
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

     বারাসাত সরকারর মহারবদ্যালয়ের রাষ্ট্ররবজ্ঞান রবভাযের রবভােী়ে পরিকা 
"সমাজদ্পপণ"(তৃতী়ে পবপ) প্রকারিত হল। সমাজদ্পপযণ (তৃতী়ে পযবপর) প্রধান 
আযলাচ্য রবষ়েবস্তু হল-নারী ক্ষমতা়েন: অতীত, বতপ মান ও ভরবষযৎ। আরদ্কাল 
থেযক বতপ মান যুে পযপন্ত নারী সমাযজর রবকাি, নারী  মরুি আযদালন, নারীযদ্র 
রাজননরতক ও সামারজক অরধকার সম্পযকপ  সযচ্তনতা প্রচ্ার, নারীযদ্র সমতার জনয 
লডাই, রিক্ষার জনয লডাই, অরধকাযরর জযনয লডাই চ্লযে। বতপ মাযন রলঙ্গরভরিক 
সমতার ধারণা এবং সামারজক, রাজননরতক, অেপননরতক থক্ষযি নারীযদ্র সাফলয এই 
পযবপর আযলাচ্না়ে উযে এযসযে। 

সমাজদ্পপণ সবসম়েই রাষ্ট্ররবজ্ঞান রবভাযের োিোিীযদ্র কাযে রচ্ন্তন-মনযনর এক 
মিু থক্ষি থযখাযন তারা বাধাহীনভাযব রনযজযদ্র ভাবনাযক কলযমর মাধযযম বযি 
করযত পাযর। এই সংকলযন নারী ক্ষমতা়েযনর রবরভন্ন আরঙ্গক, রবযিষত রাজননরতক 
থক্ষযি নারীযদ্র অংিগ্রহণ, অংিগ্রহণ সংক্রান্ত সমসযা এবং বাধা কাটিয়ে সাফযলযর 
থক্ষি উদ্ভারসত হয়েযে। োি-োিীযদ্র এই প্র়োস সকযলর কাযে সমাদ্তৃ হযব এই 
আিা রারখ। পােকেযণর উৎসাহ আোমীরদ্যন আমাযদ্র থলখনীযক আযরা কু্ষরধার 
কযর তুলযব।িব্দ ও বাকযেত ভুল ত্রুটি মাজপ না করযবন। 

  



 

 

     

"One is not born, but rather becomes, a woman" 
                              - Simone De Beauvoir, The Second Sex. 
 

   সাম্প্ররতককাযল আমরা খবু আনষু্ঠারনকভাযব ৮ই মাচ্প  আন্তজারতপ ক নারী রদ্বস পালন করর। 
নারী রদ্বস উদ্যাপযনর মাধযযম আমাযদ্র কাযে নারীসমাযজর রবরভন্ন রূপ উযে আযস থযখাযন 
প্ররতফরলত হ়ে থয বতপ মান সময়ে নারীরা বহু থক্ষযি এরেয়ে থেযলও এখযনা সমাযজ তারা বরিত, 
রনেৃহীত, রনযপারতত ও অবযহলার রিকার। এই বিনা ও রনগ্রযহর অনযতম কারণ হল রসদ্ধান্ত 
গ্রহযণ রাষ্ট্রী়ে স্তর থেযক পাররবাররক স্তর পযপন্ত নারীযদ্র  পশ্চাৎপদ্তা। এই পশ্চাৎপদ্তার 
অবসান ঘটাযত হযল প্রয়োজন নারীর রাজননরতক ক্ষমতা়েন। নারীর রাজননরতক ক্ষমতা়েন 
রবচ্ার করযল ভারতবযষপর অবস্থা খবু একটা উৎসাহবযঞ্জক ন়ে।রাজননরতক দ্যলর রবরভন্ন স্তযরর 
করমটি থেযক শুরু কযর সংসদ্ ও প্রিাসযন নারী-পরুুযষর অনপুাত থদ্খযলই তা দ্িৃযমান হয়ে 
ওযে। 

