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ছববগুলো বদবখ



আজলকর  াঠ



বশখনফে

 রাজননবিক দলের সংজ্ঞা বেলি  ারলব;

 উ দে ও চা সৃবিকারী বগাষ্ঠীর সংজ্ঞা বেলি  ারলব;

 বনতৃলের সংজ্ঞা বেলি  ারলব;

 বনতৃলের প্রকারলভদ ব্যাখ্যা করলি  ারলব; এবং

 বনতৃলের গুিাবেী ববলেষি করলি  ারলব।



রাজননবিক দলের সংজ্ঞা

যখন বকছু সংখ্যক মানুষ জািীয় ও আন্তজজাবিক ববষলয় একমি

ব াষি কলর এবং নূন্যিম কম জসূবচর বভবিলি ঐকযবদ্ধ হয় িখন

িালক রাজননবিক দে বলে ।

বযালশফ এস. সুবিটার এর মলি, “রাজননবিক দে হলো এমন

এক বগাষ্ঠী, যার সদস্যলদর েক্ষ্য হলো ক্ষ্মিা োলভর জন্য বা

ক্ষ্মিায় টিলক থাকার জন্য সংঘবদ্ধভালব প্রবিলযাবগিায় অবিীি জ

হওয়া।”



উ দে এর সংজ্ঞা

রাজননবিক বক্ষ্লে প্রায় একই ধরলনর দৃবিসিন্ন ব্যবিগি বনবদ জি বকছু

কম জসূবচর বভবিলি যখন বমবেি হয় িখন িালক রাজননবিক দে বলে।

অ রবদলক দলের মলেই যখন বকছু বকছু সদস্য দেীয় নীবি ও কম জসূবচর

ববলশষ ববলশষ বক্ষ্লে বিমি ব াষি কলর বকংবা সাধারি স্বালথ জর কথা ভুলে

বগলয় ক্ষুদ্র ব্যবিস্বাথ জ উদ্ধালর ঐকযবদ্ধ হয় িখন িালক উ দে বা কুচক্রী দে

বলে।

চা সৃবিকারীর সংজ্ঞা

চা সৃবিকারী বগাষ্ঠী হলে এমন এক বগাষ্ঠী যার সদস্যগি সমজািীয়

মলনাভাব ও স্বালথ জর িারা আবদ্ধ এবং স্বালথ জর বভবিলি িারা  রস্পলরর

সালথ আবদ্ধ হন।



বনতৃৃ্ে: ধারিা ও সংজ্ঞা

বনতৃলের ইংলরবজ প্রবিশব্দ ‘Leadership’। Leadership’ শব্দটি

এলসলছ ইংলরবজ Lead বথলক। Lead শলব্দর অথ জ হলো চােনা করা,

 থ বদখালনা এবং বনলদ জশ প্রদান করা।

বনিার ইংলরবজ প্রবিশব্দ Leader. বযবন বনলদ জশ প্রদান কলরন, সামলন

বথলক সব বকছু  বরচােনা কলরন িাঁলক বনিা বলে। আর বনিার গুিাববে

বা বযাগ্যিালক বনতৃে বলে।



বনতৃলের সংজ্ঞা

বকম্বে ইয়ং এর মলি,

বনতৃে হলো ব্যবির বসই গুিাববে

যার মােলম বস অলন্যর কম জধারা

প্রভাববি কলর এবং অন্য সবার ও র

আবধ িয ববস্তার কলর।

বকম্বে ইয়ং মাবকজন

সমাজিাবিক।



বনতৃে

ববলশষজ্ঞ-

সুেভ

রাজননবিক

সলমাহনী

প্রশাসবনক
িিাবধায়ন

কারী

একনায়কিা

বিক

গিিাবিক

বনতৃলের প্রকারলভদ



 বুবদ্ধমিা;

 ব্যবিে;

 মানবসক ও দদবহক সুস্থিা;

 অবভজ্ঞিা;

 বশক্ষ্া;

 দূরদৃবি;

 চাবরবেক কলঠারিা ও বকামেিা;

বনতৃলের প্রলয়াজনীয় গুিাবেী



 বাবিিা ও উিম বোিা;

 বনরল ক্ষ্িা;

 ন্যায়নীবি রায়ি;

 উদারিা;

 দাবয়েলবাধ;

