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গত ণতন দশক ধরে ভােরতে অর্থননণতক ক্ষেরে দ্রুত ণিকাশ, ক্রমহ্রাসমান উিথেতা এিং নােীণশোে প্রসাে 

সরেও ক্ষদরশে ণিরমল ওয়াকথ রিাসথ পার্টথ ণসরপশন (এিডণিউএিণপ) িা কমথরেরে মণহলারদে অংশগ্রহরিে 

হাে (যত সংখ্যক মণহলা কারজ ণনযুক্ত আরেন তাে আনুপাণতক হাে) ণনরেে ণদরকই েরয় ক্ষগরে। কাযথত, 

১৯৮৭ সাল ক্ষর্রকই কাযথরেরে ণনযুক্ত মণহলারদে সংখ্যাে দ্রুত ও অণিেণলতভারি পতন হরত ক্ষদখ্া যারে। 

১৯৮৭-২০০৭ সারলে মরধয ভােরতে গ্রাম (পযারনল এ) ও শহোঞ্চরলে (পযারনল ণি) পঁণেশ ক্ষর্রক ষাট িেে 

িয়সী নােী ও পুরুষরদে কমথরেরে অংশগ্রহরিে হাে ণেে ১-এ ক্ষদখ্ান হরয়রে। এই েকম িয়ঃসীমা ধাযথ 

কোে কােি, পঁণেশ িেে িয়রসে মরধয প্রায় প্ররতযরকই ণশোয়তরনে ক্ষশষ ধাপ ক্ষপণেরয় যান এিং তাে িরল, কমথরেরে অংশগ্রহরিে (ডণিউএিণপ) 

হারেে উপে উচ্চণশোয় ক্ষযাগদারনে ক্ষকান সোসণে প্রভাি পরে না।       লেিীয়ভারি, দুর্ট ণেরেে স্তেণিনযাস ও নকশাে মরধয অরনকটাই পার্থকয 

ক্ষদখ্া যায়। গ্রামীি ও নাগণেক, ভােরতে দুই অংরশই পুরুষরদে কমথরেরে অংশগ্রহরিে হাে মণহলারদে ক্ষর্রক অরনকটাই ক্ষিণশ। ণনধথাণেত িয়ঃসীমাে 

অন্তগথত পুরুষকমীরদে হাে সামানয করমরে। গ্রামাঞ্চরল এই হাে ণেয়ানব্বই শতাংশ ক্ষর্রক েুোনব্বই শতাংরশ এিং শহোঞ্চরল েুোনব্বই শতাংশ ক্ষর্রক 

একানব্বই শতাংরশ ক্ষনরম ক্ষগরে। মণহলারদে ক্ষেরেও এই হাে খ্াণনকটা করমরে, অর্থাৎ োণব্বশ শতাংশ ক্ষর্রক েণব্বশ শতাংরশ পরে ক্ষগরে। তরি, 

মণহলাকমীরদে সংখ্যাে সি ক্ষেরয় উরেখ্রযাগয পতন হরয়রে গ্রামাঞ্চরল, ক্ষযখ্ারন কমথরেরে মণহলারদে অংশগ্রহরিে হাে ১৯৮৭ সারল ণেল েুয়ান্ন 

শতাংশ, যা ২০১৭ সারল করম হরয়রে একণেশ শতাংশ।    
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সাপ্লাই-সাইড ফ্যাক্টতরর সাহাতযয এই পেতনর ব্যাখ্যা   

ণিণভন্ন গরিষিারত ক্ষদখ্া যায় ক্ষয, পঁণেশ ক্ষর্রক ষাট িেে িয়সী গ্রামিাসী মণহলা ক্ষগাষ্ঠীে ক্ষেরে কমথরেরে অংশগ্রহরি হ্রাস ঘরটরে প্রধানত যাঁো 

িতথ মারন ণিিাণহত (সমস্ত মণহলাে প্রায় নব্বই শতাংশ) তাঁরদে মরধয। পণেিতথ নশীল জনতাণেক বিণশষ্ট (পণেিারেে ণিিাণহত নােী ও পুরুষরদে ণশোগত 

ক্ষযাগযতাে িৃণি) এিং পাণেিাণেক আরয়ে িৃণিে মত সাপ্লাই-সাইড িযাক্টেগুণলই ১৯৮৭-৯৯ সারলে মরধয মণহলারদে কমথরেরে অংশগ্রহি হ্রারসে জনয 

