
 

অ্যাসাইনমেন্টঃ “নাগররকতার াথথ জর়িত ক প্রশ্ন ম্পথকে  যয লাস্ত্র অথাচনা কথর তাআ য ৌরনীরত” আ. এম. 

যায়াআথের এআ ংজ্ঞার অথাথক য ৌরনীরত  ুলাথনর রিয়িস্তু   রররির ক্রমরিকাল ম্পথকে  একটি রনিন্ধ 

রচনা কর। 

য ৌররনরত থা নাগররকতা রিয়ক রিজ্ঞান। প্রাচীন গ্রীথ নাগররক  নগর রাষ্ট্র রি রিথেদ্য। ঐ ময় যিাে 

ঞ্চ রনথয় গথ়ি উঠত নগর-রাষ্ট্র। যারা নগর রাষ্ট্রীয় কাথজ রারর ংলগ্রণ করত, তাথদ্র নাগররক িা 
ত। শুিুমাত্র  ুরু যেণী রাষ্ট্রীয় কাথজ ংলগ্রথণর ুথযাগ য থত রিিায় যকিমাত্র তাথদ্রথক নাগররক িা 
ত। দ্া, মরা  রিথদ্রলথদ্র এ ুথযাগ রিনা। 

নাগররথকর অচরণ, দ্ারয়ত্ব  কতে িয রনথয় অথাচনাআ থা য ৌরনীরতর রিয়িস্তু। রাষ্ট্র প্রদ্ত্ত নাগররথকর 

মযোদ্াথক িা য় নাগররকতা। অর রাথষ্ট্রর াথথ জর়িত িআ য ৌরনীরতর রিয়িস্তু। 

য ৌরনীরত থা জ্ঞাথনর যআ মূযিান লাখা, যা নাগররথকর তীত, িতে মান  ভরিযৎ এিং স্থানীয়, জাতীয়  

অন্তজে ারতক  যোথয় মানিতার াথথ জর়িত ক রিয় রনথয় রিস্তাররত অথাচনা কথর। িতে মাথন একরদ্থক 

নাগররথকর িারণার  ররিতে ন ঘথেথি, নযরদ্থক নগর-রাথষ্ট্রর স্থথ িৃৎ অকাথরর জারত রাষ্ট্র প্ররতরিত থয়থি। 

পৌরনীতি ও সুশাসমনর ধারণাঃ 

িৃৎ দ্রৃিভরি যথথক য ৌরনীরত থা ামারজক রিজ্ঞাথনর একটি ংলমাত্র। এর থে যথাক্রথম নাগররক 

(Citizen)  নগররাষ্ট্র (City state)। প্রাচীন রগ্রথ নাগররক  নগররাষ্ট্র রি রিথেদ্য। তখন রাষ্ট্রথক যকন্ধ 

কথর নাগররক জীিন অিরতে ত থতা। নযরদ্থক রাষ্ট্র  এর কাযোিী ম্পরকে ত আরতাথর রদ্থক দ্রৃি রদ্থ যদ্খা 
যায়, রিিতে থনর রিতীয়  যোয় রিস্ট ূিে ১০০০ থে রগ্রথ নাগররক যকরন্ধক ভযতার উদ্ভািন য়। রগ্রক 

দ্ালেরনক যেথো (Plato) তার রিখযাত গ্রন্থ `The Republic‟ এ নাগররক, নাগররক এর যেণীরিভাগ এিং মাজ 

ম্পথকে  অথাচনায় য ৌরনীরতর অভা ক্ষ্য করা যায়। যাররস্টে তার „The Politics‟ গ্রথন্থ য ৌরনীরতর 

িাস্তিরভরত্তক  রিজ্ঞানম্মত অথাচনা কথরথিন। 

অিুরনককাথ য ৌরনীরত অাদ্া রিয় রাথি  রররচরত য থত থাথক। মারকে ন যুক্তরাথষ্ট্রর নীরত রনিোরকরা 
রিশ্বা করথতন শুিু রাজননরতক প্ররতিানগুথা ুংগঠিত কথরআ গণতন্ত্রথক কাযেকর করা ম্ভি নয়। 