     ভারতী়ে পালপাযমযে ৭৩তম সংরবধান সংযিাধন কযর এক-তৃতী়োংি আসন নারীযদ্র 
জনয সংররক্ষত করার বযবস্থা আযে। তবুও রনবপাচ্যন প্রােী থদ্ও়োর সম়ে হাযত থোনা রকেু 
মরহলা প্রােী থদ্ও়ো হ়ে। পিায়েত মন্ত্রযকর ২০২০ ররযপাটপ  অনুযা়েী পিায়েত স্তযর মরহলা 
প্ররতরনরধযের রনররযখ পরশ্চমবযঙ্গর স্থান ১২ নম্বযর । এই ররযপাটপ  অনুযা়েী, পিায়েত মরহলাযদ্র 
সবপভারতী়ে হার ৪৫.৯৯%।রাজয স্তযর মরহলাযদ্র অংিগ্রহযণর হার হল যোক্রযম- 
ঝাডখণ্ড(৫৯.১৮%), রাজস্থান(৫৮.২৯%),থকরালা (৫১.৮৫%), রবহার (৫১.৬৮%), 
মহারাষ্ট্র(৪৯.৯৩%), অসম(৫০%),পরশ্চমবঙ্গ(৪৯.৯৮%)। ১৯৫২-এর প্রেম থলাকসভা়ে ৫ 
িতাংি মরহলা সদ্সয রেযলন (৪৮৯ টি আসযনর মযধয ২৪ টি আসন)। এরপর যোক্রযম তা 
হ়ে ১৯৫৭ থলাকসভা়ে ৪.৪৫%,১৯৬২ থলাকসভা়ে ৫.৪১%,১৯৭৭ থলাকসভা়ে ৩.৫১%,১৯৮০ 
থলাকসভা়ে ৫.২৯%,১৯৮৪ থলাকসভা়ে ৫.৪১%,১৯৮৯ থলাকসভা়ে ৫.৪৮%, ১৯৯১ থলাকসভা়ে 
৭.৩০%,১৯৯৬ থলাকসভা়ে ৭.৩৭%,১৯৯৮ থলাকসভা়ে ৭.৪৯%, ১৯৯৯ থলাকসভা়ে 
৯.০২%,২০০৪ থলাকসভা়ে ৮.২৯%,২০০৯ থলাকসভা়ে ১০.৮৭%,২০১৪ থলাকসভা়ে ১২.১৫% 
এবং ২০১৯ থলাকসভা়ে ১৪%। এবাযরর থলাকসভা়ে থমাট সাংসদ্যদ্র মযধয ১৪ িতাংি হল 
মরহলা সাংসদ্।পরশ্চমবযঙ্গ, এই রনবপাচ্যন ১৭ জন মরহলা প্রােী প্ররতদ্বরিতা কযরন। এযদ্র মযধয 
৯ জন জ়েী হয়েরেযলন। আনুপারতকভাযব মরহলাযদ্র অংিগ্রহণ কম হযলও, উপররউি তেয 
থেযক থদ্খা যাযে নারীযদ্র রাজনীরতযত অংিগ্রহণ ক্রমবধপমান যা আিাবযঞ্জক। 



     থলাকসভা়ে অধযক্ষ বা রিকার রনবপারচ্ত হও়োর থক্ষযিও মরহলাযদ্র সংখযা খুবই কম। 
২০০৯-এ থলাকসভা়ে ভারযতর প্রেম মরহলা রিকার রনবপারচ্ত হ়ে রযরন মীরা কুমার এবং 
২০১৪-থতও থলাকসভাযত একজন মরহলা রিকার রনবপারচ্ত হন রযরন হযলন সুরমিা মহাজন। 
১৯৫২ থেযক ২০১৯ পযপন্ত থলাকসভা রনবপাচ্ন পযপযবক্ষণ করযল থদ্খা যা়ে থয এখযনা পযপন্ত 
ভারযতর একমাি মরহলা প্রধানমন্ত্রী হযলন ইরদরা োন্ধী (জাতী়ে কংযগ্রস)। তযব ১৯৫০ সাল 
থেযক আজ অবরধ থকাযনা নারী ভারযতর উপরাষ্ট্রপরত রহসাযব িপে গ্রহণ কযরনরন। 

