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   সমােতজের সমাে তবজেষজে একটি গুরুত্বপূেণ তবষয় 

হজ া ক্ষমতা । ক্ষমতা হজ া অপজরর প্রততজরাধ সজেও ককান 
বযতি সমতি অথবা ক াষ্ঠী সময় এর তনেস্ব স্বাথণ ও  ক্ষয 

পূরজের প্রজেিা। প্রখ্যাত দার্শনিক “টমাস হবস” এর মতত ‘Power 
refers to man's prevent means to any e 
future apparent good’ “রাতসল” এর মতত ‘power is 
the capacity of some presence to produce 
intended and foreseen effect on others’.অর্শাৎ 
অিয কাতরার ওপর অনিতপ্রত ফল সৃনি করার উতেতর্য মািুতের প্রতেিায় 
হতলা ক্ষমতা। 

                  সাধারণত ক্ষমতা োর প্রকার হতয় র্াতক। 
যর্া – 

            ১. বল প্রতয়াগ (force) 

            ২. দক্ষ োলিা (manipulation) 

            ৩. প্রবতশ িা (persuasion) 

            ৪. কতৃশ ত্ব (authority) 

•  ব  প্রজয়া  – ব প্রজয়া  হ  একপ্রকার ক্ষমতা 
প্রজয়া  যা ককান বযতি অথবা ককান ক াষ্ঠীর 
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শারীতরক ক্ষতত কজর উজেশয সাধন কজর এমনতক 

বযতির েীবন নাশক ঘটাজত পাজর । বল প্রতয়াতগর েরম 
প্রকার্ হতলা তীব্রতা (violent) কযখাজন প্রতযক্ষভাজব 
কাউজক শারীতরক আঘাত এর মজধয তিজয় ক্ষমতা 

প্রজয়া  করা হয়। তীব্র তার নবপরীত বতশ মাতি বহু আতদালতি 
অসহতযাগ পদ্ধনত (nonviolent) বযবহার করা 
হয়।যতিও এই প্রসজে এ কথা উজেখ করা প্রজয়ােন 
কয অসহজযা  পদ্ধতত ক্ষমতার একটি প্রকার রূজপ 

মজন করা হয়।কযজকাজনা ধরজনর অসহজযা  
আজদা জনর কক্ষজে ক াষ্ঠীর সিসযরা তাজির 
তনজেজিরজক বযবহার কজর কয ককান প্রকার ক্ষমতা 

প্রজয়াজ  প্রততজরাধ করার  জক্ষয।এই প্রসজে কযজকান 
প্রকার আজদা ন এর কথা উজেখ করা কযজত পাজর 
কযখাজন আজদা নকারীরা কর  াইজনর ওপর অথবা 
বাস রাস্তার ওপর শুজয় পজ়ে অবজরাজধর মজধয তিজয় 

তাজির প্রততবাি োনাই।এছা়ো অনশন ও একপ্রকার 
ব প্রজয়াজ র উিাহরে কযখাজন কবেঁজে থাকার প্রধান 

উপািান কথজক মানুষজক বতিত করা হয়। যয যকাি 
প্রকার দানম সম্পদ িি করা ও বলপ্রতয়াতগর একটি উদাহরণ 
রূতপ বলা যায়। বলপ্রতয়াগ তখ্িই করা হয় যখ্ি ক্ষমতা নবপন্ন 
হতয় পত়ে।তাই ব া কযজত পাজর কয যখন ক্ষমতা 
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প্রজয়াজ র অনযসব মাধযম বযথণ হজয় যায় তখনই ব  
প্রজয়াজ র ক্ষমতা প্রিশণজনর একটি গুরুত্বপূেণ মাধযম 

রুজপ প্রততভাত হয়। 

• িক্ষো না –িক্ষ ো নার ঘটনা ঘজট যখন ক্ষমতা 
প্রজয়া কারী ক্ষমতা অধীনস্ত বযতিজির কথজক তার 

উজেশযজক ক াপন কজর। এই যক্ষতে ক্ষমতায় অধীিস্থ 
বযনিরা তাতদর ওপর ক্ষমতা সম্পজকণ  অসজেতন থাজক। 
যসই কারতণ তাতদর যর্তক যকািপ্রকার বাধার সম্ভাবিা র্াতকিা। 
এই প্রসতে এ কর্া উতেখ্ করা প্রতয়াজি যয এই প্রকার ক্ষমতা 
প্রতয়াগ যদখ্া যায় যখ্ি ক্ষমতা প্রতয়াগকারী এবং ক্ষমতা অধীিস্থ 
বযানিতদর মতধয যকাি প্রকার সম্পকশ  র্াতক িা। 

