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যখে আন্ালেকম্তীিা 
মােুনেি িীবনে পজিবর্ত ে
 আোি, িীবে পজিবর্ত ে কিাি 
নেষ্া কনিে অথবা নয অে্যান়েি 
সামনে রািা পন়েে রাি সনগে 
নমাকাজবলা কনিে রখে আমিা 
আসনল ক্ষমতার সমীকরণ 
বদলানোি নেষ্া কজি।
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ক্ষিতা মক? ১২

ক্ষিতা ককাথায় পমিচালিত হয়? ২২

ক্ষিতাি উৎস ককাথায়? ৩২

ক্ষিতা ককিন কেখতত হয়? ৪২

ক্ষিতা কীভাতে প্রকাশ কিা হয়? ৫২

ক্ষিতা মকভাতে কাজ কতি? ৬৮

সেূীপত্র
ক্ষিতা সম্পমককি ত যােতীয় তথ্য
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কোঝা

ক্ষমরাি কাঠানমা ও ক্ষমরাি 
সনগে যকু্ত সম্পক্ত গুলল – এই 
দুইন়েি জেজিনখ ক্ষমতাকক 
ব�াঝা – একিে আন্ালেকম্তী 
জযজে সামাজিক পজিবর্ত ে আোি 
লনক্ষ্য কাি কিনেে রাঁি িে্য 
খবুই গুরুত্বপরূ্ত।
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ক্ষিতাতক
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যারা নারীর অধিকার, জেন্ার, লিঙ্গ সমতা অথবা এমন মানুষদের অধিকার 
ধনদ়ে কাে কদরন যারা প্ান্তিক, যাদের সদঙ্গ ববষম্য ঘদেদে বা যাদের সমাদের 
জথদক বাে জেও়ো হদ়েদে তাদের লিঙ্গ পধরচ়ে, জযৌন পেন্দ, োধত, শ্রেণী, বণ্ণ, 
োধতসত্তা, িম্ণ, োতী়েতা, প্ধতবন্ধকতা/সক্ষমতা, জপশা (জযমন জযৌনকম্ণী), 
অবস্ান (জযমন গ্াম, শহর) বা অন্য জকানও ধবষদ়ের ধিধতিদত – তাদের ক্ষমতা 
সম্পদক্ণ  োনা ও জবাঝা খুবই েরুধর। 

ধকন্তু ক্ষমতা একন্ে খুবই ধবমূত্ণ  (অ্যাবস্টাক্ট) িারণা, একন্ে ধবরাে ও েন্েি 
িাবনা। ক্ষমতাদক আমরা প্দত্যদক ধনদের মদতা কদর বুধঝ। আমরা জযসব 
ধবষদ়ের উপর কাে কধর জসগুলির পধরপ্প্ন্ক্ষদত, যাদের সাদথ কাে কধর, 
আমরা যা ধকেু এ ধবষদ়ে পদ়েছে অথবা ক্ষমতা ধবষদ়ে আমাদের ধনদেদের 
অধিজ্ঞতার ধিধতিদত ক্ষমতাদক আমরা প্দত্যদক ধনদের মদতা কদর বুধঝ। 

এই প্াইমার’ন্ের উদদেশ্য হি ক্ষমতা সম্পদক্ণ  আমাদের যা ধবভ্ান্তি আদে জসো 
েূর করা এবং ক্ষমতা সম্পদক্ণ  সকদির জবাঝার উপযুক্ত একো সংজ্ঞা বতধর 
করদত সাহায্য করা যাদত আমরা যারা সামাধেক ও লিঙ্গসাদম্যর ধিধতিদত 
ন্যা়েধবচাদরর েন্য ধনদবধেত হদ়ে কাে কধর - আরও জবশশ জবািগম্য, সকদির 
জবাঝার উপযুক্ত ও আরও জবশশ ধবপ্লেষদণর মাি্যদম সমাদে ক্ষমতা জযিাদব 
পধরচালিত হ়ে, তা সারব্ণকিাদব বুঝদত পাধর – আমাদের কাদের ধনধে্ণ ষ্ট আথ্ণ-
সামাধেক, রােননধতক ও সাংস্কৃ ধতক ধবষ়েবস্তুর শ্প্ক্ষাপে ধনরব্ণদশদষ।

