ুরুল ভান অটধওায রাব ওযদফ।" াংটফধাদনয ২৯(১) অনুদেদ অনুমামী,"প্রচাতদিয ওদভি টনদমাক ফা দ 

রাদবয থক্ষদত্র ওর নাকটযদওয ভান ুদমাদকয ভতা থাওদফ।" াংটফধাদনয ৬৫(৩) অনুদেদদ নাযীয চনয চাতীম াংদদ 

৪৫ টি আন াংযটক্ষত যাঔা দমদঙ। াংটফধাদনয ৯ নাং অনুদেদদয অধীদন স্থানীম ান াংিান্ত প্রটতিাদনয ভূদয 

উন্নমদন নাযীয প্রটতটনটধে টনটিত ওযা দমদঙ। 
 

    ফাাংরাদদ টযাংঔযান ফুযদযা (B.B.S) এয তথয অনুমামী, ফতিভান প্রাদনয ীলি মিাদম ৭.৬ তাাং নাযী আদঙন। 

তদফ উটঘফ থথদও টঘফ মিাদম নাযীয াংঔযা ১ তাাং ফা তায ওভ। থদদয যওাটয  আধা যওাটয প্রটতিাদন 

অনুদভাটদত দদয াংঔযা ১০ রক্ষ ৯৬ াচায ৩৩৪ টি। এয ভদধয নাযীয াংঔযা ৮৩ াচায ১৩৩ চন। ১৯৭৪ াদর 

ওভিদক্ষদত্র নাযীয অাংগ্রণ টঙর ৪ তাাং, ফতিভাদন ফৃটি থদম দাাঁটডদমদঙ ৩৩ তাাংদ। যাচননটতও ক্ষভতামদনয টদও 

থথদও ফাাংরাদদদয নাযীযা স্বাধীনতা রাদবয য থথদও ধীদয ধীদয াপরয রাব ওদযদঙ। ১৯৮৬ াদরয াধাযণ টনফিাঘদন 

যাটয থবাদি ভাত্র ৫ চন নাযী াংদ দয টনফিাটঘত ন। ফতিভান াংদদ ফিদভাি ৬৯ চন নাযী াংদ দয টদদফ 

াংদদ নাযী ভাদচয প্রটতটনটধে ওযদঙন। ফতিভান যওাদযয প্রধানভিী এফাং াংদদয টফদযাধী দরদনত্রী  াংদদয 

টস্পওায প্রদতযদওই নাযী। মার্ল্ি ইদওানটভও থপাযাভ (World Economic Forum) প্রওাটত Global Gender Gap- 

2013 এয প্রটতদফদন অনুমামী ১৩৬ টি থদদয ভদধয যাচননটতও ক্ষভতামদন নাযীয অাংগ্রদণয টফলম টফদফঘনাম 

ফাাংরাদদদয স্থান ৃটথফীয ভদধয অষ্টভ। মা, ১৯৯১ ার থথদও মিাম িদভ দুই থনত্রীয যাচননটতও ক্ষভতামদন থাওা এফাং 

াংদদ নাযীয অাংগ্রণ ফৃটি থদম ওুটড তাাংদ থুাঁঙদনায ওাযদণ ম্ভফ দমদঙ। 
 

    স্বাধীনতা রাদবয য থথদও বাযত এফাং ফাাংরাদদ নাযীয ক্ষভতামন প্রটতিায থক্ষদত্র ফৃদাওায টযভাণকত টযফতিন 

ূটঘত দমদঙ। এই টযভাণকত টযফতিদনয টযদপ্রটক্ষদত দুই থদদয নাযী ভাদচ গুণকত টযফতিন ওতিা ম্ভফ দমদঙ, তা 
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অফযই টফঘামি টফলম। বাযত এফাং ফাাংরাদদ নাযীয াটফিও ক্ষভতামদনয রদক্ষয াভাটচও, অথিননটতও  যাচননটতও 

থপ্রক্ষাদি ফযাও টযফতিন ওযদত ক্ষভ দমদঙ এফাং এই ওর থক্ষদত্র নাযীয টিম  পর অাংগ্রণ ম্ভফ দমদঙ। 

বাযতীম াংটফধাদনয ৭৩ তভ াংদাধদনয আদক স্ব-াটত (িাদমত) প্রটতিানভূ ভটরাদদয অাংগ্রদণয ায টঙর ভাত্র 