     ভারতী়ে সংসদ্ী়ে রাজনীরতযত আযলাকপাত করযল থদ্খা যাযব থয কয়েকজন মরহলা 
রাজনীরতরবদ্যদ্র অবদ্ান অপররসীম৷ এযদ্র মযধয উযেখযযােয হযলন -কংযগ্রস থনিী থসারন়ো 
োন্ধী (জাতী়ে কংযগ্রস), পরশ্চমবযঙ্গর মাননী়ো মখুযমন্ত্রী মমতা বযানাজী(TMC), তৎকালীন 
তারমলনাডুর মুখযমন্ত্রী জ়েলরলতা(AIADMK), বহুজন সমাজবাদ্ী পাটিপ র থনিী মা়োবতী, 
রাজস্থাযনর প্রেম মরহলা মুখযমন্ত্রী বসনু্ধরা রাযজ রসরন্ধ়ো। 

      নারীরা রাজনীরতযত অংিগ্রহণ করযে ঠিকই রকন্তু তা পরুুষযদ্র অনপুাযত কম। একটি 
থদ্যির সারবপক উন্ন়েন তখনই সম্ভব যখন রলঙ্গ ববষময রনমমপল কযর ক্ষমতা়েযনর রদ্ক থেযক 
নারী-পরুুষ সমানুপাত হযব। 
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              একটি থদ্যির মরহলারা কতটা সামারজক ও রাজননরতক মযপাদ্া থপয়ে 
োযকন তা রদ্য়েই থসই থদ্যির উন্ন়েন রবচ্ার করা হ়ে। নারী ও পুরুযষর সমতারভরিক সমাজ 
ও রাষ্ট্র প্ররতষ্ঠা করযত থেযল রসদ্ধান্ত গ্রহযণর পযপায়ে নারীর অংিগ্রহণ অতযন্ত প্রয়োজনী়ে অেপাৎ 
জনপ্ররতরনরধ রহযসযব রসদ্ধান্ত গ্রহযণর থক্ষযি গুরুেপমণপ ভম রমকা পালন করা আবিযক।  

              আধুরনক যুযে রাজনীরতযত নারীযদ্র প্রভাব কতখারন? তার উিযর বলা 
যা়ে, থযরদ্ন ভারতবষপ েণতারন্ত্রক থদ্ি রহযসযব আত্মপ্রকাি কযর থসরদ্ন থেযকই পরুুষযদ্র সযঙ্গ 
মরহলারাও সমান থভাটারধকার লাভ কযর। দ্ভুপ ােযবিত, এই সমান থভাটারধকার রাজননরতক 
ম়েদ্াযন  পরুুষযদ্র মতন নারীযদ্র সমান সরক্র়ে অংিগ্রহণ সুরনরশ্চত করযত পাযররন। 
স্বাধীনতার ৭৫ বের পযরও  থদ্যির মরহলাযদ্র সামারজক, অেপননরতক ও রাজননরতক উন্ন়েযনর 
পযে একারধক বাধা রয়েযে। রপতৃতারন্ত্রক সমাযজ সাংসৃ্করতক অন্তরা়ে, কযোর সামারজক রন়েম, 
রিক্ষােত থযােযতার অভাব, রনরাপিাজরনত কারযণ মরহলারা এখনও ঘযর-বাইযর পরুুষযদ্র হাযত 
লারিত হয়ে োযক। মা, স্ত্রী, থবান রকংবা েহৃবধম-এই ভম রমকাগুরলর বাইযর থবররয়ে রাজনীরতযত 
আসযত থেযল তাযদ্র আজও থবি কােখড থপাডাযত হ়ে। এই পুরুষতারন্ত্রক সমাজ, নারী 
রাজনীরত করযব তা থমযন রনযত পাযর না। ভারতবযষপর নারীর উচ্চরিক্ষা়ে রিরক্ষত হযে, রবরভন্ন 
থপিা়ে সাফলয লাভ কযরযে, ক্রীডা থক্ষযি সাফলয পাযে, তাসযেও ভারতবষপ থযন এখনও নারী 
ক্ষমতা়েযনর বযাপাযর েবপ করার মযতা জা়েো়ে থপ ৌঁোযত পাযররন। 

              একটি থদ্যির সারবপক উন্ন়েন তখনই সম্ভব যখন ক্ষমতা়েযনর রদ্ক থেযক 
নারী-পরুুষ সমান হ়ে। রাজনীরতযত নারীর অংিগ্রহণ না বাডাযল থদ্যির সারবপক উন্ন়েন 
কখযনাই সম্ভব হযব না। রাজনীরতযত থযােদ্ান বাডাযনার জনয উৎসাহপ্রদ্ানকারর রকেু পদ্যক্ষপ 
প্রয়োজন যা রনযে উযেখ করা হল- 