                   অপরপজক্ষ ব া কযজত পাজর 
কয ক্ষমতা অধীনস্থ ক্ষমতা প্রজয়া কারীর অতস্তত্ব 

সম্পজকণ  অব ত থাজকনা। িইুভাজব ক্ষমতা প্রজয়া  করা 
হয় – 

1. প্রতীকী সংজযাজ র মজধয তিজয় যখন ক্ষমতা 
প্রজয়াজ র ক্ষমতা অধীনস্ত বযতিজির ওপর গুপ্ত 

ক্ষমতা প্রজয়া  কজর ।কযমন – রােননততক প্রোর। 

2. যখন ক্ষমতা প্রজয়া কারী ক্ষমতা অধীনস্ত 
বযতিজির পতরজবজশর পতরবতণ ন কজর । 
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          এই প্রকাশ ক্ষমতার কক্ষজে ক্ষমতা 
অধীনস্থ বযতিরা ক্ষমতা প্রজয়া  কারীর তবরুজদ্ধ 

সরাসতর ককাজনা প্রততবাি করজত পাজর না । 
অজনক সমাে তবজ্ঞানী মজন কজরন কয এটি হজ া 
অমানতবক একপ্রকার ক্ষমতা কযখাজন ক্ষমতা 
অধীনস্থ বযতিরা সমূ্পেণভাজব অপ্রস্তুত থাজক যখন 

তাজির ওপর ক্ষমতা প্রজয়া  করা হয়। 
• প্রবতণ না – এটি হ  একপ্রকার ক্ষমতা কযখাজন ক্ষমতা 
প্রজয়াজ র ক্ষমতা অধীনস্থ বযতির ওপর ক্ষমতা প্রজয়া  

করজত সমথণ হয়। অতিক নবজ্ঞািী তাই প্রবতশ িা যক ক্ষমতার 
প্রকার যমতি নিতত রানজ িি। যকিিা এই প্রকার ক্ষমতায় ক্ষমতার 
অসামঞ্জসযতা লক্ষয করা যায়।প্রবতণ না ঘজট যখন A  –B  

কক ককান যুতি প্রিশণন কজর এবং B তার তনজের 

যুতি তিজয় তবোর কজর A এর বিবযজক কমজন কনয়। 
কযজকাজনা  েমাধযজম প্রকাশ যুতি প্রিশণজনর মাধযজম 

েন জের ওপর প্রভাব তবস্তার করজত সক্ষম হয়। 

কতৃণ ত্ব – কতৃণ ত্ব ব জত এমন একেন বা কজয়কেন 
বযতি কক কবাঝায় যাজির তসদ্ধান্ত গ্রহজের ক্ষমতা 
থাজক এবং অজনযর আজস তসদ্ধান্তজক কমজন কনওয়া 

তনজেজির কতণ বয বজ  মজন কজর। কতৃশ ত্ব হ  ক্ষমতা 
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প্রজয়াজ র ববধ অতধকার। কৃনতত্ব হতলা ববধ ক্ষমতা। 
কতৃশ তত্বর সৃনি হয় আতদর্ প্রদাতির ক্ষমতা ববধতা অজশ ি কজর। 
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  কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
প্রকল্পটি রূপায়জনর েনয অমূ য উপজিশ , 
তনরতবতিন্ন সহজযাত তা ও উৎসাহ িাজনর েনয 
সুজরন্দ্রনাথ কজ জের সমােতবজ্ঞাজনর তশতক্ষকা 
মহাশয়া কক  ভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও অসংখয 
ধনযবাি োনাই । উনার সহজযাত তা ছা়ো এ 
প্রকল্পটির সম্পন্ন হজতা না । ছা়োও আতম 
কৃতজ্ঞতা োনাতি অনযানয তশতক্ষকা মন্ড ীজির 
তারা প্রতযক্ষ বা পজরাক্ষভাজব আমাজক এতটা 
সাহাযয কজরজছ। 
    

                        ধনযবািাজন্ত 
                                              Swastika Hait 


