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নারীর ক্ষমতায়ন
বিগত কয়েক সহস্রাযে ভারতীয় নারীর অিস্থা িহু পবিিতত যেি মযযে বিয়ে গগযে। প্রাচীণযুগ গেযক মযেযুযগ, তাযিি অিস্থাি অিেবত আি কয়েকজে
সমাজসংস্কািযকি প্রযচষ্টা়ে আিাি সমমযতািাি অবযকাযি উত্তিযণি ইবতহাস গিশ ঘটোিহুল। আযু বেক ভািযত োিীিা িাষ্ট্রপবত, প্রযােমন্ত্রী, গলাকসভাি
অযেক্ষ, বিযিাযী িলযেতা, গকন্দ্রী়ে মন্ত্রী, মুখ্েমন্ত্রী, িাজেপাল সহ িহু গুরুত্বপূণত পি অলংকৃ ত কযিযেে।

ভািতী়ে সংবিযাযে িবণতত োিীি অবযকাযিি অর্ন্তভুক্ত মূল বিষ়েগুবল হল সামে, মযতািা,বিষমে গেযক স্বাযীেতা। এোডাও, োিীি অবযকাি
সংক্রার্ন্ িহু বিবয প্রযযাযে
2018 সাযল ভািযতি িাষ্ট্রপবত, গলাকসভাি(সংসযিি বেম্নকক্ষ) অযেক্ষ, গলাকসভাি বিযিাযী িলযেতা বতেটি পিই অলংকৃত কযিে
মবহলািা। যবিও আজও বকেু বকেু গক্ষযে মবহলািা বলঙ্গবিষমে ও অপিাযযি বশকাি।

স্বাযীে ভািত
ভািযত োিীিা এখ্ে বশক্ষা, ক্রীডা, িাজেীবত, গণমাযেম, বশল্প ও সংস্কৃবত, গসিা খ্াত, বিজ্ঞাে ও প্রযুবক্ত প্রভৃবত গক্ষযে পূণতরূযপ অংশগ্রহণ
কিযেে।ইবিিা গান্ধী বিযেি সিযচয়ে িীঘততম সম়েযািত্ িাব়েত্ব সামলাযো োিী প্রযােমন্ত্রী, বযবে একটাো পযেি িেি ভািযতি প্রযােমন্ত্রী বহযসযি
িাব়েত্ব পালে কযিে।
ভািযতি সংবিযাে সি ভািতী়ে োিীযক সামে(যািা ১৪), িাযষ্ট্রি দ্বািা গকাে বিষযমেি মুযখ্ামুবখ্ ো হও়ো(অেুযেি ১৫(১)), সমাে
সু যযাগলাভ(যািা ১৬) এিং একই কাযজি জেে সমাে গিতে(যািা ৩৯(বি) এিং যািা 42) লাযভি অবযকাি বিয়েযে। এোডাও, সংবিযাে োিী
ও বশশুযিি সুবিযাযেত িাজে কতৃত ক বিযশষ বিযাে প্রণ়েেযক মােেতা গি়ে, োিীি প্রবত অিমােোমূলক আচিযণি বিযিাবযতা কযি(আটিতযকল
৫১(এ)(ই)) এিং কাজকযমতি অেুকূল সু স্থ স্বাভাবিক পবিযিশ বতবি কিাি ও মাতৃ ত্বকালীে সু যযাগসু বিযা প্রাবিি িেিস্থা যাযত িাজে কিযত পাযি,
গসই সংস্থাে িাযখ্(যািা ৪২)।
ভািযত োিীিািী কমতকাযেি সবক্র়েতা ১৯৭০ এি িশযকি গশযষি বিযক গবত লাভ কযি। জাতী়ে স্তযিি গয বিষ়েগুবল প্রেম োিীিািী
সংগঠেগুবলযক সংঘিদ্ধ কযি মেু িা যষতণ মামলা তাযিি মযযে একটি। ১৯৭৯-১৯৮০ সাযল োো়ে বভতি মেু িা োযমি একটি অল্পি়েসী গময়েযক
যষতযণ অবভযুক্ত পুবলশ কমীিা গিকসু ি খ্ালাস পাও়ো়ে গিশিোপী বিযক্ষাভ আযিালে শুরু হ়ে। জাতী়ে প্রচাি মাযেমগুবল দ্বািা িোপকভাযি

