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৩৩ শতাাংশ মহিলা সাংরক্ষণ হিল ও নারীর ক্ষমতায়ন 

২০১৯ ললাকসভা ইললকশলন মহিলা প্রার্থী হিললন লমাট ৭১৫ জন, পুরুষ প্রার্থী হিললন ৭৩৩৪ জন। 

ভারলতর প্রর্থম ললাকসভা হনিবাচলন মহিলা প্রার্থীর পালসবহিজ হিল ৫%, িতব মালন ১৪%। 

লিলেলি বিহক। তলি খুিই ধীর গহতলত। ২০১৪ সালল ৬২ জন মহিলা প্রার্থী হজলত এলসহিললন, 
এিার ৭৮ জন। এর মলধে অলনলকই পুনহনবিাহচত িলয় এলসলিন ।  কলয়কজন গুরুত্বপূণব মহিলা 
সাাংসদ তালদর িেহিগত ও শারীহরক অসুস্থতার জনে ২০১৯ এর হনিবাচলন প্রহতদ্বহিতা কলরনহন। 
তিুও ৭৮ জন মহিলাপ্রার্থী আলরাও লিশী কলর হনশ্চয়ই এিার ৩৩% মহিলা হরজালভব শন হিললর জনে 
সরি িলিন।  

১০৮ তম সাংহিধান সাংলশাধনী িা ৩৩% মহিলা সাংরক্ষণ হিল একটি দীর্ব সময় ধলর চললত র্থাকা 
হিতহকব ত হিষয়।       
১৯৯৬ সালল প্রর্থম এই হিলটি ললাকসভায় আলস। তখন লর্থলকই চললি চাপান উলতার। লসইসময় 
পরপর হতনিার ললাকসভার পতলনর কারলণ হিলটি পাস িলত পালরহন।  
২০০৮ সালল ইউ হপ এ সরকালরর আমলল হিলটি আিার নতুনরূলপ সাংসলদ আলস এিাং ২০১০ সালল 
রাজেসভায় পাস িয়, তলি ললাকসভায় নয়।  
হিলটির পলক্ষ লভাট পলর ১৮৬ টি। সমর্থবন কলর প্রধান হিলরাধী পাটিব  হি লজ হপ এিাং ক্ষমতাসীন 
কাংলেস দল।  
হকন্তু  হিলটির হিলরাহধতা কলরহিল লালুপ্রসাদ যাদলির দল এিাং  মুলায়ম হসাং যাদলির স .পা। 

তারা এর প্রহতিালদ ইউ হপ এ সরকালরর ওপর লর্থলক  সমর্থবন প্রতোিালরর হুমহকও লদয় লযলিতু 
তারা িাইলর লর্থলক সরকারলক সমর্থবন করহিল।  
মায়ািতীর িহুজন সমাজিাদী পাটিব  এিাং পহশ্চমিলে মমতা  
িোণাজীর তৃণমূল কাংলেসও এই হিলটির স্বপলক্ষ লভাটদালন হিরত র্থালক। 

তালদর িিিে হিল এলত সাংখোলরু্ এিাং দহলত মহিলালদর জনে আলাদা সাংরক্ষলণর িেিস্থা র্থাকলত 
িলি, না িলল লসইসি মহিলারা  িহিত িলিন। এলত লাভিান িলিন শুধু শহুলর হশহক্ষত মহিলারা।  
 ২০১৪ সালল সাংসলদ যখন হিলটি পুনরায় উথ্র্থাহপত িয় তখন লসাহনয়া গান্ধী সি অলনলকই হিলটি 
দ্রুত পাস করালনার জনে দািী জানান , তলি লসাহনয়া গান্ধী হিলটির সাংলশাধন লচলয়হিললন, কারণ 
এলত হিলজহপ শাহসত হিিার এিাং রাজস্থালন  হনিবাচলন দাাঁোলনার জনে মহিলালদর হশক্ষাগত লযাগেতা 



লিাঁলধ লদওয়া িয়, এর ফলল হতহন মলন কলরন তফহসহল জাহতভুি অলনক মহিলাই হনিবাচলন অাংশ 
হনলত পারলি না, কারণ তারা ললখাপোয় অলনকটাই হপহিলয় আলিন। 

লশষপযবন্ত সলতরতম ললাকসভা হনিবাচন লশষ িললা। লকলে এখন নতুন সরকার। হিলরাধী পাটিব  
হিলসলি লকান দলই স্বীকৃহত পাওয়ার মলতা পহজশলন লপ াঁিুলত পালরনহন। তাই র্থাকলিন না লকান 
হিলরাধী দললর সিবজনসম্মত লনতা। শাসকপাটিব  এখন সিলজই হিলটি পাস কহরলয় হনলত পালরন।  

