
Q. ৰাজনীতি তি?  

বা 

ৰাজনীতি বুতিলি তি বুজা?   

উত্তৰ: ৰাজনীতি সমলে তবতিন্ন মি থিা দেখা যায়। তিছু সংখযি বযতি (তবলেষকি 

ৰাজকনতিি দনিা বা ৰাজকনতিি পেি অতিতিি)ৰ মলি ৰাজনীতি হৈলছ 

এিপ্ৰিাৰৰ জনলসৱা। অনয তিছু সংখযি দিালি ৰাজনীতিি বযতিৰ আো আিাংক্ষা 

আৰু স্বাথথ পৰূণৰ আতৈিা বা অতিসতে তৈচালপ গণয িলৰ।আন তিছুমানৰ মলি 

ৰাজনীতিি সিলি তয িলৰ দসলয় ৰাজনীতি। সািাৰণ অথথি ৰাজনীতি বুতি ি’দি ৰাষ্ট্ৰ 

পতৰচািনাৰ িগি জত়িি িাযথ-িিাপ সমূৈলি বুজা যায়।তিন্তু ৰাজনীতি দিৱি ৰাষ্ট্ৰ 

পতৰচািনাৰ িাযথলি সীমাবদ্ধ নৈয়। ই জনসািাৰলণ পাৰস্পতৰি আলিাচনা আৰ ুতবিিথ ৰ 

মািযমি এি সামূতৈি প্ৰলচষ্টালৰ সমাজৰ তবিাে সািন আৰ ুসমসযা সমািানি ব্ৰিী 

দৈাৱা িাযথ। ইয়াৰ এটা পযথায়ি জনসািাৰণৰ আো আিাংক্ষাৰ িগি চৰিাৰৰ িাযথৰ 

সম্পিথ  জত়িি থালি আৰ ুআনলটা পযথায়ি  জনসািাৰলণ তিেলৰ সংগ্ৰাম িলৰ 

আৰু  চৰিাৰৰ তসদ্ধান্ত  প্ৰিাতিি িলৰ দসয়া জত়িি থালি। 

  

Q.    ৰাজকনতিি িত্ত্ব অিযয়নৰ প্ৰলয়াজনীয়িাসমূৈ আলিাচনা িৰা। 

উত্তৰ: ৰাজকনতিি িত্ত্ব অিযয়নৰ প্ৰলয়াজনীয়িা সমূৈ ৈ'ি---- 

 ১)ৰাজকনতিি তবষয়লবাৰৰ প্ৰতি আমাৰ িাৰণা আৰু মলনািাৱ পৰীক্ষা িতৰ চাবকি ৰাজকনতিি 

িত্ত্বই আমাি অনুলপ্ৰৰণা তেলয়। ৰাজকনতিি তবষয়লবাৰ মলনালযালগলৰ পযথালিাচনা িতৰ দচাৱাৰ 
তপছি আমাৰ িাৰণা আৰু মলনািাৱ উোৰ হৈ পলৰ। 

  

 ২) আতম োতয়ত্বেীি নাগতৰি তৈচালপ িাযথ পািন িতৰবকি ৈ’লি তযলবাৰ অনুিান আৰু আেেথৰ 
দ্বাৰা সমাজখন গঢ় হি উঠিলছ, দসইলবাৰৰ প্ৰাথতমি জ্ঞান অজথ ন িৰালটা প্ৰলয়াজনীয়। এই জ্ঞালন 
আমাি ৰাজকনতিি তবষয় সমূৈ বুতজ উঠাি সৈায় িৰাৰ িগলি ৰাজকনতিি িালৱ সলচিন িতৰ 
দিালি। ৰাজকনতিি িত্ত্বৰ অিযয়লন আমাি এই দক্ষত্ৰি সৈায় িলৰ।  

 



 ৩) তিছুমান বৃতত্ত আৰু িাযথ দযলন: অতিবিা, নযায়ািীে, সাংবাতেি, চৰিাৰী আলমািা, 
ৰাজকনতিি তবলেষণ, ৰাজকনতিি দনিা, ৰাজনীতিতবে, সমাজিমী,কুটনীতিতবে আতেি 
ৰাজকনতিি িত্ত্বৰ জ্ঞানৰ প্ৰলয়াজন আলছ। আতজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ বহু সংখযি এই বৃতত্ত বা 
িাযথসমূৈি জত়িি ৈ’ব । গতিলি দিওঁলিািৰ বালব ৰাজকনতিি িত্ত্বৰ জ্ঞানৰ প্ৰাসংতগিিা আলছ। 

