ৰাজনৈতিক িত্ত্ব মানৈ তক?ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ উৎপতি আৰু
তিষয়-িস্তুৰ তিষনয় আন াচৈা কৰা।
উিৰ:-ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে "পতিটিছকি
তিয়ৰী" ।"পতিটিছকি" শব্দছ া গ্ৰীক শব্দ "প'তিচ"ৰ পৰা আতৈছে
আৰু "তিয়ৰী" শব্দছ া গ্ৰীক শব্দ "তিয়ৰা"ৰ পৰা আতৈছে।প'তিচ"ৰ
অিথ হৈছে ৈগৰ -ৰাষ্ট্ৰ।অিথাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ িগি সম্পতকথ ি।আৈৈাছি
"তিয়ৰী" শব্দৰ অিথ হৈছে িত্ত্ব তিছয় প্ৰণািীবদ্ধ জ্ঞাৈক
বুজায়।গতিছক ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ অিথ হৈছে ৰাষ্ট্ৰ সম্বছে কৰা এক
প্ৰণািীবদ্ধ অধ্যয়ৈ।
জজ তজ প্লাছৈা আৰু ই তৰগছৰ মছি ৰাজনৈতিক িত্ত্ব হৈছে জকিছবাৰ
তচন্তাৰ সমতি,তিছয় ৰাজনৈতিক ধ্াৰণা ,পতৰঘ ৈা আতিৰ
মূিযায়ৈ,বযাখ্যা আৰু ভতিষ্যিবাণী কতৰব পাছৰ।
ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ উৎপতি সম্বছে তবতভন্নজৈ
ৰাজৈীতিতবছি তবতভন্ন ধ্ৰছণ মিামি আগবঢ়াইছে।গ্ৰীক িাশথতৈক
জপ্লছ া,এতৰি ছি আতিছয় ইয়াৰ সূত্ৰপাি কতৰতেি।ৰাজনৈতিক
শব্দছ াছি ৰাজহুিা জীিৈৰ হসছি জতিি তবষ্য়ক বুজায়।এই শব্দছ া
"বযতিগি" অিবা "মুতিছময়" জিাকৰ জেত্ৰি প্ৰছিাজয
ৈৈয়।ৰাজনৈতিক শব্দছ াছি ৰাষ্ট্ৰ,চৰকাৰ আৰু এখ্ৈ সমাজৰ
ৰাজনৈতিক সম্পকথ অিবা েমিা সম্পকথ ক বুজায়।সৈজ অিথি
ৰাজনৈতিক িত্ত্বই ৰাজনৈতিক বাস্ততিকিা আৰু তবছশষ্নক ৰাষ্ট্ৰৰ
পতৰঘ ৈাৰ িত্ত্বগি বযাখ্যাৰ ওপৰি গুৰুত্ব আছৰাপ কছৰ।

ৰাজনৈতিক িত্ত্বই মাৈি জীিৈৰ বহুছিা তবষ্ছয়ই ইয়াৰ
তবষ্য়বস্তুৰ অন্তগথি কতৰছে।
১।এখ্ৈ ৰাষ্ট্ৰৰ শাসৈ বযিস্থাৰ হসছি জতিি হৈ িাছক
েমিা,কিতথ ত্ব,স্বাধ্ীৈিা,ৈযায়,স্বিন্ত্ৰিা,সমিা আতি ধ্াৰণাছবাৰ।এছৈ
বযিস্থা আৰু সংতিি ৈীতিসমূৈ পতৰবিশ অৈুসতৰ জবছিগ জবছিগ
ৰাষ্ট্ৰি গ্ৰৈণ কৰা ৈয় আৰু জসই ৰাষ্ট্ৰসমূৈৰ সংতবধ্াৈি অন্তভূথ ি
কৰা ৈয়।ফিস্বৰূছপ এই আ াইছবাৰ ধ্াৰণা,ৈীতি,মূিযছবাধ্ আতিছয়
ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ তবষ্য়বস্তু তৈচাছপ স্বীকত তি িাভ কছৰ।
২।তবতভন্ন শাসৈ বযিস্থা জিছৈ-ৰাজিন্ত্ৰ,গণিন্ত্ৰ,মাক্সবািী আতি আৰু
এইছবাৰৰ তভতি ৈীতিসমূৈৰ আছিাচৈা ৰাজনৈতিক িত্ত্বই সামতৰ
িয়।
৩।ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্ভি,তবকাশ আৰু আতধ্পিয বততদ্ধৰ িছগ িছগ
সাবথছভৌমত্ব,সংতবধ্াৈ,ৈাগতৰকত্ব,ৰাজনৈতিক িি,প্ৰভািছগািী আতি
তবতভন্ন তবষ্য়ৰ আছিাচৈা ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ অধ্যয়ৈি সতন্নতবি
হৈছে।
৪।ৰাজনৈতিক িত্ত্বই প্ৰণািীবদ্ধভাছি সংতবধ্াৈ ,চৰকাৰ আৰু সমাজ
জীিৈক আকাৰ তিয়া ধ্াৰণা আৰু ৈীতিসমূৈৰ আছিাচৈা কছৰ।

৫।ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ জতৰয়ছি তবতভন্ন ধ্াৰণা জিছৈ- স্বাধ্ীৈিা
,সমিা,ৈযায়,গণিন্ত্ৰ,ধ্ম্নতৈৰছপেবাি আতিৰ অিথ স্পি হৈ
পছৰ।এছকিছৰ আইৈৰ শাসৈ ,েমিাৰ পতিকীকৰণ,ৈযাতয়ক সমীো
আতি ৈীতিৰ িাৎপিথিা প্ৰমাণ কৰাৰ িাতয়ত্বও ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ।

ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ অধ্যয়ৈৰ প্ৰনয়াজৈীয়িা আন াচৈা কৰা।
উিৰ:- ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ অধ্যয়ৈৰ প্ৰছয়াজৈীয়িা সমূৈ ৈ’ি১।ৰাজনৈতিক িত্ত্বই ৰাজনৈতিক পতৰঘ ৈাৰ বণথৈা তিছয়,ইয়াৰ অনবজ্ঞাতৈক আৰু
তবজ্ঞাৈসন্মি বযাখ্যা আগবঢ়ায় ,ৰাজনৈতিক িেয আৰু ৰাজনৈতিক কািথৰ বােতৈৰ
প্ৰস্তাি আগবঢ়ায় আৰু হৈতিক ৰায়িাৈ কছৰ।
২।ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ অধ্যয়ৈৰ জতৰয়ছি আতম সামাতজক বযিস্থাৰ প্ৰকত তি আৰু তবতভন্ন
সমসযা জিছৈ -িতৰদ্ৰিা,তৈংসা,িুৈীতি আতি বুতজ উছ া।
৩।ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ সমযক জ্ঞাছৈ ৈাগতৰকসকিক সামতয়ক
উছিজৈা,অৈংকাৰ,অসতৈষ্ণুিা আতিৰ কিিৰ পৰা ৰো কতৰব পাছৰ।
৪।ৰাজনৈতিক সমসযা সমাধ্াৈৰ বাছব ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ জ্ঞাৈ অপতৰৈািথ ।
৫।বিথ মাৈ িুগি মাৈি অতধ্কাৰৰ অৈস্বীকািথ।মাৈি অতধ্কাৰৰ সমযক জ্ঞাৈ অজথ ৈৰ
বাছব ৰাজনৈতিক িত্ত্বৰ অিীি প্ৰছয়াজৈ।