রিথল কথর মুক্তিুরির চচে া এিং উদ্ারননরতক গণতারন্ত্রক যদ্থলর ফতা রনভে র কথর নাগররথকর জ্ঞান, দ্ক্ষ্তা 
এিং মূযথিাথির উ র। এজনয তারা উত্তম নাগররকতা রলক্ষ্াদ্াথনর জনয এিং উত্তম নাগররক গথ়ি যতাার জনয 
সু্ক কারুকাথম য ৌরনীরত রিয়টি যুক্ত করথিন। রাজননরতক রস্থরতলীতা  ভরিযৎ প্রজন্থক ুনাগররক 

রথথি গথ়ি যতাার জনয য ৌরনীরত এর গুরুত্ব  ররীম। 

ুলান (Good governance গুড গভাথনেন্প) িথত রকারী প্ররতিানগুর কীভাথি একটি  িন্ননীয় উ াথয় 

রকারী কমেকাণ্ড  ররচানা কথর  রকারী ম্পদ্মূথর িযিস্থা না রনরিত কথর, যআ িযা ারগুর  ররমা  

ম্পরকে ত একটি িারণাথক যিাঝায়। লান িথত “রিান্ত গ্রথণর প্ররক্রয়া এিং যকান্ প্ররক্রয়াথত রিান্তগুর 



িাস্তিারয়ত য় (িা য় না)”, যআ িযা ারটিথক যিাঝায়। এআ যপ্ররক্ষ্থত লান কথাটি িযিা প্ররতিান, জাতীয়, 

অন্তজে ারতক িা স্থানীয় লাথনর  ালা ারল মাথজর নযানয খাতগুরর মিযকার অন্তঃরক্রয়ার াথথ ম্পরকে ত 

থত  াথর। 

ুলান প্রতযয়টির িযিার খুি যিরলরদ্থনর নয়। ুলাথনর িারণা যেথোর যখনীথত  ায়া যায়। ুলান 

রিয়টির িারণা যাররস্টেথর যখা যথথক  ায়া যায়। যাররস্টে িথরিথন, থিোৎকৃি কযাণ ািন 

রাথষ্ট্রর ক্ষ্য। রতরন অর িথরিথন, প্রাকৃরতক িা স্বাভারিক উ াথয় রাথষ্ট্রর ৃরি থয়থি । রকন্তু রাষ্ট্র টিথক 

অথি উন্নত জীিন িযাত রাখার জনয। যাররস্টে তার ংরিিাথনর অথাচনার মািযথম ুলাথনর 

রিয়টি তুথ িথরন। ুলান িথত অআথনর লান, জনিান্ধি, প্রলান, যযৌরক্তক  নযায়রভরত্তক রিান্ত গ্রণ 

এিং দ্নুীরতযুক্ত প্রলানথক িুরঝথয়থিন।  রিতীথত েমা িস্ Thomas Hobbes, জন যক John Lack  জয ঁ
জযাঁক রুথলার রাথষ্ট্রর উৎ রত্ত ংক্রান্ত চুরক্ত মতিাথদ্ ুলাথনর প্ররতফন যদ্খা যায়। 

পৌরনীতি ও সুশাসমনর তরতধ : 

য ৌরনীরত  ুলাথনর  রররি িযা ক। য ৌরনীরত  ুলাথনর  রররি ম্পথকে  রনথে অথাচনা করা - 

 নাগতরকিা তিষয়ক : য ৌরনীরত  ুলান মূত নাগররকতা রিয়ক রিজ্ঞান। নাগররথকর উত্তম  

মযোদ্া ূণে জীিন প্ররতিা করা য ৌরনীরত  ুলাথনর প্রিান ক্ষ্য। য ৌরনীরত  ুলান নাগররথকর 

দ্ারয়ত্ব  কতে িয, থচতনতা, ুনাগররকতা, নাগররকতা জে ন  রিথা , নাগররকতার থে  প্রকৃরত, 