(i)নারীযদ্র রাজননরতক ক্ষমতার রবকাি ঘটাযনার জনয প্রয়োজন অেপননরতক, সামারজক ও 
রাজননরতক রকেু নীরত গ্রহণ করা। 

(ii)থদ্যির সামারজক, রাজননরতক জীবযন রসদ্ধান্ত থনও়ো ও অংিগ্রহযণর থক্ষযি যাযত নারীরা 
সমান সুযযাে পা়ে তার বযবস্থা করা।  

(iii)নারীযদ্র প্ররত ববষময দ্মর করার জনয আইরন বযাবস্থাযক থজারদ্ার করা। 

(iv)নারীযদ্র রাজনীরতযত সরক্র়ে অংিগ্রহন করার প্ররত সামারজক দ্রৃিভরঙ্গ পররবতপ ন করা।  



(v) নােররক সমাজ, রবযিষ কযর নারী সংেেনগুরলর সযঙ্গ থযাোযযাে েযড থতালা ও তা সুদ্ঢৃ় 
করা।  

(vi)সমস্ত থক্ষযি নারীর যাযত পরুুষযদ্র সযঙ্গ সমান মানবারধকার ও থম রলক স্বাধীনতা থভাে 
কযরন তার বযবস্থা করা।  

               পররযিযষ বলা যা়ে, পরাধীন ভারযত ঔপরনযবরিক িাসযনর রবরুযদ্ধ 
আযদালযন নারীযদ্র সরক্র়ে অংিগ্রহণ রাজনীরতযত নারীযদ্র ক্ষমতাযক উযমারচ্ত কযররেল। 
তাইযতা আমাযদ্র রবযরাহী করব কাজী নজরুল ইসলাম বযলযেন - 

   ''রবযে যা রকেু মহান সৃরি রচ্র কলযাণকর,  
         অযধপক তার করর়োযে নারী অযধপক তার নর।''  
 

  

Chandan Debnath 
6th SEM(H) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohit Das                
6th SEM(H) 

 



 

 

 

রবীন্দ্রনাে োকুর তাৌঁর সবলা করবতা়ে রলযখযেন – 

“নারীযক আপন ভােয জ়ে কররবার 

থকন নারহ রদ্যব আরধকার  

থহ রবধাতা?” 

একরবংি িতাব্দীযত দ্াৌঁরডয়ে ভারযতর থক্ষযি এখযনা করবর এই প্রশ্ন অতযন্ত প্রাসরঙ্গক যা আমাযদ্র থদ্যি 
রাজননরতক আরিনা়ে মরহলাযদ্র অংিগ্রহযণর অবস্থা থদ্খযল থবাঝা যা়ে। রাজননরতক বযবস্থার একটি গুরুেপমণপ 
ববরিিয হল থসই রাযষ্ট্রর জনেযণর রাজনীরতযত অংিগ্রহণ। জনেযণর রাজননরতক অংিগ্রহণ থসই সরকাযরর প্ররত 
জনেযণর সমেপনযক সমরচ্ত কযর আবার রবযরারধতার স্থানযকও প্রসাররত কযর। ভারযতর রাজননরতক থক্ষি থদ্খযল 
িি থচ্াযখ পযড থয এখনও মরহলাযদ্র তুলনা়ে পুরুষরা থবরি সরক্র়েভাযব এযত অংিগ্রহণ োযক l তাই 
পুরুষতারন্ত্রক সমাযজ মযন করা হ়ে রাজনীরত হল পরুুযষর রবষ়ে (politics is a man’s business)। 

