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অবিলম্বে বিবলম্বেি েন্য
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ভারতীয়রা পররবার এবং সমাজে রিঙ্গরভরিক ভূ রমকাগুরিজক ককান দৃষ্টিজত কদজেন

ভািতীয়িা ন্ািীম্বেি িােনন্বতক যন্ত্রী বিম্বেম্বি যিম্বন্ যন্ন্, বকন্তু অম্বন্ম্বকই পাবিিাবিক েীিম্বন্
প্রথাগত বলঙ্গবভবিক ভূ বিকাগুবলম্বকই যিবি পছন্দ কম্বিন্
ওয়ার ংটন রি.রস. (মার্চ 2, 2022) – অর্ ধ িতাব্দীিও যিবি েিয় আম্বগ, ভািত বিম্বেি যেইেি প্রথি
যেিগুবলি িম্বর্য একটি বছল য খাম্বন্ একেন্ নারীকে প্রর্ান্িন্ত্রী বিম্বেম্বি বন্িাচন্
ধ
কিা িম্বয়বছল, এিং
িতধিাম্বন্ এই যেম্বি যিি কম্বয়কেন্ অতযন্ত প্রভািিালী নারী িােন্ীবতবিে আম্বছন্, াি িম্বর্য
িম্বয়ম্বছন্ যোবন্য়া গান্ধী ব বন্ একটি িড় োতীয় েম্বলি প্রর্ান্। ভািত েুম্বড় প্রায় 30,000
প্রাপ্তিয়স্কম্বেি উপি কিা একটি োম্প্রবতক বপউ বিোচধ যেন্টাম্বিি েিীক্ষা অন্ুোম্বি, আে যিবিিভাগ
ভািতীয়িা িম্বলন্ য “োর্ািণভাম্বি, ন্ািী ও পুরুষ উভয়ই েিান্ভাম্বি ভাম্বলা িােনন্বতক যন্তা ততবি
কম্বি,” এিং প্রবত েিেম্বন্ি িম্বর্য একেম্বন্িও যিবি িান্ুষ িম্বন্ কম্বিন্ য নারীরা োর্ািণত
পুরুষম্বেি যচম্বয় ভাম্বলা িােনন্বতক যন্তা িন্। শুর্ুিাত্র এক চতু থাংি
ধ
ভািতীয় প্রাপ্তিয়স্ক িম্বন্
কম্বিন্ য পুরুষিা োর্ািণত নারীকের যচম্বয় ভাম্বলা িােনন্বতক যন্তা িন্।
তিুও, পাবিিাবিক িযিস্থায়, ভািতীয়িা োর্ািণত িম্বলন্ য নারীকের তু লন্ায় পুরুষম্বেি আিও বিবিষ্ট
ভূ বিকা থাকা উবচত। েিেম্বন্ি িম্বর্য প্রায় ন্য়েন্ ভািতীয়ই এই র্ািণাি োম্বথ একিত য একেন্
স্ত্রীম্বক েিেিয় তাি স্বািীি কথা যিম্বন্ চলম্বত িম্বি, এম্বেি িম্বর্য প্রায় েুই-তৃতীয়াংি এই অন্ুভূবতি
োম্বথ েম্পূণ ধ একিত। 2019 োম্বলি যিম্বষি বেক যথম্বক 2020 োম্বলি শুরুি বেক প ন্ত
ধ (প্রর্ান্ত
যকাবভি-19 অবতিািীি আম্বগ) চালাম্বন্া েিীক্ষাটি অন্ুোম্বি, ভািতীয় ন্ািীিা োর্ািণত ভািতীয়
পুরুষম্বেি তু লন্ায় একিু কি পররমাকন িম্বলন্ য তািা এই রিষকে েম্পূণ ধ একিত য স্ত্রীম্বেি েিো
ধ
তাাঁম্বেি স্বািীম্বেি কথা যিম্বন্ চলা উবচত (61% িন্াি 67%)।
তম্বি, অম্বন্ক ভািতীয়ই িাবড়ম্বত বকছু বলঙ্গবভবিক ভূ বিকাি প্রবত োিযিােী িম্বন্াভাি প্রকাি কম্বিন্।
য িন্, 62% প্রাপ্তিয়স্ক িম্বলন্ য িাচ্চাম্বেি যেখাম্বিান্া কিাি োবয়ত্ব পুরুষ এিং ন্ািী উভম্বয়িই
যন্ওয়া উবচত। তম্বি প্রথাগত বলঙ্গবভবিক বন্য়িগুবল এখন্ও েন্েংখযাি িড় অংম্বিি উপি প্রভাি
বিস্তাি কম্বি: প্রায় এক-তৃতীয়াংি প্রাপ্তিয়স্ক (34%) িম্বন্ কম্বিন্ য বিশুি যেখাম্বিান্া কিাি োবয়ত্ব