ুনাগররথকর গুণাির প্রভৃরত ম্পথকে  অথাচনা কথর। 

 পেৌতিক প্রতিষ্ঠান সম্পতকি ি : মানি ভযতার আরতাথ  ররিার  অরদ্  কৃরত্রম প্ররতিান। 

কাথর রিিতে ন িারায়  ররিাথরর ম্প্রারণ থয়থি এিং গথ়ি উথঠথি রাষ্ট্র  নযানয িহুরিি 

ামারজক এিং রাজননরতক প্ররতিান। য ৌরনীরত  ুলান  ররিার যথথক শুরু কথর মাজ, রাষ্ট্র, 

রাথষ্ট্রর উৎ রত্ত  রিকাল, রাথষ্ট্রর কাযোির প্রভৃরত যমৌরক প্ররতিান য ৌরনীরত  ুলাথনর ন্তভূে ক্ত। 

 রাজননতিক প্রতিষ্ঠান সম্পমকি  আমিাচনা : য ৌরনীরত  ুলাথনর াথথ রাজননরতক প্ররতিানমূ 
ৎথপ্রাতভাযি জর়িত। রাষ্ট্র, রাথষ্ট্রর িারণা, রাথষ্ট্রর উৎ রত্ত, রাথষ্ট্রর কাযোির, রাষ্ট্র ম্পথকে  রিরভন্ন 

মতিাদ্, রাথষ্ট্রর উ াদ্ান, ংরিিান, ংরিিাথনর যেরণরিভাগ, ংরিিাথনর বিরলিয, রকার, রকাথরর 

যেরণরিভাগ, রকাথরর রিরভন্ন ি, জনমত, জনমথতর িান, রনিোচকমন্ডী, রাজননরতক দ্, 

রনিোচন করমলন প্রভৃরত য ৌরনীরত  ুলাথনর অথাচনার ন্তভূে ক্ত। 

 সাোতজক ও রাজননতিক তিেূিি  তিষয় তনময় আমিাচনা : য ৌরনীরত  ুলান ামারজক  

রাজননরতক িথনর রিরভন্ন রিমূতে  রিয় রনথয় অথাচনা কথর। অআন, অআথনর উৎ  প্রকৃরত, অআন 

 বনরতকতা, স্বািীনতা, স্বািীনতার প্রকৃরত, স্বািীনতার রক্ষ্াকিচ, াময  স্বািীনতা, াথমযর 

প্রকারথভদ্ প্রভৃরত ম্পথকে  য ৌরনীরত  ুলান অথাচনা কথর। 

 রাজননতিক ঘটনািতি : য ৌরনীরত  ুলান রাজননরতক রিরভন্ন ঘেনাির রনথয় অথাচনা কথর। 

যযমন- িাংাথদ্থল য ৌরনীরত  ুলান  ালীর যুি, র াী রিথরা, ১৯৪০ াথর াথার প্রস্তাি, 

১৯৫২ াথর ভাা অথন্নান, ১৯৫৪ াথর যুক্তফ্রন্ট রনিোচন, ১৯৬৬ াথর িয় দ্ফা, ১৯৬৯ 



াথর গণ-ভুযত্থান, ১৯৭০ াথর রনিোচন, ১৯৭১ াথর মুরক্তযুি, ামররক ভূযত্থান আতযারদ্ 

রাজননরতক  যোয় ম্পথকে  অথাচনা কথর। 

 সুশাসন সম্পমকি  আমিাচনা : য ৌরনীরত  ুলান রাথষ্ট্রর ুলাথনর িহুমারত্রক িারণা ম্পথকে  
অথাচনা কথর। ুলাথনর উ াদ্ান, ুলাথনর মযা, ুলাথনর মযার মািান, ুলাথনর মযা 
মািাথন রকার  জনগথণর ভূরমকা ম্পথকে  য ৌরনীরত  ুলান অথাচনা কথর। 