              রাজননরতক থক্ষযি মরহলা পুরুযষর অংিগ্রহযণ এই তারতময খুৌঁজযত রেয়ে থদ্খা যা়ে থয 
ভারযতর রপতৃতারন্ত্রক সমাজবযবস্থা়ে রাজননরতকভাযব সরক্র়ে হয়ে ওোর পযে মরহলাযদ্র নানা প্ররতবন্ধকতার 
সেুখীন হযত হ়ে । মযন করা হ়ে, মরহলাযদ্র স্থান মমলত েৃযহর চ্ার থদ়্োযলর মযধয এবং তাযদ্র মমল কাজ 
হযলা েৃহকাজ এবং বাইযরর জেৎ পুরুষযদ্র জনয। এরফযল, থবরিরভাে মরহলা বাইযরর, রবযিষ কযর 
রাজননরতক  পররযবি সমযন্ধ অবেত োকযত পাযরনা । অেপননরতক থপ্রক্ষাপট রবচ্ার করযল, ভারযতর রবিাল 
সংখযক মানুষ দ্ররর। এরফযল, তারা থময়েযক রিক্ষার আযলাযক আযলারকত করযত পাযরনা বা কনযাসন্তান সু্কযলর 
েরণ্ড থপযরাযত পাযর না। এই কারযণ অযনক মরহলার রাজননরতক জ্ঞান খুবই সীরমত। পুরুষতারন্ত্রক সমাযজ 
মরহলাযদ্র বযারিেত মতপ্রকাি বা ইোনযুা়েী কাজ করার স্বাধীনতা আজও প্ররতরষ্ঠত হ়েরন। তাই রনযজযদ্র 
ইযেযত রাজননরতক থক্ষযি অংিগ্রহণ করা সবসম়ে তাযদ্র পযক্ষ সম্ভব ন়ে।              

 তযব বতপ মান রাজননরতক থক্ষযি নারী পুরুযষর মযধয পােপকয ক্রমি কমযে। রিক্ষা, রবরভন্ন থপিা, সামারজক ও 
রাজননরতক বযাপাযর মরহলাযদ্র ইরতবাচ্ক মযনাভাব থদ্খা যাযে। ১৯৭৭ সাযল সাংসযদ্র সংখযা রেল ২ জন । 
২০১৯ সাযলর রনবপাচ্যন তা থবযড হ়ে ৭৮ জন। এোডাও ১৯৯২ সাযল সংরবধাযনর ৭৩ ও ৭৪তম সংযিাধযনর 
দ্বারা ৩৩ িতাংি আসন মরহলাযদ্র জনয পিায়েত, থপ রসভা ও কযপপাযরিযনর সংরক্ষণ করা হয়েযে। বতপ মাযন 
রবরভন্ন রাজননরতক দ্লযক মরহলা প্রােীযদ্র উপর গুরুে আযরাপ করযত থদ্খা যাযে ৷ ১৯৫২ সাযলও রনবপাচ্যন  
থযখাযন মরহলা প্রােীর সংখযা ৪৫ রেল, ২০১৯ সাযল তা হয়ে দ্াৌঁরডয়েযে ৭২৪।  

             

 

 

 



  এোডাও মরহলাযদ্র রিক্ষার হার থবযড ৫০.৪ িতাংি হয়েযে। নারী সিরিকরযণর জনয সরকার রবরভন্ন 
পদ্যক্ষপ গ্রহণ কযরযে, থযমন- স্কলাররিপ, কনযাশ্রী প্রকল্প, মরহলাযদ্র রববাযহর ব়েস ২১ বের করার ফলস্বরূপ 
থময়েযদ্র রিক্ষার হার বৃরদ্ধ হযে। বালযরববাযহর মযতা সমসযা থেযক তারা থবররয়ে আসযত পারযে। ভারযতর 
রপতৃতারন্ত্রক সমাযজর মযনাভাব মরহলাযদ্র রাজননরতক থক্ষযি সরক্র়ে অংিগ্রহযণর পযে এক অন্তরা়ে তা রনয়ে 
সযদহ থনই। মরহলাযদ্র স্বােপসংরক্ষযণর জনয অযনক বযাপাযর এখযনা এক উদ্াসীন মযনাভাব থদ্খা যা়ে। 
মরহলাযদ্র রনযজযদ্রই আযদালন সংেঠিত কযর রাজননরতক অরধকার আদ্া়ে করযত হযব। যতক্ষণ না  তারা 
সরক্র়েভাযব রাজনীরতযত অংিগ্রহণ করযব, রনযজযদ্র অরধকার অজপ ন করযব, ততরদ্ন সমাযজর উন্ন়েন 
সম্পমনপভাযব সম্ভব ন়ে। প্রাচ্ীনকাল থেযক বহু প্ররতকূলতা পার কযর নারীসমাজ থযভাযব তাযদ্র উন্নরতর পে 
প্রিস্ত কযরযে, তার রভরিযত আিা করা যা়ে থয ভরবষযযত রনযজর রাজননরতক অংিগ্রহণযক থজারদ্ার করার 
জনয এবং স্বাধীনভাযব রাজননরতক অরধকার থভাে করার জনয তারা সযচ্ি ও সফল হযব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabambika Biswas 
4th SEM(H) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarmila Singh             
2nd SEM(H) 