৭৩ তম  সাংহিধান সাংলশাধনীর মাধেলম ভারলত চালু িলয়হিল 

হিস্তরীয় পিালয়ত িেিস্থা। জনসাংখোর অনুপালত তপহশহল জাহত ও উপজাহতলদর জনে পিালয়লতর 
প্রহতটি স্তলর আসন সাংরক্ষলণর িেিস্থা রলয়লি এিাং  মহিলালদর জনে প্রহতস্তলর এক তৃতীয়াাংশ আসন 
সাংরহক্ষত রাখা িলয়লি। 

 ফলস্বরূপ পিালয়ত হনিবাচলন আমরা অলনক মহিলা প্রার্থীলক পাহি। তার ফলও হমললি। হশক্ষায় 
অনেসর, অতেন্ত হপহিলয় পো লকান োমীণ এলাকা লর্থলক যখন ভীষণ সাদাহসলধ একজন মহিলা 
িঠাৎ কলর রাজনীহতর হিরাট মলি  আত্মপ্রহতষ্ঠার কু্ষদ্র আসনটুকু খুাঁলজ পান, তখন তার লচাখমুখ 
খুলল যায়। তার মলধে সিাহরত িয় আশ্চযব এক শহি। আত্মহিশ্বালসর গল্প প্রিাহিত করলত র্থালকন 
আলশপালশর আলরা অলনক মহিলার মলধে। তলি তা অিশেই হনভব র কলর 

লসই মহিলাটি তার পহরিালরর লকান পুরুষ রাজননহতক িেহিত্ব দ্বারা পহরচাহলত িলিন হকনা। 
কারণ লিশীরভাগ লক্ষলিই  হপতা, স্বামী, শ্বশুর, ভাই এর অহলহখত প্রহতহনহধ িলয়ই মহিলাটি 
রাজনীহতলত আলসন, পিালয়ত হনিবাচলন মহিলা সাংরহক্ষত আসনটির জনে। তখন পহরিার এিাং 
রাজনীহত দুলটার ভারসামে রক্ষা করলত হগলয় পুরুষ সদসেটির হনলদবশমলতা চললত হগলয় তারা আর 
স্বাধীন মতামত হদলত পালরন না। এর ফলল িহু সমসোর সমাধান হনলজর যুহি এিাং িুহি 
অনুসালর   িয় না। োমগুললালত যিতি গহজলয় ওঠা লচালাই মলদর লঠক, লনশােস্ত স্বামীলদর হনতে 
বনহমহিক মারহপট ইতোহদর হিরুলি রুলখ দাাঁহেলয়হিললন িহরয়ানার হমচব  োলমর এক মহিলা সরপি 
মঞু্জলদিী, হতহন িলললিন এ হিষলয় তার পহরিার তালক সালপাটব  কলরলি। লতমহন আলরা অলনক 
সমসো লযমন পণপ্রর্থা, লপ্রমর্টিত হিিািসমসো, জাতপাত ইতোহদ সমসো হনরসলন মহিলা প্রধানরা 
অলনকলিশী সিায়ক এিাং সিানুভূহতশীল প্রিণ িললই আমার িেহিগত মত, িেহতক্রম অিশেই 
আলি।  
ভারলতর রাজনীহতলত সিবস্তলর মহিলালদর অাংশেিণ খুি কম এখন পযবন্ত। লকউ লকউ লকলে 
গুরুত্বপূণব পদ সামলালিন এটাও একটা র্টনা হকন্তু, স্বাভাহিক লকান িোপার নয়। 

যতহদন পযবন্ত রাজনীহতলত  মহিলালদর অাংশেিণ, হজলত যাওয়া,  একটি হিলশষ র্টনারূলপ হচহিত 
করা িলি, ততহদন পযবন্ত িলা যায় সাংসদ এিাং হিধানসভায় মহিলালদর সমানাহধকার  প্রহতহষ্ঠত 
িয়হন। 

আর যখন পুলরা প্রহক্রয়াটি স্বাভাহিক, সিবরকম চাপমুি একটি সাধারণ র্টনায় পহরনত িলি 
লসইসময়ই  লিাঝা যালি লদলশর ৪৭% জনগন যারা, তারা সহতেকার অলর্থবই স্বাধীন িলয়লি।  

আজকাল  হিহভন্ন স্তলর মহিলারা যখন পুরুষলদর কাাঁলধ কাাঁলধ হমহললয় কাজ করলত চাইলিন, তখনও 
খুি অলশাভনীয় উহি তালদর শুনলত িয়। আম আদমী পাটিব র তরুণী এম এল এ 