 নাগতরমকর অ্িীি, িিি োন ও ভতিষযৎ তনময় আমিাচনা : য ৌরনীরত  ুলান নাগররথকর 

রিকার  কতে থিযর িতে মান স্বরূ  ম্পথকে  অথাচনা কথর এিং এর মািযথম ভরিযৎ নাগররক 

জীিথনর অদ্লে  স্বরূথ র আরিত প্রদ্ান কথর। 

 নাগতরমকর স্থানীয়, জািীয় ও আন্তজি াতিক তিক তনময় আমিাচনা : য ৌরনীরত  ুলান 

নাগররথকর ামারজক  রাজননরতক কাযোিরর াথথ মৃ্পক্ত স্থানীয় ংস্থার (যযমন, আউরনয়ন  ররদ্, 

উ থজা  ররদ্, য ৌরভা, যজা  ররদ্, রটি কথ োথরলন আতযারদ্) গঠন, ক্ষ্মতা  কাযোির রনথয় 

অথাচনা কথর। নাগররথকর জাতীয় রিয় (যযমন, স্বািীনতা অথন্নাথনর  েভূরম, মুরক্তযুি, রিরভন্ন 

জাতীয় যনতার িদ্ান, যদ্ল রক্ষ্ায় নাগররথকর ভূরমকা, জাতীয় রাজননরতক গুরুত্ব ূণে ঘেনামূ) 

ম্পথকে  অথাচনা কথর। অন্তজে ারতক রিরভন্ন ংস্থা  ংগঠন এিং রিরভন্ন ঘেনাির ম্পথকে  

য ৌরনীরত  ুলান অথাচনা কথর। 

 নাগতরক জীিমনর সামে সম্পকৃ্ত তিষয়াতি : য ৌরনীরত  ুলান অিুরনক নাগররক জীিথনর াথথ 

মৃ্পক্ত রিরভন্ন রিয়াির রনথয় অথাচনা কথর। রিরভন্ন ামারজক  রাজননরতক মযার মািান 

 ায়া যায় এর মািযথম। যযমন- আভটিরজং, দ্নুীরত, আথকট্ররনক গভথনেন্প (আ-গভথনেন্প), দ্াররর 

রিথমাচথনর মত রিয়গুরর অথাচনা য ৌরনীরত  ুলাথনর  রররিথক মৃি কথরথি। 

 সুশাসন ও ই-গভমনিন্স : য ৌরনীরত  ুলান িতে মান মথয় ুলান  আ-গভথনেন্প রনথয় অথাচনা 
কথর। রকার রকভাথি স্বেতা, জিািরদ্রতা, অআথনর লান, রিচার রিভাথগর স্বািীনতা, রনরথ ক্ষ্ 

রনিোচন, দ্নুীরত রনয়ন্ত্রণ, দ্ক্ষ্ মানি ম্পদ্ গথ়ি তুথত  াথর য রিথয় য ৌরনীরত  ুলান অথাচনা 
কথর।  ররথলথ িা যায় যয, য ৌরনীরত  ুলাথনর  রররি  রিয়িস্তু িযা ক  রিসৃ্তত। নাগররথকর 

জীিন  কাযোির যতদ্রূ  যেন্ত রিসৃ্তত য ৌরনীরত  ুলাথনর  রররি ততদ্রূ  যেন্ত রিসৃ্তত। 

সশুাসমনর বিতশষ্ট্যঃ 

লাথনর িারণাটি যথথক স্বাভারিকভাথিআ ুলান নাথমর একটি িারণার উদ্য় য়, যা কাযেকর থেনীরত িা 
রাজননরতক ংগঠনগুরর াথথ যেকআ থেনীরত  রাজননরতক ংগঠনগুরথক তুনা করার একটি প্ররতমান 

িা মথড রথথি কাজ কথর। ুলান িারণাটির যকথন্ধ রথয়থি মাথজর রনরদ্েি রকিু  িথন্নর যগািীর  ররিথতে  
ািারণ জনগথণর চারদ্া যমোথত রকার  প্রলারনক ংস্থাগুরর দ্ারয়থত্বর িযা ারটি। যযথতু উত্তর 

অথমররকা  আউথরাথ  যকন্ধীভূত এিং উদ্ার ন্থী গণতারন্ত্রক রাষ্ট্রগুরথক প্রায়লআ “িথচথয় ফ” রথথি িণেনা 
করা য়, তাআ ুলাথনর অদ্লে িা মানদ্ণ্ডগুরথত প্রায়লআ ঐি রাথষ্ট্রর াথথ নযানয রাষ্ট্রগুরথক মা া য়। 