দায়ী। তরি, এ ক্ষর্রক ক্ষকিলমাে ১৯৯৯ সাল ক্ষর্রক ২০১১ সারলে মরধয ক্ষয হ্রাস ঘরটণেল তাে ১৪ শতাংশ ক্ষর্রক খু্ি ক্ষজাে অরধথক অংরশে ণহরসি 

পাওয়া যায়। মণহলারদে কমথরেরে অংশগ্রহরিে হারে এই পতরনে ণপেরন আরে নােীণশো এিং মণহলারদে কমথসংস্থারনে মরধয একর্ট ইউ আকৃণতে 

সম্পকথ  এিং পণেিারেে পুরুষ সদসযরদে ণশোগত ক্ষযাগযতা ও আয় এিং মণহলারদে কমথসংস্থারনে মরধয অিণস্থত ক্ষনণতিােক সম্পকথ ।     

কারজে ধেি অনুযায়ী কমথসংস্থারনে এই পণেিতথ নরক আেও ণিশরদ ণিরেষি কেরল ক্ষদখ্া যায় ক্ষয, এই পতন ক্ষকিলমাে কৃণষণশরেে ক্ষেরেই ঘরটরে। 

ণেে ২-এে পযারনল এ এিং ণি-ক্ষত যর্াক্ররম মণহলা ও পুরুষরদে ণিণভন্ন ক্ষসক্টরে ও ণিণভন্ন সমরয় কমথরেরে অংশগ্রহরিে ণিষয়র্ট ক্ষদখ্ান হরয়রে। 

কৃণষরেরে মণহলারদে অংশগ্রহি ১৯৮৭ সারল ণেল ক্ষেেণেশ শতাংশ, যা ২০১১ সারল ক্ষতণেশ শতাংরশ এিং ২০১৭ সারল আেও ক্ষনরম ক্ষতইশ শতাংরশ 

েরল যায়। কােখ্ানারকণিক উৎপাদরনে ক্ষেরেও মণহলারদে অংশগ্রহি ৩.৫ শতাংশ ক্ষর্রক সামানয করম ২.৫ শতাংরশ েরল ক্ষগরে। িযণতক্রম ঘরটরে 

ণনমথাি ও পণেরষিা ণশরে, ক্ষযখ্ারন এই হাে প্রায় ১ ক্ষর্রক ১.৫ শতাংশ পযথন্ত ক্ষিরেরে। কৃণষরেরে পুরুষরদে অংশগ্রহিও করমরে। ১৯৮৭ সারল যা ণেল 

সাতাত্তে শতাংশ, ২০১১ সারল তা করম ক্ষেৌষট্টি শতাংশ হরয় ক্ষগরে। এে ক্ষর্রক ক্ষিাঝা যায় ক্ষয, মণহলারদে ক্ষেরে এই পতরনে হাে পুরুষরদে ক্ষেরয় 

অরনক ক্ষিণশ।   
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১৯৯৯ সাল ক্ষর্রক ২০১১ সারলে মরধয মণহলারদে কমথরেরে অংশগ্রহরি ক্ষয পতন ঘরটণেল তা সাপ্লাই-সাইড িযাক্টরেে সাহারযয িযাখ্যা কো যায় ণন, 

এিং এই পতন ঘরটণেল কৃণষণশরেে ক্ষেরে, এই তর্যদুর্ট ক্ষর্রক মরন হয় ক্ষয, এরেরে কৃণষণশরেে ণডমযান্ড-সাইড িযাক্টরেে হয়ত ণকেু অিদান আরে। 

ভােরতে কৃণষকারজে ক্ষেরে একর্ট ণলঙ্গণভণত্তক ণিভাজরনে ধােিা কাজ করে। ক্ষয সমস্ত কারজ (ভূণম কষথি) শােীণেক িরলে প্ররয়াজন ক্ষসগুণলরত 

মণহলা শ্রণমকরদে ণনযুক্ত কোে সম্ভািনা কম এিং ক্ষয সি কাজ ণনভুথ লভারি হওয়া দেকাে (িীজিপন, শরসযে োো তুরল নতুন জায়গায় ক্ষোপন, আগাো 

ক্ষতালা) ক্ষসগুণলে দাণয়ত্ব মণহলারদে হারত র্াকাে সম্ভািনা ক্ষিণশ। এে িরল, কৃণষরেরে নােী ও পুরুষরদে পেস্পরেে ণিকে হরয় ওঠাে সম্ভািনায় 

সীমািিতা বতণে হয়। যখ্ন পুরুষ শ্রণমক ও নােী শ্রণমকো পেস্পরেে ণিকে ণহরসরি অসমূ্পিথ ক্ষর্রক যান, তখ্ন প্রযুণক্তগত পণেিতথ রনে ণলঙ্গণভণত্তক 