প্রচাবিত এইসমস্ত বিযক্ষাভ সিকািযক প্রমাণ সংক্রার্ন্ আইে(Evidence Act), গ ৌজিািী কাযতবিবয(Criminal Procedure
Code) এিং ভািতী়ে িণ্ডবিবযি(Indian Penal Code) সংযশাযে কিযত িাযে কযি; এিং গহ াজযত োকাকালীে যষতণ(custodial
rape) োযম একটি েতু ে অপিায েবেিদ্ধ হ়ে। বশশুকেো হতো, বলঙ্গ বিষমে, োিী স্বাস্থে, োিী বেিাপত্তা এিং োিী বশক্ষাি মযতা বিষ়েগুবল
বেয়েও োিী আযিালযেি কমীিা একতািদ্ধ হে।
গযযহতু ভািতিযষত মিোশবক্ত অবযকাংশ সময়েই োিীযিি বিরুযদ্ধ বহংসাি সযঙ্গ জবডত, তাই গিশ কয়েকটি মবহলা সংগঠে অন্ধ্র প্রযিশ, বহমাচল
প্রযিশ, হবি়োো, ওবডশা, মযে প্রযিশ এিং অেোেে িাযজে মি বিযিাযী প্রচাি শুরু কযি। অযেক ভািতী়ে মুসবলম োিী শিী়েযতি আইে অেুসাযি
োিীি অবযকাি সংক্রার্ন্ বিষয়ে গেতাযিি দৃবষ্টভবঙ্গ বেয়ে প্রশ্ন এিং বতে তালাক িেিস্থাি সমাযলাচো কযিযেে(২০১৭ এি ঘটোিলী জােযত বেযচ
গিখ্ু ে)।
১৯৯০ এি িশযক গিশ বকেু বিযিশী সংস্থাি অেুিাযে বকেু েতু ে োিী-গকবন্দ্রক গিসিকাবি সংগঠে গযড ওযঠ। এইসি স্ববেভত ি গগাষ্ঠী এিং “স্ববেযুক্ত োিী সবমবত” (Self Employed Women's Association িা গসিা)-ি মযতা গিসিকাবি সংগঠে ভািযত োিীি অবযকাি
প্রবতষ্ঠা়ে গুরুত্বপূণত ভূবমকা পালে কযিযে। স্থােী়ে আযিালযেি গেতা বহযসযি উযঠ এযসযেে গমযা পাযটকাযিি(েমতিা িাাঁচাও আযিালে) মযতা
িহু প্রভািশালী োিী।
ভািত সিকাি ২০০১ সালযক োিীি ক্ষমতা়েে িা স্বশবক্ত িষত বহসাযি গঘাষণা কযিে। োিী ক্ষমতা়েযেি জেে জাতী়ে েীবতটি পাস ২০০১ সাযলই
হ়ে।
২০০৬ সাযল, ইমিাো োম্নী এক মুসবলম মবহলাযক যষতযণি মামলটি গণমাযেম কতৃত ক প্রচাবিত হ়ে। ইমিাোযক তাি েশুি যষতণ কযি। বকেু
মুসবলম গেতাযিি যমী়ে কিা ইমিােি সযঙ্গ তাি েশুযিি বিিাযহি সু পাবিশ িোপকভাযি সমাযলাবচত হ়ে এিং অিযশযষ ইমিাোি েশুযিি ১০
িেযিি কািািে হ়ে। এই িা়েযক িহু মবহলা সবমবত এিং সিতভািতী়ে মুসবলম িেবক্তগত আইে গিািত(All India Muslim Personal
Law Board) স্বাগত জাো়ে।
েমসে ি়েটাযসতি একটি বিযপাটত অেুযা়েী, ভািত মবহলাযিি জেে বিযেি চতু েত বিপজ্জেক গিশ। বিযপাটতটিযত ভািত বজ-২০ গিশগুবলি মযযে
োিীযিি জেে সিযচয়ে অস্বাস্থেকি গিশ বহযসযিও উবিবখ্ত হ়ে, তযি এই বিযপাটতটি ভ্রাবর্ন্যুক্ত হও়োি জেে সমাযলাচোি সম্মু খ্ীে হয়েযে। ৯
মাচত ২০১০ তাবিযখ্, আর্ন্জতাবতক মবহলা বিিযসি একবিযেি পি, িাজেসভা়ে মবহলা সংিক্ষণ বিল পাস হ়ে, যা ভািযতি সংসি ও িাজে
বিযােসভাগুবলযত মবহলাযিি জেে ৩৩% আসে সংিবক্ষত কযি। ২০১৭ সাযল েমসে ি়েটাসত কতৃত ক প্রকাবশত একটি সমীক্ষা়ে অেুযা়েী,বিিী
মবহলাযিি জেে চতু েত বিপজ্জেকতম মহােগি(বিযেি ৪০ টি মহােগযিি মযযে) এিং মবহলাযিি উপি গযৌে বেপীডে, যষতণ ও হ়েিাবেি ঝুাঁ বকযত
এটি বিপজ্জেকতম মহােগি।
২০১৪ সাযল, মুম্বাইয়েি একটি ভািতী়ে পবিিাি-আিালযতি িা়ে অেুযা়েী, একজে স্বামী তাি স্ত্রীযক কুতত া ও বজন্স পবিযাযে িাযা বিযল এিং শাবড
পবিযাযে িাযে কিযল তা স্ত্রীি প্রবত বেষ্ঠুিতাি প্রিশতে বহযসযি গণে হযি এিং তা বিিাহবিযেযিি িাবিি বিয কািণ হযত পাযি। এভাযি ১৯৫৪
সাযলি বিযশষ বিিাহ আইযেি ২৭(১)বি) যািা অেুসাযি বেষ্ঠুিতাি বভবত্তযত ওই মবহলাি বিিাহবিযেযিি িাবি মঞ্জুি কিা হ়ে।
২২ আগস্ট ২০১৭ তাবিযখ্ ভািযতি সু বপ্রম গকাটত তাত্ক্ষবণক বতে তালাক (তালাক-ই-বিদ্বাত) অসাংবিযাবেক িযল মর্ন্িে কযিে।