 

 

 

ভারযতর রাজননরতক থক্ষযি নারী-পরুুষ সমানারধকারী। রকন্তু বাস্তরবক, সামারজক, অেপননরতক, 
সাংসৃ্করতক,রাজননরতক থক্ষযিও রলঙ্গ ববষময লক্ষয করা যা়ে। ভারতী়ে সংসযদ্র মরহলাযদ্র 
রাজননরতক প্ররতরনরধযের থয েরব আমরা থদ্খযত পাই তা থেযক রলঙ্গ ববষযমযর একটি রদ্ক ফুযট 
ওযে। বতপ মাযন থলাকসভার সাংসযদ্র মাি ১৪ িতাংি মরহলা। এই পররসংখযান রবযের ১৪০টি 
থদ্যির থেযক ভারযতর করুণ অবস্থা প্রমাণ কযর। রবেবযাপী আইনসভার মরহলা প্ররতরনরধযদ্র 
পররসংখযান ২৪.৬ িতাংি। ২০০৮ সাযল ১০৮তম সাংরবধারনক সংযিাধনী রবল থপি করা হ়ে 
যার মাধযযম ভারযতর সংসযদ্র উভ়ে কযক্ষ মরহলাযদ্র জনয ৩৩ িতাংি আসন সংরক্ষযণর 
প্রস্তাব করা হ়ে। সংসযদ্ পরুুষযদ্র তুলনা়ে মরহলাযদ্র অংিগ্রহণ অযনক কম তাই রলঙ্গ ববষময 
দ্মর করার উযেযিয এই রবল থপি করা হ়ে।  

রাজযসভা়ে ৯ই মাচ্প  ২০১০ সাযল এই রবলটি পাি করা হ়ে। রকন্তু এখনও থলাকসভা এই রবলটি 
পাি কযররন। এই রবলযক থকন্দ্র কযর রবতকপ র সৃরি হয়েযে। রবল-রবযরাধীযদ্র মযত মরহলাযদ্র 
জনয ৩৩ িতাংি আসন সংরক্ষণ করযল পরুুষ প্রােীযদ্র আসন সংখযা কযম যাযব। তার 
থেযকও আপরিকর হল মরহলারা রনযজযদ্র থযােযতা বা পররশ্রযমর পররবযতপ  আইন সংরক্ষযণর 
দ্ারক্ষযণয প্ররতরনরধ হযবন। অপররদ্যক থভাটারযদ্র বাধয করা হযব রনরদ্পি রকেু আসযন শুধুমাি 
মরহলাযদ্র রনবপারচ্ত করার জনয। এই বাধযবাধকতা তাযদ্র থভাটারধকাযরর স্বাধীনতার পররপন্থী। 
এই সমাযলাচ্নার ফযল রবলটি এখযনা থলাকসভা়ে পাি হ়েরন। 

এই পরররস্থরতযত উযেখযযােয হল থয ভারযতর স্বা়েেিাসন বযবস্থা়ে তৃণমমল স্তযর আসন 
সংরক্ষযণর ফযল মরহলারা সামারজক প্ররতবন্ধকতা কাটিয়ে রাজননরতক প্ররতরনরধ হও়োর জনয 
এরেয়ে আসযেন। পরুুষতারন্ত্রক বাধারনযষধ উযপক্ষা কযর তারা রাজনীরতযত সরক্র়ে ভম রমকা পালন 
করযেন, রনযজযদ্র রাজননরতক দ্ক্ষতার পররচ়্ে রাখযেন। তাই, ভারযতর েণতযন্ত্রর স্বাযেপ তো 
মরহলাযদ্র ক্ষমতা়েযনর উযেিয মরহলা সংরক্ষণ রবল পাস করা একান্ত বাঞ্ছনী়ে। 