প্রভাি অসামঞ্জসযপূিথ হরত পারে। উদাহেি ণহরসরি উরেখ্ কো যায়, ১৯৯৯-২০১১ সারলে মরধয কৃণষরেরে যাণিকীকেি ণতন গুি ক্ষিরে ক্ষগরে 

(প্রার্ণমকভারি ভূণম কষথরিে কারজে জনয)। ক্ষযমন, কষথরিে কারজে ক্ষেরে পুরুষরদে শ্ররমে সোসণে ণিকে বতণে হয়, ভূণম কষথরিে যাণিকীকেরিে 

িরল আগাো ক্ষতালাে কারজ মণহলারদে শ্ররমে ণিকে বতণে হয় পরোেভারি। যরিে সাহারযয ভূণম কষথরিে কােরি আগাো কম জন্মায় ও িলত, 

আগাো ক্ষতালাে কারজ কম সংখ্যক শ্রণমরকে প্ররয়াজন হয়। একর্ট সাম্প্রণতক প্রিরে আমাে সহরলখ্ক এিং আণম ক্ষদণখ্রয়ণে ক্ষয, ১৯৯৯-২০১১ সারলে 

মরধয যাণিকীকেরিে কােরি ভােরতে কৃণষরেরে মণহলারদে শ্রম হ্রারসে পণেমাি পুরুষরদে তুলনায় অরনক ক্ষিণশ। যাণিকীকেরিে উপযুক্ত অঞ্চরলে 

শ্রমরেরে অংশগ্রহিকােী নােী ও পুরুষরদে সরঙ্গ যাণিকীকেরিে অনুপযুক্ত অঞ্চরলে পুরুষ ও নােী শ্রণমকরদে মরধয তুলনা ক্ষটরন আমো এই ণসিারন্ত 

ক্ষপৌেঁরত ক্ষপরেণে। যাণিকীকেি ঘটাে আে ক্ষকান লুকরনা কােি আরে ণকনা, তা না ক্ষজরনই এই ণসিারন্ত ক্ষপৌঁেরল তা পেপাতদুষ্ট হরয় পেরত পারে 

িরল, আমো ণিণভন্ন িাণহযক উপাদারনে কর্াও মার্ায় ক্ষেরখ্ণে। উদাহেি ণহরসরি উরেখ্ কো যায়, ক্ষদাআঁশলা মার্টে নমনীয়তা এঁরটল মার্টে ক্ষেরয় 

ক্ষিণশ এিং তা গভীে কষথরিে অরনক ক্ষিণশ উপযুক্ত। তাে িরল ক্ষদাঁআশলা মার্ট অধুযণষত অঞ্চরল প্রার্ণমক কষথরিে জনয ট্র্যাক্টে-োণলত যিপাণতে 

িযিহারেে সম্ভািনা অরনক ক্ষিণশ। তুলনা কেরল ক্ষদখ্া যারি, যাণিক উপারয় কষথরিে দশ শতাংশ িৃণি হওয়াে িরল কৃণষরেরে মণহলারদে শ্ররমে পাঁে 

শতাংশ হ্রাস ঘরটরে, ণকন্তু তাে মারন এই নয় ক্ষয অকৃণষরেরে তাঁো ক্ষিণশ শ্রমদান কেরেন। ১৯৯৯ ক্ষর্রক ২০১১ সারলে মরধয কৃণষরেরে যরিে 

িযিহাে িণেশ শতাংশ িৃণি পাওয়ায়, অনযানয সূেকগুণল একই র্াকরলও, যরিে িযিহারে স্ফীণত কৃণষণশরে মণহলারদে শ্ররমে হাে সামণগ্রকভারি করম 

যাওয়াে জনয দায়ী। আমো ক্ষদণখ্ ক্ষয, এই হ্রারসে ণপেরন কােি ণহরসরি আরে আগাো ক্ষতালাে মত ক্ষয কাজর্ট অণধকাংশ সময় মণহলা শ্রণমকোই করে 

র্ারকন, ক্ষসগুণলে জনয প্ররয়াজনীয় শ্ররমে োণহদা করম যাওয়া।     

 

 



পডরকাঠাতমাগে পডরব্েত তন মডহলাতের অনুপডিডে 

 কৃণষকারজে ক্ষেরে মণহলারদে অংশগ্রহি অতযাণধক করম যাওয়াে পাশাপাণশ, কমথরেরে অংশগ্রহরিে ক্ষেরে সমণষ্টগত এিং আঞ্চণলক প্রিিতা 