৪.৫ তাাং, ১৯৯২ াদর এই াংদাধদনয য তা থফদড দমদঙ ৩৫ তাাং। অথিাৎ, এই টযাংঔযান থথদওই থফাছা মাম 

থম, যাচনীটতদত ভটরাদদয অাংগ্রণ তাদদয ক্ষভতামনদও অদনওাাংদ ুটনটিত ওদয। আয এই টযভাণকত টযফতিন টঠও 

এওটদন গুণকত টযফতিদনয রূান্তটযত দফ ফদর আা ওযা মাম। এঙাডা বাযতীম াংটফধাদনয ১৪ থথদও ১৮ নাং ধাযাদত 

নাযীয অটধওাযদও স্বীওায ওযা দমদঙ। াংটফধাদনয ১৫ নাং ধাযাদত াভাটচও থক্ষদত্র টরঙ্গ তফলভয থও অস্বীওায ওযা দমদঙ। 

াংটফধাদনয ১৬ নাং ধাযাদত যওাটয ঘাওটযয থক্ষদত্র টরঙ্গনফলভযদও অস্বীওায ওযা দমদঙ। ফাাংরাদদদয নাযীয ক্ষভতামদনয 

থক্ষদত্র  গুণকত টযফতিন ম্ভফ দমদঙ। ১৯৭৪ াদর ওভিদক্ষদত্র নাযীয স্থান টঙর ভাত্র ৪ তাাং, ফতিভাদন তা ফৃটি থদম 

দমদঙ ৩৩ তাাং ফাাংরাদদ টযাংঔযান ফুযদযা- ২০১৬ এয টযাংঔযান অনুমামী, ফাাংরাদদদ ৫ থওাটি ৩১ রক্ষ 

ওভিচীফীয ভদধয ১ থওাটি ৬২ রক্ষ নাযী। অথিাৎ, ফাাংরাদদদয থক্ষদত্র টযভাণকত টযফতিদনয ভদধয টদদমই গুণকত 

টযফতিদনয আবাল ামা মাম। এঙাডা ফাাংরাদদদয াংটফধাদন ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৯(১), ২৯(৩) নাং 

ধাযাদত নাযীয অটধওায যক্ষায থক্ষদত্র টফদল থচায থদমা দমদঙ। 

 াভাটচও, অথিননটতও  যাচননটতও টদও থথদও নাযী ক্ষভতামদনয থক্ষদত্র বাযত  ফাাংরাদদদ ফযাও টযফতিন 

ম্ভফ দর, ভাদচ অদনওাাংদ নাযী চাটত আচ থাটলত ফটিত। U.N.I.C.E.F এয "টফদশ্বয টশুদদয অফস্থা- ২০০৯ 

(State of the World's Children- 2009) প্রটতদফদন অনুাদয, ২০ থথদও ২৪ ফঙয ফমস্ক ৪৭ তাাং বাযতীম ভটরা 

১৮ ফঙয ফমদয আদকই টফদম দম মাম, মা গ্রাভািদর ফৃটি থদম ম ৫৬ তাাং। ভীক্ষাম আদযা থদঔাদনা দমদঙ 

ৃটথফীয ৪০ তাাং ফারযটফফা বাযদত খদি থাদও। বাযদতয "চাতীম অযাধ টনফন্ধীওযণ টফবাক' (National Crime 

Records Bureau) ওতৃিও প্রওাটত তথয অনুমামী, প্রটত ৩ টভটনদি ভটরায টফরুদি এওটি অযাদধয খিনা াংখটিত ম, 

প্রটত ২৯ টভটনদি এওচন ভটরা ধটলিতা ন, প্রটত ৭৭ টভটনদি এওচন ভটরায ণপ্রথায টওায দম ভৃতুয ম এফাং প্রটত ৯ 

টভটনদি এওচন ভটরা তায স্বাভী  শ্বশুযফাটডয থরাদওয দ্বাযা টনমিাতদনয টওায ন। বাযতফদলিয নাযীদদয চনয াটযফাটযও 

টাংা থথদও ুযক্ষা আইদনয (Protection of Women from Domestic Violence Act) আইটন যক্ষাওফঘ থাওা 

দে এই ধযদনয খিনা ফন্ধ মটন। ১৯৯০ াদর নটথফি নাযীয টফরুদি থভাি অযাদধয াংঔযায অদধিও ওভিস্থদর টনীডন 

 মযাটন ম্পটওিত। "Action and U.K"এয এওটি ভীক্ষাম থদঔা থকদঙ, বাযদত থভাি ৮০ তাাং নাযী থমুন মযাটনয 