াাযয প্রদ্ানকারী ংস্থা এিং উন্নত যদ্থলর কতৃে  ক্ষ্গুর প্রায়লআ “ুলান” কথাটি রদ্থয় রকিু রনরদ্েি 

িলয ানীয় কাথজর উ র যজার যদ্ন যা ঐ ংস্থার কাযেক্রথমর াথথ খা  খায়, তাআ “ুলান” িথত রভন্ন 

রভন্ন যপ্রক্ষ্া থে রভন্ন রভন্ন রজরন যিাঝাথত  াথর। ুলাথনর রি রীত িারণাটি  কুলান (bad 

governance)। 



সুশাসমনর বিতশষ্ট্যগুমিা তনম্নরূ- 

 জিািরদ্রতা : দ্ায়িিতা ুলাথনর যমৌরক দ্ািী। স্থানীয় রকার, ররথ ােে  িযাখযা এিং রিান্ত ি 

রকিুর জনয জিািরদ্র করথত একটি িািযিািকতা রথয়থি। 

 স্বেতা : মানু নুরণ কথর এিং রিান্ত গ্রথণর প্ররক্রয়া িুঝথত ক্ষ্ম য়া উরচত। এর মাথন  এআ 

যয, তারা স্পি যদ্খথত রকভাথি এিং যকন একটি রিান্ত ক্ষ্ম থি তথয,  রামলে এিং  রামলে  ররদ্ 

রিথিরচত থত থি, এিং ি রকিু রিিারনক কাউরন্প থত নুৃত থি(প্রারিক যখন)। 

 অআথনর লান নুরণ : এর থে এআ যয রিান্ত প্রারিক অআন িা প্রচরত অআথনর থি ামঞ্জয ূণে 
য় এিং  ররথদ্র ক্ষ্মতার মথিয য়। স্থানীয় রকাথরর যক্ষ্থত্র, প্রারিক অআন রথয়থি স্থানীয় রকার 

অআন ১৯৮৯ এিং যযমন নযানয অআন জনস্বাস্থয যাক্ট ২০০৮, এিং মান ুথযাগ অআন ২০১০। 

 প্ররতরক্রয়ালী : স্থানীয় রকার িময় যখন একটি ময়মত উ যুক্ত এিং প্ররতরক্রয়ালী  িরতথত 

প্ররতিন্দী স্বাথে, মগ্র ম্প্রদ্াথয়র চারদ্া নুযায়ী  ররথিলন করার যচিা করথি। 

 নযায়িত : রাষ্ট্র তার দ্যথদ্র স্বাথথে ি করমউরনটির কযাথণ ফাফ ব্ধ রিান্ত গ্রথণর প্ররক্রয়ায় 

কাউরন্প িারা রিথিচনা করথি। এর থে এআ যয ি গ্রু , রিথল কথর িথচথয় প্রিান, প্ররক্রয়ায় 

ংলগ্রথণর ুথযাগ থাকথত থি। 

 ুলান কার্যকর  দ্ক্ষ্তা : স্থানীয় রকার রিান্ত িাস্তিায়ন এিং কাযেকর প্ররক্রয়ায় যয তাথদ্র 

ম্প্রদ্াথয়র জনয ম্ভািয থিোত্তম ফাফ রনরিত করার জনয  ায়া মানু, ম্পদ্ এিং ময় থিোত্তম 

িযিার রনরিত ভাথি নুরণ করথি। 

 ংলগ্রণমূক য়া : একো রিাথন্ত অগ্রী িারা প্রভারিত করার থক্ষ্ যয কাথরা যয যকাথনা রিান্ত 

যনয়ার জনয প্ররক্রয়ায় ংলগ্রথণর ুথযাগ থাকা উরচত। এো রিরভন্নভাথি ঘেথত  াথর – ম্প্রদ্াথয়র 