িাজেীবত
বিযেি গযসি গিযশ সিযচয়ে গিবশ োিী িাজেীবতবিি আযেে, ভািত তাযিি মযযে অেেতম। িাষ্ট্রপবত, প্রযােমন্ত্রী, গলাকসভাি বিকাি, বিযিাযী
িলযেতা সহ িহু গুরুত্বপূণত পযি মবহলািা বিবভন্ন সম়ে িাব়েত্ব সামযলযেে। ভািযতি অঙ্গিাজে মযেপ্রযিশ, বিহাি, উত্তিাখ্ণ্ড, বহমাচলপ্রযিশ,
অন্ধ্রপ্রযিশ, েবত্তশগড, ঝাডখ্ণ্ড, গকিালা, কণতাটক, মহািাষ্ট্র, উবডষো, িাজস্থাে ও বেপুিা়ে োিীযিি জেে বপ.আি.আই গুবলযত ৫০% সংিক্ষণ
কিা হয়েযে। এই পঞ্চায়েতগুবলি গিবশিভাগ প্রােীই োিী। িতত মাযে(২০১৫ সাযল) গকিালাি গকািাযসিী পঞ্চায়েযতি সকল বেিতাবচত সিসেই
মবহলা। িতত মাযে ভািযতি একাবযক িাযজেি মুখ্েমন্ত্রী মবহলা।
২০১৬ সাল পযতর্ন্ বহসাযি, ২৯ টি িাযজেি মযযে ১২ টিযত এিং গকন্দ্রশাবসত অঞ্চল বিবিযত স্বাযীেতাি পি গেযক কমপযক্ষ এজে কযি মবহলা
মুখ্েমন্ত্রী কাযতভাি গ্রহণ কযিযেে।

সংস্কৃবত
ভািযত মবহলাযিি অিস্থা ভীষণভাযি পাবিিাবিক গঠেতযন্ত্রি সযঙ্গ সম্পকত যুক্ত। ভািযত, পবিিাি এিং পাবিিাবিক সম্পযকত ভীষণিকম গুরুত্ব ও
অগ্রাবযকাি গিও়ো হ়ে, এিং অবযকাংশ গক্ষযেই পবিিািগুবল বপতৃ যগােজ। পবিিািগুবল সাযািণত িহু-প্রজযেি, এিং বিিাবহত মবহলািা
েশুিালয়ে িাস কযিে। অবযকাংশ পবিিাযি েিীে সিসেিা প্রিীেযিি এিং মবহলািা পুরুষযিি অবভভািকযত্ব োযকে। অবযকাংশ বিিাহই একগামী
(এক স্বামী এিং এক স্ত্রীি), তযি ভািযত বকেু জেযকাষ্ঠীি মযযে পুরুষ ও োিী উভয়েিই িহুবিিাহ কিাি ঐবতহে িয়েযে। ভািযত বিিাহােুষ্ঠাে
গিশ িে়েিহুল একটি অেুষ্ঠাে। ভািযত অবযকাংশ বিিাহই সম্বযন্ধি মাযেযম বস্থি হ়ে।
শাবড (লম্বা একখ্ে কাপড যা শিীযিি চািপাযশ বিবভন্ন কা়েিা়ে জবডয়ে িা গপাঁবচয়ে পডা হ়ে) এিং সাযলা়োি কাবমজ ভািতী়ে মবহলাযিি
প্রযাে গপাশাক। টিপ এযিযশি মবহলাযিি প্রসাযযেি একটি গুরুত্বপূণত উপকিণ। কপাযলি টিপ বিিাবহক িন্ধযে আিদ্ধ োকাি বেযিত শক ে়ে;
তযি, বসাঁবেি বসাঁদুি িহে কযি বিিাবহতা সযিা বহিু মবহলাি পবিচ়েবচহ্ণ
িযঙ্গাবল (িা গকালাম) ভািতী়ে মবহলাযিি মযযে খ্ু িই জেবপ্র়ে একটি প্রোগত বশল্প।
ভািতী়ে সংস্কৃবত অেুযা়েী, পবিিািগুবল সাযািণত বিযেি শুরুযত ঈেযিি পূজা-উপাসো কযিে ("আিবত" -ভািতী়ে পূজাপদ্ধবতি অঙ্গ)।
"ভািতী়ে জীিেযািা স্বাভাবিক, িাস্তি জীিেযািাি দৃবষ্টযকভবঙ্গযক বেযিত শ কযি। আমিা কৃবেমতাি মুযখ্াশ বিয়ে বেযজযিিযক গেযক গিযখ্বে।
ভািযতি মুখ্ভবঙ্গি গকামল ভাি সৃ বষ্টকতত াি হাযতি বচহ্ন িহে কযি।"......জজত িােতািত শ

সামবিক বক্র়োকলাপ
১৯৯২ সাল গেযক ভািতী়ে গসো িাবহেী বচবকৎসা িা শুশ্রুষা সংক্রার্ন্ ে়ে এমে পযিও মবহলাযিি বেয়োগ কিা শুরু কযি। ১৯৯২ সাযল ভািতী়ে
গসোিাবহেী োিী অবযকতত াযিি অর্ন্ভুতক্ত কযি। সীমার্ন্িক্ষী িাবহেী (বিএসএ ) ২০১৩ সাযলি ২৫ মাচত োিী অবযকতত া বেয়োগ শুরু কযি। ২০১৭
সাযলি ২৫ মাচত, তেুবি পাযিখ্ বিএসএ এি প্রেম মবহলা সামবিক আবযকাবিক(Combat Officer) বেযুক্ত হে।