একিে আন্ালেকম্তী ও পিবর্ত ীনর একিে স্কলাি হিসানব আজম নদনখহে 

নয অজবিাম এমে বহু ধািরা ও সামাজিক নেনোনমো জেন়ে কাি কনি 

েনলহে নযগুলল জবমূর্ত  নরা হেলই নসইসনগে নযগুললনক জেজদ্ত ষ্ভানব ব্যাখ্যা 

কিাও কজঠে। ক্ষমরা, গররন্ত্র, অজধকাি, ক্ষমরা়েে, সাম্য, ববেম্য ইর্যাজদ। 

এইগুনলা সবই ব়েসন়ো জকেু ধািরা জবজভন্ন মােুনেি কানে নযগুললি জবজভন্ন 

মানে আনে। আপজে কখনো এগুনলানক নকােও বইন়েি রানক বা একসি 

বইন়েি নদাকানে খুঁনি পানবে ো আি বলনর পািনবে ো নয- ‘এইনরা! এই 

নদনখা এিাই গররন্তন্ত্রি অথবা সাম্য বা অজধকাি বা ক্ষমরা়ের বা ববেনম্যি 

সজঠক রূপ!’ বিং বস্তুর এই ধািরাগুললি অনেকগুললনকই রখেই সিনি 

হেহনির কিা যা়ে যখে এগুলল অেুপহথির থানক অথবা এগুললনক লঙ্ঘে 

কিা ি়ে।আমিা িাজে নয ববেম্য ব্যাপািিা জঠক নকমে ি়ে, ক্ষমরািীেরাি 

নবাধ নকমে ি়ে আি আমানদি অজধকাি লঙ্ঘে িও়ো কানক বনল। রাই 

আজম সংশ়ে ও এই ধািরাগুললনক জেন়ে নয সংশ়ে ও সতু্রিীেরা থানক রা 

দূি কিনর পাঁেসি মূল প্শ্ন বরজি কনিহে যা এই ধািরাগুলল স্পষ্ কিনব ও 

সংশ়ে দূি কিনব।
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কীিাদব আমরা ক্ষমতার সংজ্ঞা জেব? সামাধেক ক্ষমতা কী বা সমাে ও মানুদষর 
সম্পদক্ণ র পধরপ্প্ন্ক্ষদত ক্ষমতা কী? এই প্শ্নন্ে আমাদের সাহায্য করদব এই 
ধবষ়ে, িাবনা, জেদনাদমনা যা আমরা জবাঝার জচষ্টা করছে তার একন্ে স্পষ্ট 
সংজ্ঞা বতধরদত। জক্ষপ্রে একো স্পষ্ট সংজ্ঞা বা িারণা বতরী করদত।

ক্ষমতার েন্ম কীদস হ়ে? কী জসই মূি কারণগুলি যা আমাদের সমাদে ক্ষমতার 
কাঠাদমা বতরী কদর? ক্ষমতার এই কাঠাদমাগুলিদক স্বস্াদন িদর রাখার েন্য বা 
েীঘ্ণদম়োেী করার েন্য কী পদ্ধধত ব্যবহার করা হ়ে? এর উতির জেও়ো খুবই 
গুরুত্বপূণ্ণ কারণ এই উতিদরর সাহাদয্যই আমরা এই িারণান্ের মূদি জপৌেদত 
পারব।