 

 

 

 

 

Sarmila Singh             
2nd SEM(H) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohit Das                
6th SEM(H) 

 



 

 

 

ভারতী়ে সমাযজর রবরভন্ন থক্ষযি নারীযদ্র সংগ্রামী রূপ আমরা প্রতযক্ষ করর। ভারতী়ে 
জাতী়েতাবাদ্ী আযদালযনও তারা গুরুতপমণপ অবদ্ান থরযখযে যা এই পুরুষতারন্ত্রক সমাযজ যোযে 
স্বীকৃরত প্রদ্ান করযত পাযররন। এইসব আযদালযন নারীরা তাযদ্র এক রবপ্লবী রূপ রনমপাণ কযরযচ্ 
যা ভারতী়ে সমাযজ বযাপক আযলাডন সৃরি কযরযে। 

ভারযত নারীযদ্র অবস্থান সুরনরশ্চত করার জনয নারীযদ্র রবরভন্ন সম়ে রবরভন্ন আযদালযন সারমল 
হযত হয়েযে। নারীরা সামারজক পররযপ্ররক্ষযত রকেু স্বতন্ত্র আযদালন পররচ্ারলত কযরযেন। রবংি 
িতাব্দীর কোই যরদ্ উযেখ করা হ়ে, তাহযল থদ্খা যা়ে থয সমাজ সংস্কাযরর থক্ষযি বাংলার 
নারীরা অগ্রণী ভম রমকা পালন কযরযে। এই সম়ে তারা রনজস্ব সংেেন বতরর করযত োযক। 
সরলা থদ্বী থচ্ ধুরানী এলাহাবাযদ্ ১৯১০ সাযল "ভারত স্ত্রী মহামন্ডল" প্ররতরষ্ঠত কযরন। এই 
সংেেযনর প্রধান উযেিয রেল নারীরিক্ষার প্রসার। সযরাজ নরলনী দ্ি (১৮৮৭-১৯২৫) 
মরহলাযদ্র সারবপক উন্নরতর স্বাযেপ বাংলার রবরভন্ন থজলা়ে মরহলা সরমরত েেন কযরন। রবি 
িতযকর রবি এবং রিযির দ্িযক সবপভারতী়ে নারী সংেেনগুযলা আত্মপ্রকাি কযর থযখাযন 
সরক্র়েভাযব বাংলার নারীরা থযােদ্ান কযর। অনযরদ্যক মারাযজ েযড উযেরেল রকেু মরহলা 
সংেেন। যো-উইযমন্স ইরন্ড়োন কাউরন্সল(১৯১৭), অল ইরন্ড়ো ওযমন্স কনফাযরন্স (১৯২৭) 
ইতযারদ্। এই সংেেনগুরলর প্রধান উযেিয রেল নারী স্বাধীনতার জনয কাজ করা। বাংলার 
নারীরা জাতী়ে স্তযরর রবরভন্ন করমটি ও কাউরন্সযল থযােদ্ান কযর। 

ভারযতর স্বাধীনতা অজপ যনর লযক্ষয রবপ্লবী আযদালযনও নারীরা সরক্র়েভাযব অংিগ্রহণ কযররেল। 
ভারতী়ে রাজনীরতযত বযাপকভাযব নারীযদ্র অংিগ্রহণ শুরু হ়ে স্বযদ্িী আযদালযনর সম়ে থেযক। 
োন্ধীজীর দ্বারা পররচ্ারলত রতনটি আযদালযন রিরক্ষত-অরিরক্ষত, ধনী-রনধপন সমস্ত স্তযরর নারীরা 
থযােদ্ান কযর যাযদ্র মযধয মাতরঙ্গনী হাজরা রচ্রস্মরণী়ে বযরিে। চ্ট্টগ্রাম অস্ত্রাোর লুণ্ঠন, 
ইউযরাপী়ে ক্লাব আক্রমণ, ঝাৌঁরসর রানী রিযেযের অবদ্ান ভারযতর ববপ্লরবক ইরতহাযস গুরুেপমণপ 
অধযা়ে রচ্না কযরযে থযখাযন নারীরা কালজ়েী অবদ্ান থরযখরেযলন। কল্পনা দ্ি, কনকলতা 
বডু়ো, প্রীরতলতা ও়োযেদ্ার, বীণা দ্াস, লক্ষ্মী সা়েেল প্রমুখর নাম রবযিষ উযেখয। রবপ্লবী 
কমপকাযণ্ডর উপযুি কযর থতালার জনয নারীযদ্র িরীরচ্চ্প া, অস্ত্র চ্ালাযনার রিক্ষা, থমরিনোন ও 
রাইযফল চ্ালাযনা প্রভৃরত প্ররিক্ষণ থদ্ও়ো হযতা। সযরাজনী নাইেু মরহলাযদ্র থভাটারধকাযরর 
দ্ারবযত আযদালন কযরন। নারীযদ্র রাজননরতক আযদালযন থযাে থদ্ও়োর ফযল ভারযতর 
স্বাধীনতার পে আযরা সুদ্ঢৃ় হ়ে। 