অলকা লাম্বা মলন কলরহিললন, হতহন রাজনীহতলত এলসলিন যখন সি কাজ পুরুষলদর সমকক্ষ িলয়ই 
করলিন, এজনে রাত হিলরলতও লকার্থাও লকান অসুহিলধ িলল লিহরলয় পেলতন। তার ফল িল এই 
লয, হিধানসভায় হিলরাধী পলক্ষর এক হিধায়ক তালক সলম্বাধন করললন িাজারু ঔরত িলল, লয 



নাহক রাতহিলরলত রাস্তায় লিহরলয় পলেন। পলর অিশে এইধরলণর িিলিের জনে হতহন একিিলরর 
সাসলপন্ড িলয়হিললন সম্ভিত। এখন প্রশ্ন িললা লমলয়লদর সম্পলকব  আহদ ধারণার লকান পহরিতব ন িয়হন 
আজ পযবন্ত, পুরুষ হকাংিা অপর লকান নারী কালরাও মলনই। 

হনিঃসলেলি লকান পুরুষ হিধায়ক এই কাজ করলল তুমুল িাততাহল আর প্রশাংসা লপলতন, লমলয় িললই 
অসম্মাহনত িলত িললা।       
দহক্ষণ এশীয় অলনক লদশ লযমন দহক্ষণ সুদান, ইলোলনহশয়া, লস হদ আরলির মলতা লদশগুললাতও 
জাতীয় রাজনীহতলত মহিলালদর প্রহতহনহধত্ব ভারলতর লর্থলক লিশী।  
িাাংলালদশও তালদর লদলশ মহিলালদর জনে  সাংরক্ষণ হিল পাস কহরলয়লি। হকন্তু ভারলতর মলতা একটি 
দ্রুত উন্নয়নশীল, রাজননহতক হদক হদলয় অতেন্ত সলচতন লদলশ রাজননহতক প্রহতহনহধরা এখন পযবন্ত 
এই হিলটি হনলয় একটি ঐকেমলত লপ াঁিুলত পারলিন না।  
রুয়ান্ডা, আহিকার লিাট্ট একটি লদশ। হকন্তু মহিলালদর জনে  জাতীয় রাজনীহতলত ৩০ পালসবি 
সাংরহক্ষত । সারা পৃহর্থিীলত এটাই সম্ভিত সিলচলয় লিশী। লনপালল ২৯%, পাহকস্তালন ২৮%, 
আফগাহনস্তালন ২০% মহিলা সাংরক্ষণ প্রিহতব ত িলয়লি জাতীয় রাজনীহতলত।  
অর্থচ ভারলতর লমাট জনসাংখোর প্রায় অলধবকটাই  মহিলা িললও, জন প্রহতহনহধত্ব করলি খুি কম। 
লমলয়লদর প্রহতহনহধলত্বর অনুপাত লিশী িলল রাজননহতক লক্ষলি সাংলিদনশীলতা িােলি, আহম মলন 
কহর। ।  
যাই লিাক দীর্বহদন লকলট লগলি, আগামী অহধলিশন গুললালত আলাপ আললাচনা এিাং প্রলয়াজনীয় 
সাংলশাধলনর মধে হদলয় সাংসদীয় হনিবাচন এিাং হিধানসভা হনিবাচলন মহিলালদর জনে ৩৩% হরজালভব শন 
হিলটি ললাকসভালতও সিবসম্মহতক্রলম পাশ িলয় যাক, এটাই চাই। হিেীিললয়র এিাং অনোনে 
জায়গার  
পুরুষ রাজনীহতকলদর অলনলকরই মলন একটি ভীহত আলি, নারীলদর ক্ষমতা িৃহি লপলল, তালদর 
প্রভাি কলম যালি।  এটাই আসলল লমাদ্দা কর্থা । মহিলা প্রহতহনহধলক সামলন লরলখ লপিলন সমস্ত 
সুলতা হনলজলদর িালত লরলখ লদলিন লসটা আর িলি না।  
  িয়লতা তারা ইনহসহকউহরটি অনুভি করলিন।  একটু ভািুন শুধু... আসলল দুপক্ষই সমান, ঈশ্বলরর 
সমান সৃহি ।  

 সমদৃহি এিাং সমমলনাভাি এই সাধারণ 

কর্থাগুললা প্রকৃতপলক্ষই খুি সাধারণ। তাই সরলভালিই হনন লমলন। মলন খুি লিশী ইলগা প্রিললম িলল 
তা লর্থলক সমস্ত রাজননহতক দললর প্রহতহনহধলদরই হনলজলদর মুি করা  উহচত রাজনীহতর লখালা 
ময়দালন। সলিবাপহর সমস্ত মহিলা প্রহতহনহধরা একলজাট িলয় সমর্থবন করলল, ভারতীয় রাজনীহত 
আলরাও সুদৃঢ় পলর্থ এলগালি, একর্থা ভািলতই ভাললা লালগ। 

 

**তর্থেসূিিঃ উইহকহপহিয়া 
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