সামাধেক ক্ষমতা ধঠক জকাথা়ে থাদক আর এর জকান্ অবস্ানগুলি আমাদের 
সবদচদ়ে ছচন্তিত কদর জতাদি? এন্ে সহেিাদব জকাদনা জিৌদগালিক বা 
রােননধতক জক্ষরে ন়ে জযমন একন্ে জেশ, শহর, গ্াম বা একন্ে সধত্যকাদরর 
ো়েগার জথদক থাদক। এন্ে একন্ে সামাধেক অবস্ানও জবাঝাদত পাদর জযখাদন 
এন্ে পধরচালিত হ়ে(জযমন পধরবার বা জগাষ্ীর মদি্য) অথবা জসইসব জক্ষরে 
বা েনদগাষ্ী যাদের ধনদ়ে আমরা ছচন্তিত (রেধমক, গ্ামীণ মছহিারা, অথবা 
স্বাস্্য, শশক্ষা, ককৃ ধষদক্ষপ্রে)। এই প্শ্নন্ে আমাদের এই িারণান্ের একন্ে স্ানগত, 
েনসংখ্যাগত অথবা সামাধেক গন্ীর একো স্ান বতরী করদত সাহায্য কদর ।

ক্ষমতা ধকিাদব সমাদে কাে কদর? পকৃথক ব্যন্ক্ত বা জগাষ্ীর জচহারাগতিাদব 
কতো আিাো িরদনর ক্ষমতা থাদক? ক্ষমতা কীিাদব সামাধেক ও অথ্ণননধতক 
শ্রেণীধবন্যাদস স্ান ধনি্ণারণ কদর, কীিাদব সামাধেকিাদব আমাদের এদক অদন্যর 
সদঙ্গ সংদযাগ বতধরদত বা এদক অদন্যর প্ধত ব্যবহার করছে জসদক্ষপ্রে? জকমন 
িাদবই বা ক্ষমতা আমাদের মনস্াধত্তকিাদব বতধর কদর? এই প্শ্নগুলির উতির 
জেও়োর মাি্যদমই আমরা জেদনাদমনান্ের দ্ারা বতধর হও়ো ধবস্কৃ ত জক্ষরে বুঝদত 
পারব। আমরা এোও ছচছনিত করদত পারব এর দ্ারা কারা জনতীবাচকিাদব 
প্িাধবত হ়ে, কাদের িাি বা জিাকসান হ়ে, এন্ে কীিাদব সমাদে বা আমাদের 
বতধর কদর জেও়ো গন্ীর মদি্য পধরচালিত হ়ে।

ক্ষমতার ধবধিন্ন রূপ ও প্কার কী? এই প্শ্নন্ে আমাদের সাহায্য কদর এই 
জেদনাদমনা-র আসি চধররে ও ববশশষ্ট্যগুলি বণ্ণনা ও ধবপ্লেষণ করদত, জয স্াদন 
আমরা এদক রাখছে জসই পধরসীমার মদি্য।

এন্ে কী?

এন্ে জকাথা়ে থাদক?
এর কারণ এবং উৎসগুলি কী কী?

কীিাদব এো কাে কদর?

এো ধকদসর মদতা জেখদত?



১১১০

ভূজ
মক

াক্ষ
মর

া

এর কারণ হি আমাদের জকৌশিগুলি শুিু সমস্যার লক্ষরগুললি উপর কাে 
কদরদে, সমস্যার মূল কািরগুললি উপর ন়ে। আমরা যধে সধত্যই ক্ষমতার 
সমীকরদণ প্িাব জেদি এমন পধরবত্ণ ন আনদত চাই তাহদি আমাদের ক্ষমতাদক 
আরও গিীরিাদব এবং স্পষ্টিাদব বুঝদত হদব । প্থদম ক্ষমতা জয জয অবস্ান 
জথদক কাে কদর জসইসব অবস্াদনর সম্পদক্ণ  আদরা সদচতনতা বা়োদত হদব। 
তার সদঙ্গ োনদত হদব ক্ষমতার ধবধিন্ন রূপ, কীিাদব ক্ষমতার কাঠাদমা গধঠত হ়ে 
ও জবঁদচ থাদক। আদন্দািনকম্ণীরা যারা নারী অধিকার ও লিঙ্গ সমতা ধনদ়ে কাে 
কদরন তাদের েদন্য ক্ষমতার মারোগুলি সম্পদক্ণ  োনা ধবদশষিাদব গুরূত্বপূণ্ণ, 
কারণ ক্ষমরাি অদশৃ্য ও আদশ্তগর মারোগুলি ততোই গুরূত্বপূণ্ণ যতো লিঙ্গ 
ববষম্য বো়ে রাখার েন্য সম্পদের সহেিি্যতা।