স্বাধীনতা অজপ যনর পর ভারযতর কৃষক আযদালন সংেঠিত হয়েরেল থযমন-থতভাো আযদালন 
(১৯৪৬-৫০), থতযলঙ্গানা আযদালন (১৯৪৮-৫১) থযখাযন নারীরা অংিগ্রহণ কযররেল এবং 
নারীবারহনী েেন হ়েরেল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুযে নারীযদ্র মযধয উৎসাহ লক্ষয করা থেযলও 
স্বাধীনতার পযর তা রস্তরমত হয়ে পযড। এইসম়ে তারা েৃহস্থারলর কাজকযমপ থবরি মযনাযযাে থদ্ন 
এবং তাযদ্র রাজননরতক অংিগ্রহণ রকেু সমাজ কলযানকর কাযজর মযধয সীরমত রেল। নারী 
অরধকাযরর জনয ১৯৮০এর দ্িযক ভারযত নারী আযদালন আবার পুনরুরিত হ়ে। এইসম়ে 
থেযক রবরভন্ন নারী সংেেন েযড ওযে এবং রাজননরতক কাজকমপ রবপুলভাযব বৃরদ্ধ পা়ে। এই 
নারী আযদালযনর প্রধান উযেিয রেল নারী রনযপাতযনর রবরুযদ্ধ প্ররতবাদ্, চ্াকরর, সামারজক 
মযপাদ্া ও সমতা অজপ ন করা। এই অরধকার অজপ যনর থপ্ররক্ষযত রাজনীরতযত নারীযদ্র সরক্র়েতার 
গুরুেপমণপ রদ্ক হযলা- আইনসভা, পিায়েত বযাবস্থা়ে সদ্সয রহসাযব থযােদ্ান করা। দ্ভুপ ােযবিত, 
ভারযতর সংসযদ্র উভ়ে কযক্ষই মরহলা সদ্সয সংখযা পরুুষযদ্র তুলনা়ে থবি কম। পিায়েত 
বযবস্থা়ে মরহলাযদ্র অংিগ্রহযণর রবষ়েটিও সব রাযজয সমান ন়ে৷ এককো়ে, এখযনা মরহলা - 
পুরুযষর ববষময রাজননরতক ক্ষমতা়েন বা অংিগ্রহযণর থক্ষযি রবরাজ করযে। 

পররযিযষ বলা যা়ে, ভারযতর স্বাধীনতা আযদালযন- অরহংস আযদালন থেযক ববপ্লরবক কমপকাণ্ড 
সযবযতই নারীরা রনযজযদ্র সাহরসকতার পররচ়্ে থরযখযে। রবরভন্ন আযদালযন পরুুষযদ্র সাযে 
সমানভাযব অংিগ্রহণ কযর রনযজযদ্র সাংেেরনক দ্ক্ষতা, থনতৃে প্রদ্াযনর থযােযতা ও আযদালযনর 
প্ররত রনযবরদ্ত প্রাযণর নরজর সৃরি কযরযে। তাই ভারযতর সামারজক ও রাজননরতক আযদালযনর 
থক্ষযি কাজী নজরুল ইসলামযক অনুসরণ কযর রনরদ্বপধা়ে বলা যা়ে-  

"থকানকাযল একা হ়েরনযকা জ়েী, পুরুযষর তরবারী; 

 থপ্ররণা রদ়্োযে, িরি রদ্য়েযে, রবজ়েলক্ষী নারী"। 
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