িুখযত ন্ািীম্বেি পালন্ কিা উবচত।
অন্ুরূপভাম্বি, একিা যছাি েংখযাগবিষ্ঠ (54%) িম্বলন্ য পবিিাম্বিি পুরুষ এিং ন্ািী উভম্বয়িই অথ ধ
উপােধম্বন্ি োবয়ত্ব যন্ওয়া উবচত, বকন্তু অম্বন্ক ভািতীয় (43%) এটিম্বক প্রর্ান্ত পুরুষম্বেি
িার্যিার্কতা বিম্বেম্বি যেম্বখন্। এিং ভািতীয় প্রাপ্তিয়স্কিা অরিোাংশই িম্বলন্ য
খন্ চাকবি কি
থাম্বক, তখন্ ন্ািীম্বেি যথম্বক পুরুষম্বেি কিেংস্থাম্বন্ি
ধ
অবর্কাি যিবি থাকা উবচত, া এিাই
প্রবতফবলত কম্বি য অথনন্বতক
ধ
যক্ষম্বত্র পুরুষম্বেি প্রার্ান্য অিযািত িম্বয়ম্বছ। েি েম্বন্ি িম্বর্য আি
েন্ই এই অন্ুভূবতি োম্বথ েিিত, াি িম্বর্য িম্বয়ম্বছ একটি েংখযাগবিষ্ঠ (56%) েল ািা এম্বত
েম্পূণ ধ েিিত।
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িাবড়ি িম্বর্য, ভািতীয়িা পুত্র এিং কন্যা উভয় থাকাম্বকই িূলয যেন্: প্রায় েি ভািতীয়িাই িম্বলন্ য
একটি পবিিাম্বি অন্তত একটি পুত্র (94%) এিং, আলাোভাম্বি, অন্তত একটি কন্যা (90%) থাকা
েরুবি। এিং যিবিিভাগ ভািতীয়িাই িম্বলন্ য বপতািাতাম্বেি কাছ যথম্বক উিিাবর্কাি পাওয়াি
যক্ষম্বত্র পুত্র ও কন্যা উভম্বয়িই েিান্ অবর্কাি থাকা উবচত (64%) এিং বপতািাতাি িয়ে িম্বল
তাাঁম্বেি যেখাম্বিান্াি যক্ষম্বত্র উভম্বয়িই েিান্ োবয়ত্ব থাকা উবচত (58%)। বকন্তু উভয় যক্ষম্বত্রই,
যলাকেন্ এিাই যিবি িম্বল য কন্যাম্বেি তু লন্ায় পুত্রম্বেিই এই েি যক্ষম্বত্র যিবি অবর্কাি এিং
োবয়ত্ব থাকা উবচত। উোিিণ স্বরূপ, য খাম্বন্ েি েম্বন্ি িম্বর্য প্রায় চািেন্ ভািতীয় প্রাপ্তিয়স্ক
িম্বলন্ য িয়স্ক বপতািাতাম্বেি যেখাম্বিান্া কিাি িুখয োবয়ত্ব পুত্রম্বেি িওয়া উবচত, যেখাম্বন্ িাত্র 2%
এই একই জেবন্েটি কন্যাম্বেি েন্য িম্বলন্। উপিন্তু, যিবিিভাগ ভািতীয় (63%) বপতািাতাম্বেি
অম্বন্তটষ্টজিয়া এিং েিাবর্ আচাম্বিি েন্য িুখয োয়িদ্ধ বিম্বেম্বি পুত্রম্বেি যেম্বখন্ – কন্যাম্বেি ন্য়।
বিবভন্ন ঐবতিাবেক, োিাজেক, র্িীয় এিং অথনন্বতক
ধ
কািম্বণ, ভািতীয় পবিিািগুবল কন্যাম্বেি
পবিিম্বতধ পুত্রম্বেি যিবি িূলয যেওয়াি প্রিণতা যেখায় – এটি একটি প্রথা য িাম্বক িূলত “পুত্র পছন্দ”
িলা িয়। পুত্র পছম্বন্দি কািম্বণ এিং োম্প্রবতক েিকগুবলম্বক আল্রাোউম্বেি উপলভযতা িৃজদ্ধ
পাওয়ায়, ভািত েুম্বড় যিম্বছ যিম্বছ কন্যা ভ্রুম্বণি গভধপাত ঘম্বি চম্বলম্বছ, এই অন্ুিীলন্টি যিআইন্ী
িওয়া েম্বেও। অম্বন্ক ভািতীয় অন্তত বকছু পবিবস্থবতম্বত বলঙ্গ-বন্িাচন্
ধ
বভবিক গভধপাতম্বক গ্রিণম্ব াগয