দ্যথদ্র, রকিু যক্ষ্থত্র ু াররল িা, প্রকৃত রিান্ত গ্রথণর প্ররক্রয়ার ংল থত ুথযাগ যদ্য়া তথয, 
তাথদ্র মতামত প্রদ্ান করা থত  াথর। 

িতে মাথন অআথনর ঙ্ঘন রথথি রচরিত করা, গণতারন্ত্রক রাষ্ট্রমূথর নাগররক িারা রনিোরচত রকার, 

প্রলাথনর স্বেতা, জিািরদ্রতা রচরিতকরণ অথরা থনক রিয় ুলাথনর মূ িক্তিয। 

পৌরনীতি ও সুশাসমনর ক্রেতিকাশ : 

 ৃরথিীর যযথকাথনা যদ্থলর রকার ি ময়আ প্রতযালা কথরন যয, তাথদ্র িারা  ররচারত লানিযিস্থা ুিুভাথি 

 ররচারত যাক। উন্নত লান ংক্রান্ত রচন্তার রিিতে থনর মিয রদ্থয়আ প্ররতরিত থয়থি িতে মাথনর ুলান 

ংক্রান্ত িারণা। এক কথায় িা যায়, িতে মাথন ুলাথনর িারণাটি মথয়র রিিতে থন গথ়ি উঠা একটি রিয়। 

য ৌরনীরতথত নাগররক জীিথনর ামরগ্রক রদ্ক ফুথে থঠ। অর ুলান য ৌরনীরতর একটি ংল, যাথত নাগররক 

লান ম্পরকে ত রদ্ক তুথ িরা য়। এআ রদ্ক যথথক য ৌরনীরত  ুলান একআ ূথত্র গাঁথা িা যায়। 

য ৌরনীরতর উথেলয থা নাগররকথক ুনাগররক রথথি গয়ি যতাা এিং উত্তম নাগররক জীিথনর রদ্ক রনথদ্েলনা 
যদ্য়া। অর ুলাথনর উথেলয থা লান প্ররক্রয়াথক উন্নত  কযাণমুখী কথর গথ়ি যতাা এিং নাগররকথদ্র 

উত্তম জীিন রনরিত করা। য ৌরনীরত  ুলাথনর উথেলয এক  রভন্ন। 



য ৌরনীরত  ুলান এথক  থরর থযাগী। উভথয় একআ ক্ষ্যাজে থনর জনয  ররচারত য়। য ৌরনীরত  

ুলান উভথয়র প্রিান ক্ষ্য থা নাগররক জীিন  রাথষ্ট্রর ারিেক কযাণ  উন্নয়ন। 

কতগুথা রভন্ন রিয় রনথয় অথাচনা কথর য ৌরনীরত  ুলান। নাগররথকর রিকার, দ্ারয়ত্ব, কতে িয, রাষ্ট্র, 

রকার, অআন, অআথনর লান, াময, স্বেতা, জিািরদ্রতা, রাজননরতক ংলগ্রণ, অমাতন্ত্র আতযারদ্ 

য ৌরনীরত  ুলান উভথয়রআ অথাচয রিয়। য ৌরনীরত  ুলান এথক  থরর উ র রনভে রলী। িা 
যায়, একটি িা়িা  রটি  ূণে। যকননা ুলাথনর জনয যযমন য ৌরনীরতর জ্ঞান  ররাযে, যতমরন 

য ৌরনীরতর গাি জ্ঞান রনথয় ুলান রনরিত করথত না  ারথ যটি  ূণেতা  ায় না। ুলান  য ৌরনীরত 

এথক  থরর িারা প্রভারিত য়। কারণ য ৌরনীরতর জ্ঞান ুনাগররক বতরর কথর। অর এআ ুনাগররক িযতীত 

ুলান ম্ভি নয়। ুতরাং য ৌরনীরত  ুলান এর মথিয যয গভীর ম্পকে  রথয়থি তা স্বীকার করার যকান 

িকাল যনআ। 

ুতরাং িা যায়, আ. এম. যায়াআে যথাথেআ িথথিন “নাগররকতার াথথ জর়িত ক প্রশ্ন ম্পথকে  যয লাস্ত্র 

অথাচনা কথর তাআ য ৌরনীরত”। 

 