২৪ গশ অযটািি, ২০১৫ তাবিযখ্, ভািত সিকাি গঘাষণা কযিে গয, ভািতী়ে বিমাে িাবহেী (আইএএ )-এ মবহলািা গযাদ্ধা
বিমােচালক(fighter pilot) বহযসযি কাজ কিযত পািযিে, যাি আযগ মবহলাযিিা গকিলমাে পণেিাহী বিমাে ও গহবলকপ্টাি চালোি
অেুমবত বেল। বসদ্ধার্ন্টিি যল মবহলািা বিমাে িাবহেীি গযযকােও পযি অবযবষ্ঠত হও়োি গযাগেতা লাভ কযিে। ২০১৬ সাযল, ভািত সিকাি
তাি একটি গঘাষণা়ে গসো এিং গেৌিাবহেীি সি বিভাযগ োিীযিি যুদ্ধযক্ষে অিতীণত হও়োি অেুমবত গি়ে।
২০১৪ সাযলি বহসাযি, ভািতী়ে গসোিাবহেীি ৩%, গেৌিাবহেীি ২.৮% এিং বিমাে িাবহেীি ৮.৫% সিসে মবহলা। ২০১৬ সাযলি বহসাযি,
ভািতী়ে সশস্ত্র িাবহেীি সকল সবক্র়ে এিং সংিবক্ষত িাবহেীি ৫% োিী।

বশক্ষাযক্ষযে এিং অেতবেবতক গক্ষযে উন্ন়েে
১৯৯২-৯৩ সাযলি পবিসংখ্োে অেুযা়েী, ভািযত মাে ৯.২% পবিিাি োিীযিি দ্বািা চাবলত হ়ে। তযি, িাবিদ্র্ে সীমাি েীযচ িসিাসকািী
পবিিািগুবলি প্রা়ে ৩৫% োিীযিি পবিচালোযীে।

বশক্ষাযক্ষে
যবিও ভািযত মবহলা সাক্ষিতাি হাি দ্রুতগবতযত িৃ বদ্ধ পাযে, তিু তা এখ্যো পুরুষ সাক্ষিতাি হাযিি তু লো়ে কম। গেযলযিি তু লো়ে কম
সংখ্েক গময়ে স্কুযল ভবতত হ়ে এিং অযেক গময়েই স্কুলেু ট। গিযশি শহিাঞ্চযল গময়েিা বশশু বশক্ষাি গক্ষযে গেযলযিি প্রা়ে সমাে। তযি,
গ্রামাঞ্চযল এখ্যো গময়েিা গেযলযিি তু লো়ে কম বশবক্ষত হ়ে। ১৯৯৭ সাযলি জাতী়ে েমুো জবিযপি তেে অেুযা়েী, গকিলমাে গকিালা ও
বমযজািাম সািতজেীে মবহলা সাক্ষিতা অজতে কযিযে। বিযশষজ্ঞযিি মযত, গকিালা়ে োিীি সামাবজক ও অেতবেবতক অিস্থাযেি উন্নবতি প্রযাে
কািণ হযে সাক্ষিতা।
অপ্রোগত বশক্ষািাে কমতসূবচ (Non-Formal Education programme িা NFE)-এি অযীযে, িাজেগুবলি প্রা়ে ৪০% এে.এ .ই
গকন্দ্র এিং গকযন্দ্রশাবসত অঞ্চলগুবলি প্রা়ে ১০% এে.এ .ই গকন্দ্র গময়েযিি জেে সংিবক্ষত। ২০০০ সাযলি বহসাি অেুযা়েী, আেুমাবেক প্রা়ে
৩ লাখ্ এেএ ই গকন্দ্র ৭.৪২ বমবল়েে বশশুযক উপকৃত কিযে। প্রা়ে ১২০,০০০ এেএ ই গকন্দ্র এককভাযি গময়েযিি জেে।
মাবকত ে িাবণজে িিযিি(U.S. Department of Commerce) ১৯৯৮ সাযলি একটি প্রবতযিিে অেুযা়েী, ভািযত োিী বশক্ষাি প্রসাযিি
প্রযাে িাযাগুবল হল বিিোলয়ে সু যযাগ-সু বিযাি অভাি (গযমে গশৌচাল়ে ো োকা), বশবক্ষকাি অভাি এিং পাঠেক্রযম বলঙ্গ বিষমে (মবহলাযিি
দুিতল এিং অসহা়ে বহসাযি বচবহ্নতকিণ)।
পুরুষযিি তু লো়ে মবহলাযিি সাক্ষিতাি হাি কম: সাক্ষিতাি হাি োিীযিি গক্ষযে ৬০.৬%, এিং পুরুষযিি গক্ষযে ৮১.৩%। ২০১১ সাযলি
আিমশুমাবি অেুযা়েী, ২০০১ গেযক ২০১১ সাযলি মযযে সাক্ষিতা ৯.২% িৃ বদ্ধ গপয়েযে, যা আযগি িশ িেযিি িৃ বদ্ধি তু লো়ে কম। ভািযত
সাক্ষিতাি হাযি িোপক বলঙ্গবিষমে আযে: ২০১১ সাযল কাযতকিী সাক্ষিতাি হাি (৭ িেি িা তািও গিবশ ি়েসী) পুরুষযিি জেে ৮২.১৪% এিং
মবহলাযিি জেে ৬৫.৪৬% বেল। (১৫ িেি িা তািও গিবশ ি়েসী জেগযণি গেযক পাও়ো ২০১৫ সাযলি তেে)