ভােরতে পরে এক উরেগজনক ভণিষযরতে ণদরক ইণঙ্গত করে এিং তা হল পণেকাঠারমাগত পণেিতথ রন মণহলারদে সমূ্পিথ অনুপণস্থণত। ক্ষয পুরুষ 

শ্রণমকো কৃণষণশে পণেতযাগ করেরেন, তাঁো অনয ণশরে (ণিরশষ করে ণনমথাি ও পণেরষিায়) কাজ ক্ষপরয়রেন, ণকন্তু মণহলাো ক্ষসই সুরযাগ পান ণন। জাতীয় 

নমুনা সমীো িা নযাশনাল সযাম্পল সারভথ  ক্ষর্রক পাওয়া নণজেগুণল ক্ষর্রক ক্ষদখ্া যায় ক্ষয, কৃণষণশরেে িাইরে অনযানয অর্থকেী কমথসংস্থারনে পরর্ 

মণহলাো করয়কর্ট উরেখ্রযাগয িাধাগুণলে মুরখ্ামুণখ্ হন। ক্ষসগুণলে মরধয একর্ট হল িাণেে কাোকাণে ক্ষমাটামুর্ট ভাল ক্ষিতনসহ কারজে সুরযারগে 

অভাি। মণহলারদে গণতণিণধ অরনকটাই সীমািি িরল, ণনমথাি ও কম দেতা লারগ এমন পণেরষিামূলক কৃণষণশে-িণহভূথ ত কারজে সুরযাগ মণহলারদে 

কারে সীণমত, কােি এই ধেরনে কারজে ক্ষকি সাধােিত গ্রাম ক্ষর্রক অরনকটাই দূরে হয়।      

ইন্টােনযাশনাল ক্রপ ণেসােথ  ইনণস্টর্টউট িে দয ক্ষসণম-এযাণেড ট্র্ণপকস (আইণসআেআইএসএর্ট)-এে কমথসংস্থান সংক্রান্ত তর্য ক্ষর্রক জানা যায় ক্ষয, 

পুরুষ গ্রামিাসীরদে মরধয িণেশ শতাংশ গ্রারমে িাইরে কাজ করেন, ণকন্তু মণহলা শ্রণমকরদে মরধয মাে পাঁে শতাংশ এই সুরযাগ পান। এে পাশাপাণশ, 

ণশোগত ক্ষযাগযতা স্নাতক স্তরেে ক্ষর্রক কম হওয়াে কােরি, উচ্চ দেতা প্ররয়াজন এমন পণেরষিারকণিক কারজে সুরযাগও মণহলারদে কারে 

সীমািি। মণহলারদে গণতণিণধ ণনয়ণিত হওয়াে িরল কৃণষে িাইরে আে ক্ষকান কারজে সুরযাগ তাঁরদে কারে সীণমত। এই কােরি, খ্োে মত ক্ষয সমস্ত 

ঘটনা উপাজথ রনে উপে প্রণতকূল প্রভাি ক্ষিরল মণহলা শ্রণমকরদে পরে ক্ষসই ধাক্কা সামলানে েমতাও সীণমত হরয় পরে। আমারদে গরিষিা ক্ষদখ্ায় ক্ষয, 

খ্োে সময় মণহলা শ্রণমকরদে কারজে ণদরনে সংখ্যা পুরুষরদে ক্ষর্রক উণনশ শতাংশ কম। এে কােি, অকৃণষণশেরক ক্ষকি করে যত ণিণেে কারজে 

সুরযাগ আরে, মণহলা শ্রণমকো ক্ষসগুণলে সুণিধা ণনরত পারেন না।    

নাগডরক পডরতেডিে 

নাগণেক ভােরত কমথরেরে অংশগ্রহরিে হাে সামানয কমরলও, শ্রমরেরে শহরেে মণহলা িাণসন্দারদে সামণগ্রক অংশগ্রহরিে হাে স্পষ্টতই কম এিং তা 

েণব্বশ শতাংরশই েরয় ক্ষগরে। এে উরটাণদরক পুরুষরদে ক্ষেরে এই অংশগ্রহরিে হাে নব্বই শতাংশ। গরিষিা ক্ষর্রক জানা যায়, সেিোহ ও োণহদা – 

এই শতথ দুর্ট যুগ্মভারি এই ণনম্নহারেে কােিরক িযাখ্যা করে। শ্ররমে িাজারে মণহলারদে অংশগ্রহরিে ণনম্নহারেে কােিরক প্রণতষ্ঠা করে ক্ষয উপাদানগুণল 