বিম্বেম্বি যেম্বখন্: েি েম্বন্ি িম্বর্য চাি েন্ ভািতীয় িম্বলন্ য পবিিাম্বি যিম্বয়ম্বেি এিং যছম্বলম্বেি
েংখযাি োিঞ্জেয রাখার জনয আর্ুবন্ক পদ্ধবতগুবল িযিিাি কম্বি একিা যচকআপ কম্বি যন্ওয়া
“েম্পূণরূম্বপ
ধ
গ্রিণম্ব াগয” িা “বকছুিা গ্রিণম্ব াগয”, এিা বলঙ্গ-বন্িাচন্
ধ
বভবিক গভধপাতম্বক বকছুিা
যকািলভাম্বি প্রকাি কিাি একিা রূপ। প্রায় একই েংখযক িান্ুষ (42%) িম্বলন্ য আর্ুবন্ক
পদ্ধবতগুবলি িার্যম্বি পবিিাম্বি যিম্বয়ম্বেি ও যছম্বলম্বেি েংখযাি োিঞ্জেয িাখা েম্পূণরূম্বপ
ধ
অগ্রিণম্ব াগয, য খাম্বন্ েি েম্বন্ি িম্বর্য প্রায় একেন্ এই অন্ুিীলন্টিম্বক “বকছুিা” অগ্রিণম্ব াগয িম্বল
িণন্া
ধ কম্বিন্।
এই প্রম্বে এিং এই বিম্বপাম্বিধ ি অন্তগতধ অন্য েি বকছুম্বত, পুরুষ এিং ন্ািীম্বেি িম্বর্য এিং বিবভন্ন
িয়ম্বেি যলাকেম্বন্ি িম্বর্য িম্বতি পাথকয
ধ পবিবিত। অন্য কথায় িলম্বল, ভািতীয় ন্ািীিা পুত্র পছন্দ
এিং বলঙ্গবভবিক ভূ বিকাি িযাপাম্বি ভািতীয় পুরুষম্বেি যচম্বয় যিবি কম্বি োিযিােী েৃটষ্টভবঙ্গ প্রকাি
কম্বিন্ ন্া, এিং তরুণ ভািতীয় প্রাপ্তিয়স্কম্বেি (িয়ে 18 যথম্বক 34) যক্ষম্বত্রও বিষয়টি েতয খন্
তাম্বেি যথম্বক যিবি িয়েীম্বেি োম্বথ তু লন্া কিা িয়।
29,999 েন্ ভািতীয় প্রাপ্তিয়স্কম্বেি িম্বর্য িুম্বখািুবখ িাষ্ট্রীয়ভাম্বি চালাম্বন্া একটি বপউ বিোচধ যেন্টাি
েিীক্ষাি উপি বভবি কম্বি ততবি কিা এটি বিতীয় বিম্বপািধ । ভািম্বতি েিীক্ষাি অম্বন্ক ফলাফল
“ভািম্বত র্ি:ধ েিন্িীলতা এিং পৃথকীকিণ,”-এ আম্বগ প্রকাবিত িম্বয়বছল য িা র্িীয় এিং োতীয়
পবিচয়, র্িীয় বিোে এিং অন্ুিীলন্, এিং র্িীয় েম্প্রোয়গুবলি িম্বর্যকাি িম্বন্াভাি েম্পম্বকধ
বিস্তাবিত যখাাঁে বেম্বয়বছল। েিীক্ষাটিম্বত ভািতীয় েিাম্বেি বলঙ্গবভবিক ভূ বিকাগুবল েম্পম্বকধ অম্বন্ক
প্রে অন্তভুক্ত
ধ বছল, বকন্তু আম্বগি বিম্বপাম্বিধ এই প্রেগুবলম্বক বিম্বেষণ কিা িয়বন্ এিং এখন্ প্রথিিাি
এগুবল প্রকাবিত িম্বে। (আি একটি োম্প্রবতক বিম্বপািধ , “Religious Composition of India,”
স্বার্ীন্তাি পি যথম্বক ভািম্বতি র্িীয় রূপ কীভাম্বি পবিিবতধত িম্বয়ম্বছ তা গকিষণা কম্বিম্বছ।)
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স্থান্ীয় োক্ষাত্কাি-গ্রিণকািীিা 17ই ন্ম্বভেি, 2019 যথম্বক 23যি িাচধ, 2020 এি িম্বর্য, 17টি ভাষায়
েিীক্ষাটি পবিচালন্া কম্বিবছম্বলন্। েিীক্ষাটি ভািম্বতি েিস্ত িােয এিং যকন্দ্র িাবেত অঞ্চলগুবলম্বত
চালাম্বন্া িম্বয়বছল, িযবতিি বছল িবণপুি এিং বেবকি – য খাম্বন্ দ্রুত-বিস্তাি লাভ কিা যকাবভি-19
পবিবস্থবত 2020 োম্বলি িেম্বন্ত বফল্ডওয়াকধ শুরু কিম্বত যেয়বন্ – এিং আন্দািান্ ও বন্ম্বকািি