কমতযক্ষযে অংশগ্রহণ
প্রচবলত যািণাযক েসোত্ কযি, ভািযতি বিপুলসংখ্েক োিী কমতযক্ষযে প্রযিশ কযি। জাতী়ে তেে সংগ্রযহি সংস্থাগুবল স্বীকাি কযি গয োিী
িবমকযিি কমতযক্ষযে অিিাে সম্পযকত পবিসংখ্োেগুবল ভীষণিকম কবময়ে িযল। যবিও, উপাজতেশীল কমীিাবহেীযত পুরুষযিি তু লো়ে
মবহলাযিি সংখ্ো এখ্যো কম। গিযশি শহিাঞ্চযল িহু সংখ্েক োিী কমতযক্ষযে অংশগ্রহণ কযিে। উিাহিণস্বরূপ, তেেপ্রযুবক্ত বশযল্পি ৩০%
কমতচািী মবহলা।
গ্রামীণ ভািযত কৃবষ এিং কৃবষসংক্রার্ন্ বশল্প খ্াযত, িবমকযিি ৮৯.৫% োিী। সামবগ্রক কৃবষ উৎপািে গক্ষযে, গমাট িবমযকি গমাটামুটি শতকিা
৫৫% গেযক ৬৬% োিী। ১৯৯১ সাযলি বিেিোংযকি বিযপাটত অেুযা়েী, ভািযত দুযধাত্পািে বশযল্প বেযুক্ত কমীযিি ৯৪% োিী। অিণেবভবত্তক
ক্ষুদ্র্ বশযল্প বেযুক্ত কমীযিি ৫১% মবহলা।
‘শ্রী মবহলা গৃ হ উযিোগ বলজ্জত পাাঁপড’ মবহলা িেিসা়েীযিি সা যলেি একটি উযিখ্যযাগে উিাহিণ। ২০০৬ সাযল িায়োকে-এি প্রবতষ্ঠাতা
বকিণ মজু মিাি-শাহ ভািযতি সিযচয়ে যেী োিী বেিতাবচত হে। িায়োকে ভািযতি প্রাচীেতম বজিপ্রযুবক্তি গকাম্পাবেগুবেি একটি। ভািতী়ে
িেিসা়েী লবলতা বি গুযি এিং কল্পো গমািপাবড়ো ২০০৬ সাযল গ ািতস বেযিত বশত বিযেি সিযচয়ে শবক্তশালী োিীযিি(Forbes World's
Most Powerful Women) তাবলকা়ে স্থাে গপয়েবেযলে। লবলতাযিিী অযটািযি ২০০৬ পযতর্ন্ ভািযতি বদ্বতী়ে িৃহত্তম িোংক
আইবসআইবসআই িোংক পবিচালো কযিে এিং কল্পোযিিী গজবপ মিগাে ইবে়োি মুখ্ে কাযতবেিতাহী আবযকাবিক(C.E.O.) বেযলে।

ভূবম ও সম্পবত্তি অবযকাি
গিবশিভাগ ভািতী়ে পবিিাযি, মবহলাযিি োযম গকাযো সম্পবত্তি মাবলকাো গেই, এিং তািা বপতৃ ক সম্পবত্তি অংশ পাে ো। তাযিি সু িক্ষাযেত
োকা আইেগুবলি যোযে প্রয়োযগি অভাযি োিীিা এখ্যো িহু গক্ষযে জবম ও সম্পবত্তি প্রকৃত অবযকাি পা়েো। ভািযত সম্পবত্তি উপি োিীি
অবযকাি যমত ও গগাযেি উপি বেভত িশীল এিং িহু আইবে ও প্রোগত জটিলতাি জাযল আিদ্ধ, বকন্তু মূলগতভাযি এই পিযক্ষপগুবলি লক্ষে
োিীযক সমাে ও বিয অবযকাি প্রিাে কিা, বিযশষতঃ বহিু উত্তিাবযকাি (সংযশাযে) আইে(The Hindu Succession
(Amendment) Act, 2005), ২০০৫ পাশ হও়োি পি গেযক।
১৯৫৬ সাযলি বহিু িেবক্তগত আইে(Hindu personal laws) (বহিু , গিৌদ্ধ, বশখ্ ও বজেযিি উপি গপ্রাযযাজে) োিীযক
উত্তিাবযকাযিসূ যে প্রাবিি অবযকাি প্রিাে কযি। পুেসর্ন্ােিা পূিতপুরুযষি সম্পবত্ত একটি অংযশি প্রাপক বেযলে, বকন্তু কেোসর্ন্ােিা গকিলমাে
তাযিি বপতাি প্রাি অংযশি উপি একটি অংশ গপযতে। অতএি, একজে বপতা তাি পূিতপুরুযষি সম্পবত্তি িাবি তোগ কিযল তাি কেো
উত্তিাবযকাযিসূ যে প্রাবিি অবযকাি গেযক িবঞ্চত হযতে, বকন্তু তাি পুে তাি বেযজি অংযশি উপি অবযকাি িজা়ে িাখ্যত পািযতে। উপিন্তু,
বিিাবহতা মবহলা, এমেবক বিিাবহক জীিযে বেপীডযেি সম্মু খ্ীে মবহলাযিিও তাযিি পূিতপুরুযষি িাবডযত িসিাযসি গকাযো অবযকাি বেল ো।
২০০৫ সাযল বহিু আইে সংযশাযযেি যল োিী এখ্ে পুরুষযিি সমাে মযতািা গভাগ কযিে।
১৯৮৬ সাযল, ভািযতি সু বপ্রম গকাটত বেযিত শ গিে, জবেকা ি়েস্ক তালাকপ্রাি মুসবলম মবহলা শাহ িােু গখ্ািযপাশ পাও়োি অধ্কািী। যবিও,
গমৌলিািী মুসবলম গেতািা বসদ্ধার্ন্টিি বিযিাবযতা কযি অবভযযাগ কযিে গয আিালত তাযিি বেজস্ব আইযে হস্তযক্ষপ কিযেে। এিপি গকন্দ্রী়ে