টওায দমদঙ, তা থ অনাওাটিত ভন্তফয, অনটবদপ্রত াযীটযও স্পি ফা টনমিাতন থমবাদফই থাও না থওন। অদনও খিনাম 

অটবদমাক আওাদয নটথফি মনা। ওাযণ, টনমিাটততা তায টযফায থথদও ভথিন  ভটভিতা না ামায আঙ্কাম থবাদক। 
 

    ফাাংরাদদ "চাতীম শ্রভটক্ত চটয" প্রটতদফদন অনুাদয থদদ নাযী শ্রটভদওয াংঔযা ৮ রক্ষ ৫০ াচায, তাযা ওদর 

ভচুটয তফলদভযয টওায। ুরুদলয ভান ওাচ ওযদর ভটরাযা ওভ াটযশ্রটভও াম। উদাযণস্বরূ, গ্রাভািদর এওই ওাচ 

ওদয ুরুল শ্রটভদওযা কদড ১৮৪ িাওা থদর নাযী শ্রটভদওযা ১৭০ িাওা থদম থাদও। ফাাংরাদদদ যওাটয টদফ অনুমামী 

৬০ তাাংদয থফট নাযী তাদদয াটযফাটযও চীফদন ওঔদনা না ওঔদনা াটযফাটযও টাংায টওায দমদঙ। এই খিনাগুদরায 

থক্ষদত্র ভাভরা দমদঙ ভাত্র ৫াচায ৩ টি, যাম থখালণা দমদঙ ৮২০ টি, াটস্ত দমদঙ ১০১ চদনয। তওযা টদদফ যাম 

থখালণায ায ৩.৬৬ তাাং এফাং াচা ামায ায ০.৪৫ তাাং। আয নাযী  টশু টনমিাতন দভন ট্রাইফুযনার গুদরাদত 

কদড ভাত্র ৪ তাাং অযাধীয াচা াম।ইউটনদদপয (U.N.I.C.E.F) টদফ অনুমামী ফাাংরাদদদয এযটড টনদক্ষদয 

খিনা খদিদঙ ১৯৯৬ াদর ৮০ টি, ১৯৯৭ াদর ১১৭ টি, ১৯৯৮ াদর ১৩০ টি এফাং ১৯৯৯ াদর ১৬৮ টি, মা িভ ফৃটি 

থদম ঘদরদঙ। The Institute of Democratic Rights এয টদফ অনুমামী ২০০০ াদরয ভাঘি ভাদই এযটড দগ্ধ দম 

২০ চদনয ভৃতুয দমদঙ। 
 

     ভাদচ নাযীয প্রটত কদড ঠা টফদযভান াংওি টনযদন থমুটক্তও টফঘায টফদফঘনা ওদযই উমুক্ত টিান্ত গ্রণ ওযা 

প্রদমাচন। ভাদচয প্রঘটরত টফশ্বা, ভূরযদফাধ, দৃটষ্টবটঙ্গ, ঐটতযদও টফদফঘনাম না এদন থওান প্রটিমাদতই নাযীয ক্ষভতামন 

ম্ভফ নম। াংস্কায ফা টযফতিন ঠাৎ ওদয ঘাটদম থদমা থওাদনা টফলম নম, আটধতযীর াংস্কৃটতয টফদযভান টযটস্থটতয 

দঙ্গ াংখদলিয ভদধয টদদম ভযায ভাধান ম্ভফ নম। তাই ধীয থওুদর, অতযন্ত দঘতনবাদফ দীখিদভমাটদ টযওল্পনা 

টনদম অগ্রয দত দফ। মাদত ওাদযা প্রটত ুটফঘায ওযদত টকদম অটফঘায না দম দড। কবীদয থপ্রাটথত টওদড িান না 
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টদদম, ভানটওবাদফ নতুন ওদয বাফদত, ভন- ভানদও প্রস্তুত ওযদত দফ। এচনয প্রদমাচন দফ ভানটও টযফতিন  

দৃটষ্টবটঙ্গয টযফতিদনয, মা ঠাৎ ওদয ম্ভফ নম। যওাটয  থফযওাটয ওভিওাদণ্ডয ভদধয টদদম ফযটক্তকত ফা ভটষ্টকত 

ভানটফও ওভিওাদন্ডয ভাধযদভ ফৃত্তয  চনভানদ টফশ্বা  ভূরযদফাদধয দঙ্গ ভন্বম খটিদম এদকাদত দফ। 
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