 কথা ও কালজর বমে;

 আত্মংযম;

 স্বাথ জহীনিা; এবং

 সিয ও সুন্দলরর পূজারী।

বনতৃলের প্রলয়াজনীয় গুিাবেী



সুশাসন প্রবিষ্ঠায় বনতৃলের ভূবমকা

 সঠিক  বরকল্পনা প্রিয়ন;

 জািীয় ঐকয ও সংহবি সুদৃঢ়করি;

 দেীয় নীবি বনধ জারি;

 সমন্বয় সাধন;

 সুষ্ঠু জনমি গঠন;

 রাজননবিক বশক্ষ্া ও সলচিনিা বৃবদ্ধ; এবং

 গিিাবিক মূল্যলবাধ সুদৃঢ়করি।



মুল্যায়ন

1) আমোরা বকান ধরলনর বনতৃলের অবধকারী

ক. ববলশষজ্ঞসুেভ খ. রাজননবিক গ. সনািন ঘ. সব জােকবাদী

2) ক্ষ্মিায় না বগলয়ও বনলজলদর স্বালথ জক্ষ্মিালক প্রভাববি কলর-

ক. রাজননবিক দে খ. উ দে গ. আমোিি ঘ. স্বাথ জলগাষ্ঠী

৩) জনগি অন্ধ আনুগিয প্রদশন জকলর বকান ধরলনর বনতৃলে?

ক. সলমাহনী খ. গিিাবিক গ. সনািন ঘ. রাজননবিক

৪) বনিার কম জদক্ষ্িা বনভজর কলর কীলসর ও র?

ক. দূরদবশ জিা খ. বশক্ষ্া গ. সুস্থিা ঘ. বনরল ক্ষ্িা

5) বকান বদলশর ববলরাধী দেলক রাজা ও রািীর ববলরাধী দে বো হয়?

ক. বাংোলদলশর খ. চীলনর গ. ইংল্যালের ঘ. ইলন্দালনবশয়ার



৬) বনতৃে অসাধারি ক্ষ্মিা যা অন্যলক-

i. প্রভাববি কলর ii. উদ্যমী কলর iii. অনুপ্রাবিি কলর

বকানটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭) বনব জাচলনর পূলব জ বকানটি রাজননবিক দলের গুরুেপূি জ কাজ?

ক. সরকার গঠন খ. কম জসূবচ প্রনয়ি গ. প্রাথী মলনানয়ন ও প্রচারিা ঘ. দে গঠন

৮) বকানটি উন্নয়নমূেক চা সৃবিকারী উদাহরি?

ক. কম জচারী ঐকযলজাট খ. বশক্ষ্ক সবমবি গ. সুশীে সমাজ ঘ. েবমক সংঘ

৯) জািীয় স্বাথ জ সাধন ও সংরক্ষ্লির বচষ্ঠা কলর-

ক. চা সৃবিকারী বগাষ্ঠী খ. সকে সংগঠন গ. রাজননবিক দে ঘ. ধমীয় বগাষ্ঠী

মুল্যায়ন



বাবির কাজ

ব ৌরনীবির বশক্ষ্ক শালহদ সালহব ছাে-ছােীলদর কালছ বববভন্ন

বনিালদর জীবন ও কম জ সিজলক আলোচনা কলরন। বযমন-

বেবেন, মাও বস তং, মহাত্মা গান্ধী,  বিি বনলহরু, জাবির ব িা

বঙ্গবন্ধু বশখ মুবজবুর রহমান, মাওোনা ভাসানী এবং বশলর

বাংো এ. বক. ফজলুে হক প্রমুখ। কারি বিবন মলন কলরন বয,

এর ফলে ছাে-ছােীলদর মলে রাজননবিক সলচিনিা ও বদশলপ্রম

বৃবদ্ধ  ালব।

ক. বনতৃে কী?

খ. বনতৃলের দুটি গুিাববে বুবিলয় বেখ।

গ. উদ্দী লক ববি জি বনতৃবৃলন্দর রাজননবিক ভূবমকা আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দী লক ববি জি বনতৃবৃলন্দর ভূবমকা ছাে-ছােীলদর মলে রাজননবিক সলচিনিা সৃবিলি

কীরূ প্রভাব বফেলব? ব্যাখ্যা কর।