সিকাি মুসবলম মবহলা (বিিাহবিযেি সম্পবকত ত অবযকাি সু িক্ষা) আইে(Muslim Women's (Protection of Rights Upon
Divorce) Act) পাস কযিে।
একইভাযি, বিস্টাে োিীিাও বিিাহবিযেি এিং উত্তিাবযকাযিি গক্ষযে সমাে অবযকাযি লাযভি জেে িহু িেি যযি লডাই কিযেে। ১৯৯৪ সাযল,
োিী সংগঠেগুবলি সযঙ্গ গযৌেভাযি সমস্ত গীজতা, খ্ৃ স্টাে বিিাহ এিং বিিাহ বেিন্ধকিণ বিল োযম একটি খ্সডা আইে বতবি কযি। তযি, সিকাি
এখ্েও এবিষয়ে প্রাসবঙ্গক আইে সংযশাযে কযিবে। বিস্টাে োিীিা যাযত সম্পবত্তলাযভি গক্ষযে সমাোবযকাি গভাগ কযিে ভািতী়ে আইে
কবমশে ২০১৪ সাযল গসজেে সিকািযক প্রয়োজেী়ে আইে পবিিতত ে কিযত সু পাবিশ কযিে।

মবহলাযিি বিরুযদ্ধ অপিায
ভািযত যষতণ, অোবসি বেযক্ষপ, গযৌতু যকি িাবিযত হতোকাণ্ড, পাবিিাবিক সম্মােিক্ষাযেত হতোকাণ্ড এিং যুিতী গময়েযিি গজািপূিতক
পবততািৃ বত্তযত িাযে কিাি মযতা অপিায োিীযিি বিরুযদ্ধ সংঘঠিত হও়োি খ্িি পাও়ো গগযে। ভািযত পুবলবশ তেেভাোযি মবহলাযিি বিরুযদ্ধ
িহু অপিায সংঘঠিত হযে িযল গিখ্া যা়ে। জাতী়ে অপিায বেিন্ধীকিণ বিভাগ(National Crime Records Bureau) ১৯৯৮ সাযল
জাবেয়েবেল গয ২০১০ সাযলি মযযে মবহলাযিি বিরুযদ্ধ সংঘঠিত অপিাযযি িৃবদ্ধি হাি জেসংখ্ো িৃ বদ্ধি হািযক োবডয়ে যাযি। এি আযগ, যষতণ
ও গযৌে বেপীডযেি পি সামাবজক কলঙ্ক লাগাি ভয়ে োিীযিি বিরুযদ্ধ সংঘঠিত অযেক অপিাযযি ঘটো পুবলশযক জাোযোও হতো। সিকাবি
পবিসংখ্োযে এখ্ে োিীযিি বিরুযদ্ধ সংঘঠিত অপিাযয অবভযযাগ েবেিদ্ধ হও়োি সংখ্ো উযিযযাগেভাযি িৃ বদ্ধ গপয়েযে।

োিীি অবযকাি
জাতী়ে অপিায বেিন্ধীকিণ বিভাগ ২০১১ সাযল পযণি িাবিযত অতেচাযি ৮৬১৮-টি মৃ তুেি ঘটোি কো জাো়ে। গিসিকাবি িাবি অেুযা়েী
আেুমাবেক সংখ্োটা অর্ন্ত বতেগুণ গিবশ।
ভািযত পুরুষ-োিী বলঙ্গ অেুপাযত পুরুযষি সংখ্ে উযিখ্যযাগেভাযি কম, যাি প্রযাে কািণ পবিণত ি়েযস গপৌাঁোযোি আযগই িহু কেো মািা
যা়ে। অেোেে িযণতি গগাষ্ঠীি তু লো়ে ভািযত আবিিাসী সমাযজি বলঙ্গ অেুপাযত ভািসামে গিবশ যবিও উপজাবত সম্প্রিায়েি আয়েি মাো িা
সাক্ষিতাি হাি অযেক বেযচ, স্বাস্থে সুবিযা অপযতাি। অযেক বিযশষযজ্ঞি মযত ভািযত গিবশ সংখ্েক পুরুযষি উপবস্থবত িাবলকা বশশুি মৃ তুে ও
কেোভ্রূণ হতোি কো ইবঙ্গত কযি। গিযশি উত্তি-পবিমাঞ্চযল বিযশষ কযি হবি়োো এিং জম্মু ও কাশ্মীযি বলঙ্গ অেুপাত উযিখ্যযাগেভাযি
আশঙ্কাজেক।
শযোত্তি-তিঙ্গ অবভিীক্ষণ(Ultrasound Scanning) মা এিং গভত স্থ বশশুি সু িক্ষা প্রিাযেি পযে একটি উযিখ্যযাগে অগ্রগবত এিং
অবভিীক্ষক যন্ত্রগুবল িহণযযাগে হয়ে ওঠাি সযঙ্গই এি সু বিযা গ্রামীণ এলাকাগুবলযতও গপৌাঁযেযে। তযি, শযোত্তি-তিঙ্গ অবভিীক্ষযণ গভত স্থ বশশুি
বলঙ্গ প্রকাশ পা়ে, যা গভত িতী মবহলাযিি কেো ভ্রূণ হতো কিাি বসদ্ধার্ন্ বেযত সাহাযে কযি যাযত পিিতীকাযল পুে সর্ন্াে লাযভি জেে পুেিা়ে
গচষ্টা কিা যা়ে। এই অভোসই সযিোজাত বশশুযিি মযযে পুরুষ ও োিীি অেুপাযতি পবিিতত যেি মূল কািণ িযল মযে কিা হ়ে।
১৯৯৪ সাযল ভািত সিকাি শযোত্তি-তিঙ্গ অবভিীক্ষযণি(Ultrasound Scanning) (অেিা অেে গয গকােও পিীক্ষা যা এই তেে
প্রিাে কিযি) পযি মবহলাযিি িা তাযিি পবিিাযিি তিয বশশুি বলঙ্গ সম্পযকত প্রশ্ন কিাি উপি বেষযাজ্ঞা আযিাপ কযি একটি আইে পাস