তাে মরধয করয়কর্ট হল, গৃহকরমথে ক্ষেরে ণলঙ্গণভণত্তক ণিভাজরনে সামাণজক প্রর্া, িাণেে মণহলাো িাইরে কাজ কেরল তারক ক্ষকি করে পণেিারেে 

মযথাদা ণনরয় উরেগ, গৃরহে পণেসরে মণহলারদে উৎপাদনশীলতায় িৃণিে ণিপেীরত ণশোগত ক্ষযাগযতাে িােরল তাঁরদে কারজে িাজারে তাঁরদে 

উৎপাদনশীলতাে িৃণি এিং িাণেে কাোকাণে কারজে সুরযারগে অভাি। এোোও, ণিরয়ে িাজারে কমথেত মণহলারদে এক ধেরনে জণেমানা ণদরত হয়। 

সাম্প্রণতক গরিষিা ক্ষর্রক ক্ষদখ্া যায় ক্ষয, ভােরত সম্ভািয ণিিাহরযাগয পুরুষরদে ক্ষর্রক ণিরয়ে প্রস্তাি পাওয়াে সম্ভািনা কমথেত মণহলারদে ক্ষেরে ক্ষেৌদ্দ 

ক্ষর্রক কুণে শতাংশ কম। এই ধেরনে জণেমানাে সম্ভািনা উত্তে ভােরতে উচ্চ িরিথে মরধযই ক্ষিণশ ক্ষযখ্ারন ণলঙ্গণভণত্তক আেেরিে আদশথ অরনক ক্ষিণশ 

ণপতৃতাণিক।   

একশ পঞ্চাশ ক্ষকার্ট মানুরষে িাস ক্ষয ক্ষদরশ, ক্ষস ক্ষদশ ণকভারি তাে অর্থননণতক ও সামাণজক সম্ভািনারক িাস্তিাণয়ত কেরত পারে, যণদ তাে কমথেম 

জনসংখ্যাে েণেশ শতাংশ উৎপাদনশীল কারজে সরঙ্গ যুক্ত হওয়াে সুরযাগই না পায়? যণদও এই ণনম্নহারেে কােি ণহরসরি অরনক সময়ই গৃহকরমথে 

ণলঙ্গণভণত্তক ণিভাজন ও পণেিারেে মযথাদা করম যাওয়া ণনরয় উরেরগে ণদরক আঙুল ক্ষতালা হয়, েলারিোয় ণনয়িি এিং দেতাে অভািও কৃণষকারজে 

িাইরে অনযানয ণশরে কাজ না ণনরত পাোে কােি। মণহলারদে েলারিো আেও সীণমত হরয় পরে সংসারেে কারজে দাণয়ত্ব ক্ষযভারি ভাগ কো হয় তাে 

জনয (যাে িরল মণহলাো গৃহস্থালীে কারজ প্রণতণদন অন্তত সাত ঘন্টা িযয় করেন, ক্ষযখ্ারন পুরুষো এই জাতীয় কারজে জনয মাে ণেশ ণমণনট ক্ষদন)।    

সামাণজক প্রর্া িদল একর্ট ধীে গণতে প্রণক্রয়া, ণকন্তু ণনোপদ ও সহজলভয পণেিহরনে সুণিধা ক্ষপরল হয়ত ণকেু মণহলা শ্ররমে িাজারে ক্ষযাগ ণদরত 



উৎসাণহত হরিন। ভােরত মণহলারদে কমথসংস্থারনে ণিষয়র্টে উন্নণত কোে আরেকর্ট উপায় হল, তাঁরদে এমন কারজ দে করে ক্ষতালা যাে োণহদা 

শ্ররমে িাজারে আরে। যা ক্ষদখ্া যারে, ভােরত মণহলারদে কমথরেরে অংশগ্রহরিে ণনম্নহাে এিং ক্রমশ তা ক্ষয আেও কমরে, তা ক্ষকিল মণহলারদে 

প্রণতণনণধত্ব ও শতথ  আরোরপে েমতারকই সঙ্কুণেত করে না, োরেে আয় ও সামাণজক ণিকারশে জনযও তা েণতকে। 

   

কণিকা মহাজন ভােরতে অরশাকা ণিশ্বণিদযালরয়ে সহকােী অধযাপক। এই ণনিরে ক্ষয গরিষিার্টে ণিষরয় আরলােনা কো হরয়রে, তাে সহরলখ্ক 

িেজানা আণিণদ, মণিশঙ্কে ণিষু্ণ, ণদিা ধে, টযাণেন ণডরঙ্কলমযান এিং ণনণকতা সারঙ্গায়ান। 