িীপপুঞ্জ এিং লাক্ষািীম্বপি প্রতযন্ত অঞ্চলগুবল; এই অঞ্চলগুবল ভািতীয় েন্েংখযাি 1% এি প্রায়
এক চতু থাংম্বিি
ধ
িােস্থান্। েম্মু এিং কাশ্মীম্বিি যকন্দ্র িাবেত অঞ্চলগুবল েিীক্ষাটিম্বত অন্তভুক্ত
ধ কিা
িম্বয়বছল, বেও বন্িাপিােবন্ত উম্বিম্বগি কািম্বণ কাশ্মীি অঞ্চম্বল যকাম্বন্া বফল্ডওয়াকধ কিা িয়বন্।
েয বপউ চযাবিম্বিিল রাস্টে এিং েন্ যিিম্বেিন্ ফাউম্বেিন্ িািা অথাবয়ত
ধ
এই গম্বিষণাটি র্িীয়
পবিিতধন্ এিং বিেেুম্বড় বিবভন্ন েিােগুবলম্বত এি প্রভাি যিাঝাি েন্য বপউ বিোচধ যেন্টাম্বিি িৃিিি
প্রম্বচষ্টাি একটি অংি।
েম্পূণ ধ বিম্বপািধ টিি িম্বর্য অন্তভুক্ত
ধ িম্বয়ম্বছ বলঙ্গ তিষম্বিযি উপলবি; বলঙ্গ েম্পম্বকধ ভািতীয় িম্বন্াভাি
বিম্বে কীভাম্বি তু লন্া কিা িয়; বলম্বঙ্গি প্রবত িম্বন্াভাম্বি বিক্ষা এিং র্ম্বিিধ িজক্তিালী প্রভাি; ভািতীয়
পুরুষ এিং ন্ািীম্বেি, এিং বিবভন্ন িয়ম্বেি প্রাপ্তিয়স্কম্বেি বলম্বঙ্গি প্রবত িম্বন্াভাম্বিি িম্বর্য ন্ূযন্তি
পাথকয;
ধ
এিং বলঙ্গবভবিক ভূ বিকাগুবলম্বক কীভাম্বি যেখা িয় যেিায় আঞ্চবলক এিং িােয-স্তম্বি
তিবচত্র।
বিম্বপািধ টি ইংম্বিজেম্বত পড়ম্বত, এখাম্বন্ ান্: https://www.pewforum.org/2022/03/02/how-indiansview-gender-roles-in-families-and-society
পদ্ধবত (ইংম্বিজেম্বত): https://www.pewforum.org/2022/03/02/methodology-47
েিীক্ষাি সারাাংশ (ইংম্বিজেম্বত): https://www.pewforum.org/wpcontent/uploads/sites/7/2022/02/PF_03.02.22_India_Gender_Topline.pdf
গম্বিষণাটি েম্পম্বকধ আিও তম্বথযি েন্য িা প্রর্ান্ গম্বিষক, বিোচধ অযাম্বোবেম্বয়ি যোন্াথান্ ইভান্স
এিং অযাম্বোবেম্বয়ি বিম্বিক্টি অফ বিোচধ িাাঃ যন্িা োিগাম্বলি োম্বথ একটি োক্ষাত্কাম্বিি আম্বয়ােন্
কিম্বত, অন্ুগ্রি কম্বি aschiller@pewresearch.org ইম্বিম্বল িা +1-202-419-4514 ন্েম্বি অযান্া
বিলাম্বিি োম্বথ য াগাম্ব াগ করুন্।
###
বপউ বিোচধ যেন্টাি একটি পক্ষপাতিীন্ তথয আর্াি (ফযাক্ট িযাঙ্ক) য টি বিম্বে প্রভাি বিস্তািকািী
েিেযা, িম্বন্াভাি এিং প্রিণতাগুবল েম্পম্বকধ েন্োর্ািণম্বক অিগত কম্বি। এটি ন্ীবতগত অিস্থান্
গ্রিণ কম্বি ন্া। যেন্টািটি এটিি প্রর্ান্ অথায়ন্কািী
ধ
েয বপউ চযাবিম্বিিল রাস্টম্বেি একটি
োিবেবিয়াবি। আিাম্বেি তেবন্ক এিং োপ্তাবিক ইম্বিল বন্উেম্বলিািগুবল োিস্ক্রাইি করুন্।
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এই যপ্রে বিবলেটি এটিি িূল ইংম্বিজে েংস্কিণ যথম্বক িাংলায় অন্ুিাে কিা িম্বয়ম্বছ।
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