কযি এিং বচবকত্সক িা অেে গকাে িেবক্তযক িষ্টভাযি এই তেে প্রিাে গেযক বিিত োকযত িযল। িাস্তযি পণপ্রো বেবষদ্ধকিণ আইযেি মযতাই
এই আইযেিও যোযে প্রয়োগ হ়েবে এিং কেো ভ্রূণ হতো সম্পূ ণত িন্ধ হ়েবে এিং সযিোজাত বশশুযিি বলঙ্গ অেুপাত আিও ভািসামে হািাযে।
বকেু গ্রামীণ এলাকা়ে এখ্েও বশশুকেোযিি হতো কিা হ়ে। কখ্েও কখ্েও পবিিাযিি অিযহলাও তাযিি মৃতুেি মুযখ্ গঠযল গি়ে, উিাহিণস্বরূপ
যবি গকাযো পবিিাি অসু স্থ কেোি উচ্চমূলে ওষুযযি জেে অেত িে়ে ো কযি িা অসু স্থ কেোি যোযে শুশ্রূষা ো কযি।
পণপ্রোি অতোচাি িন্ধ ো হও়ো ভািযত কেোভ্রূণ হতো এিং বশশুকেো মৃতুেি অেেতম প্রযাে কািণ।
ভািতিযষতি উত্তি অঞ্চযল, প্রযােত পাঞ্জাি, িাজস্থাে, হবি়োো এিং উত্তিপ্রযিযশ পাবিিাবিক সম্মাে িক্ষাযেত হতোকাযণ্ডি ঘটো ঘটাি খ্িি
পাও়ো গগযে, গযখ্াযে পাবিিাবিক স্বীকৃবত োডাই বিিাহ কিাি জেে িা কখ্েও কখ্েও বভন্ন িণত িা যযমতি মােুষযক বিিাহ কিাি জেে তাযিি এই
পবিণবত হ়ে। হবি়োো পাবিিাবিক সম্মাে িক্ষাযেত হতোকাযণ্ডি ঘটোগুবলি জেে কুখ্োত, যা বকো হবি়োো গ্রামগুবলযত িোপকভাযি প্রচবলত
িযল জাো গগযে। অপিপযক্ষ, পাবিিাবিক সম্মাে িক্ষাযেত হতোকাণ্ড িবক্ষণ ভািযতি এিং মহািাষ্ট্র ও গুজিাযটি মযতা পবিমাঞ্চযলি
িাজেগুবলযত বিিল িা অবস্তত্বহীে। ভািযতি অেে বকেু অংযশ, বিযশষত পবিমিঙ্গ, পাবিিাবিক সম্মাে িক্ষাযেত হতোকাণ্ড প্রা়ে এক শতােী
আযগই িন্ধ হয়ে বগয়েবেল, বিযশষত বিযিকােি, িামকৃষ্ণ, বিিোসাগি এিং িাজা িামযমাহে িায়েি মযতা মেীষীযিি সংস্কািমূলক আযিালযেি
ও কমতকাযণ্ডি প্রভাযি। ২০১০ সাযল ভািযতি সু বপ্রম গকাটত পাঞ্জাি, হবি়োো, বিহাি, উত্তিপ্রযিশ, িাজস্থাে, ঝাডখ্ে, বহমাচলপ্রযিশ ও
মযেপ্রযিযশ সম্মাে িক্ষাযেত হতোকাযণ্ডি বিষয়ে একটি সতকীকিণ বিজ্ঞবি জাবি কযি।
িাইবে অপিাি বিয়ে গকাযো একজে মবহলাি উপি অতোচাি ভািযত বিযশষ কযি উত্তি ভািযতি বকেু অংযশ ঘযট। ভািতী়েযিি মযযে
অবতপ্রাকৃযত বিোস অতের্ন্ দৃঢ়, এিং িাইবে অপিাযি কাউযক হতোি ঘটোও গণমাযেযম প্রকাবশত হয়েযে। ২০০৩ গেযক ২০০৮ সাযলি মযযে
আসাম ও পবিমিযঙ্গ িাইবে অপিাি সংক্রার্ন্ ঘটো়ে প্রা়ে ৭৫০ টি মৃ তুেি ঘটো ঘযট। েত্তীসগযঢ় সিকাবি সূ যে ২০০৮ সাযল পাও়ো তেে
অেুযা়েী িাইবে সযিযহ িেযি অর্ন্ত ১০০ জে োিীযক োোভাযি বেযতাতে কিা হ়ে।
িাযা কুমাযিি মযত যষতণ ভািযত োিীযিি বিরুযদ্ধ সংঘঠিত অপিাযগুবলি মযযে সিতাবযক প্রচবলত এিং জাবতসংযঘি মােিাবযকাি সু িক্ষা প্রযাযেি
মযত ভািযত যষতণ একটি "জাতী়ে সমসো"। ১৯৮০ এি িশক গেযক, োিীিািী সংগঠেগুবল বিিাবহক যষতণযক গিআইবে গঘাষণাি িাবি জাোযে,
বকন্তু গ ৌজিািী আইে (সংযশাযেী) আইে, ২০১৩ তাি যািা ৩৭৫ এি অযীযে িেবতক্রম যািা়ে বিিাবহক সম্পযকত ি িেবতক্রমটি িজা়ে িাযখ্,
গযখ্াযে িলা আযে: "বেযজি স্ত্রীি সযঙ্গ গযৌে সংসগত িা গযৌেবক্র়ো যষতণ ে়ে, গযখ্াযে স্ত্রীি ি়েস পযেি িেযিি বেযচ ে়ে"। যবিও প্রবত মাোবপেু
বহযসযি অবভযযাযগি সংখ্ো অেোেে গিযশি তু লো়ে অযেক কম, এমেবক অযেক উন্নত গিযশি তু লো়েও কম, বকন্তু তিু প্রবত ২0 বমবেযট
একটি অবভযযাগ েবেিদ্ধ হ়ে।
ভািতী়ে শহিগুবলি মযযে গযগুবলযত যষতযণি অবভযযাযগি হাি সিযচয়ে গিবশ বিবি গসগুবলি মযযে একটি। বিবভন্ন সূযে গিখ্া যা়ে গয ১৯৯০
গেযক ২০০৮ এি মযযে ভািযত যষতযণি ঘটো গিযড বদ্বগুণ হয়েযে।
গযৌে গহেস্থা