  

 ৪) এখন গণিাতিি দেেৰ নাগতৰি তৈচালপ আতম গণসংলযাগৰ মািযমসমূৈৰ উপযুি বযৱৈাৰ িতৰ 
আমাৰ উকমৈিীয়া স্বাথথযুি তবষয় আৰু সমসযাৰ প্ৰিাে আৰু আলিাচনা িৰা অতিকি প্ৰলয়াজন। 
ৰাজকনতিি িত্ত্বই আমাি নযায়, সমিা, স্বািীনিা আতে িাৰণালবাৰৰ প্ৰণািীবদ্ধ জ্ঞান আৈৰণি 
সৈায় িলৰ আৰু ই আমাি তবতিন্ন তবিিথ  আৰু আলিাচনাি সবি অংেগ্ৰৈণি সৈায় িলৰ। 

 

 

 Q    ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ পতৰসৰ সমলে এি আলিাচনা আগবলঢ়াৱা। 

  উত্তৰ:  ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ পতৰসৰ যলথষ্ট বযাপি। ৰাজনীতি তবজ্ঞান তযলৈিু এটা গতিেীি বা 
পতৰৱিথ নেীি তবষয় গতিলি ইয়াৰ পতৰসৰৰ তনিথাৰণ িৰালিা অিযন্ত জটিি। িালৰাপতৰ 
ৰাজনীতিতবে সিিৰ মাজলিা ইয়াৰ পতৰসৰৰ সমলে মিলিে থিা দেখা যায়।  

      তিছু সংখযি ৰাজনীতি তবজ্ঞানীৰ মলি ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ মূি তবষয়বস্তু হৈলছ ৰাষ্ট্ৰ। গতিলি 
দিওঁলিািৰ মলি ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ পতৰসৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপতত্ত, ক্ৰমতবিাে, িাযথপ্ৰণািী আতেলি 
সীতমি। দসলয়লৈ গাণথালৰ হিতছি,”ৰাজনীতি তবজ্ঞান ৰাষ্ট্ৰিকি আৰম্ভ আৰু ৰাষ্ট্ৰলি দেষ।” 

          তষ্টলেন, তিিক্ আতেৰ েলৰ তিছু সংখযি ৰাজনীতি তবজ্ঞানীলয় মিলপাষন িতৰতছি দয 
ৰাজনীতি তবজ্ঞালন চৰিাৰৰ তবষলয়লৈ আলিাচনা িলৰ অথথাৎ ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ পতৰসৰ চৰিালৰ 
সীমাবদ্ধ। 

       আন এচাম ৰাজনীতি তবজ্ঞানীলয় মিলপাষন িতৰতছি দয ৰাজনীতি তবজ্ঞালন ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰিাৰ 
েলুয়াটাৰ তবষলয় অিযয়ন িলৰ। িাতি, দগলটি আতে এই মিৰ সমথথি। 

        নযায়, সমিা, স্বািীনিা, অতিিাৰ আতে িাৰণালবাৰৰ আলিাচনা িৰাৰ িগলি ৰাজনীতি 
তবজ্ঞালন এইলবাৰৰ ওপৰি তবতিন্ন ৰাজকনতিি তবজ্ঞানীৰ মিামি আলিাচনা িলৰ।  

          আিুতনি িািৰ আন এচাম ৰাজনীতি তবজ্ঞানীলয় ক্ষমিাৰ দিটি, প্ৰিাৱ, প্ৰতিিা আৰু 

েিােি সমলে অনুসোন আৰু আলিাচনা িলৰ।তিছু সংখযি ৰাজনীতি তবজ্ঞানীৰ মলি ৰাজনীতি 
তবজ্ঞালন ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰিাৰৰ িগলি তবতিন্ন ৰাজকনতিি আৰু সামাতজি অনুিান আৰু ৰাষ্ট্ৰ আৰু 
চৰিাৰৰ িগি এইতবিািৰ সম্পিথ ৰ তবষলয় আলিাচনা িলৰ। 



        আনৈালি আচৰণবােীসিিৰ মলি বযতিৰ সিলিা ৰাজকনতিি আচৰলণই ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ 
অিযয়নৰ তবষয় বস্তু। অথথাৎ মানুৈৰ ৰাজকনতিি আচৰণ ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ পতৰসৰৰ অন্তগথি। 

 ওপৰৰ আলিাচনাৰ পৰা দেখা যায় দয ৰাজনীতি তবজ্ঞানৰ পতৰসৰ অিযন্ত বযাপি আৰু গতিেীি। 

 