ইভ টিবজং একটি পুরুষতাবন্ত্রকতা পুরুষিা মবহলাযিি গযৌে হ়েিাবে িা গযৌে গহেস্থা কিাি জেে িেিহাি কযি। অযেক সমাজকমী োিীি
বিরুযদ্ধ গযৌে হ়েিাবেি প্রিণতা িৃ বদ্ধি জেে "পবিমা সংস্কৃবতি" প্রভািযক গিাষাযিাপ কযিে। ১৯৮৭ সাযল, োিীযিি
অশালীেভাযি উপস্থাপে (বেবষদ্ধকিণ) আইে পাস হ়ে যাযত বিজ্ঞাপযেি মাযেযম িা প্রকাশো়ে, িচো়ে, বচেবশযল্প িা অেে গকােও ভাযি
োিীযক অশালীেভাযি প্রিশতে বেবষদ্ধ কিা হ়ে।
১৯৯০ সাযল েবেিদ্ধ োিীি বিরুযদ্ধ গমাট অপিাযযি সংখ্োি অযযতক কমতস্থযল বেপীডে ও হ়েিাবে সম্পবকত ত। ১৯৯৭ সাযল একটি ঐবতহাবসক
িায়ে, ভািযতি সু বপ্রম গকাটত কমতযক্ষযে মবহলাযিি গযৌে হ়েিাবেি বিরুযদ্ধ একটি দৃঢ় অিস্থাে গ্রহণ কযিে। এবিষয়েি প্রবতকাি এিং
অবভযযাযগি বেষ্পবত্তি বিষয়ে বিস্তাবিত বেযিত বশকাও আিালত জাবি কযিে। জাতী়ে মবহলা কবমশে পিিতীকাযল এই বেযিত বশকাগুবল
বিস্তাবিতভাযি িোখ্ো কযি বেয়োগকতত াযিি জযেে একটি আচিণবিবয প্রণ়েে কযি। ২০১৩ সাযল ভািযতি সযিতাচ্চ বিচািাল়ে সু বপ্রম গকাযটতি
এক সিে অিসিপ্রাি বিচাপবতি বিরুযদ্ধ একজে আইে-গ্রোজু য়েট োেীি কিা গযৌে গহেস্থাি অবভযযাযগি তির্ন্ কযিে। কমতযক্ষযে োিীি
হ়েিাবে গিায কিাি জেে ২০১৩ সাযলি বিযসম্বযি কমতযক্ষযে োিীযিি গযৌে হ়েিাবে (প্রবতযিায, বেবষদ্ধকিণ ও প্রবতকাি) আইে(Sexual
Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act) কাযতকি
কিা হ়ে।
অোকশেএি ইউযক'ি একটি সমীক্ষা়ে গিখ্া গগযে গয ভািযত ৮০% োিী গযৌে হ়েিাবেি বশকাি হয়েযে, তা গস অোকাবিত মর্ন্িে,
অেঅবভযপ্রত শািীবিক িশত িা বেযতাতে গযভাযিই গহাক ো গকে। অযেক ঘটো়েই অবভযযাগ েবেিদ্ধ হ়ে ো কািণ বেযতাবততািা তাযিি
পবিিাযিি গেযক সমেতে ও সহমবমততা ো পাও়োি আশঙ্কা়ে গভাযগ।
অবেবতক পাচাি (প্রবতযিায) আইে ১৯৫৬ সাযল পাস হ়ে। তযি অল্পি়েসী ও ি়েস্ক মবহলাযিি পাচাযিি অযেক ঘটোই প্রকাবশত হয়েযে।
এই মবহলাযিি হ়ে পবততািৃ বত্ত, গাহত স্থে কাজ িা বশশু িযম িাযে কিা হ়ে।
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