আমরা আদন্দািনকম্ণীরা আমাদের চারপাদশ হও়ো অধবচার, অসাম্য, 
প্ান্তিকতা, সমাে-বছহ্ণ িূত করার প্বণতা, ববষম্য, ধবিােন, েঁুৎমাগ্ণ ও ছহংসা 
ধনদ়ে ছচন্তিত থাধক। ধকন্তু আমরা ধক সব্ণো ছচনদত পাধর জয এসদবর মূদি এবং 
প্ধতন্ে সামাধেক সমস্যার জকন্দ্রধবনু্দদত রদ়েদে ক্ষমতা? এোই সত্য জয মানুদষর 
সম্পক্ণ  এবং সমাে সংগধঠত হও়োর মুদি রদ়েদে ক্ষমতা। আমরা ধক বুঝদত পাধর 
জয সবরকম অধবচার এবং অসাম্য আসদি ক্ষমরাি প্কাশ অথবা ক্ষমরাি 
কাঠানমািই লক্ষর? সধত্যো হি প্ধতন্ে মানুদষর সম্পদক্ণ র এবং সমাে কীিাদব 
গধঠত হদছে তার মূদি থাদক ক্ষমতা তাই আদন্দািনকম্ণীরা যখন মানুদষর েীবদন 
পধরবত্ণ ন আনার জচষ্টা কদরন অথবা তাদের সদঙ্গ হও়োঅধবচাদরর ধবরূদদ্ধ 
ি়োই কদরন তখন আমরা আসদি ক্ষমরাি সমীকির পধরবত্ণ দনর জচষ্টা করছে।

আমরা জবশশরিাগ মানুষই কমদবশশ ক্ষমতাদক ছচনদত পাধর ও বুঝদত পাধর। তদব 
জবশশরিাগ জক্ষপ্রে আমরা ক্ষমতার েকৃশ্যমান ও প্ত্যক্ষ আকারদকই ছচধন। ধকন্তু 
তার আরও েন্েি রূপগুলিদক আমরা ছচনদত পাধর না। উোহরণ ছহসাদব বিা 
যা়ে আমরা জেশখ জয নারীদের অথ্ণননধতক সম্পদের অিাব পধরবাদর তাদের 
মতামত প্কাদশর ক্ষমতা না থাকার একন্ে কারণ বা সামাধেক আচরদণর 
কারদণ পুরেসতিানদকই প্ািান্য জেও়ো এবং জমদ়েদের প্ধত ববষম্য। তাই আমরা 
মছহিাদের েন্য উপাে্ণ দনর ও স্বল্প সুদে ঋদণর প্কল্প বা জমদ়েদের অধিকাদরর 
ধবষদ়ে সদচতনতামূিক কম্ণসূচী শুরু কধর। তারপর আমরা জেশখ জয যধেও এই 
কম্ণসূচীগুলি ধকেুো হদিও সাহায্য কদরদে, প্াথধমক সামাধেক আচরণগুলি 
এখদনা একই ো়েগা়ে রদ়ে জগদে। মছহিারা জবশশ উপাে্ণ ন করদেন ধকন্তু 
তাদের স্বামীরা তাদের উপাে্ণ নদক ধন়েন্ত্রণ করদে।

আিিা কয মনমেকি ষ্ট ক�াষ্ী ো কক্ষত্র ো মেষয় মনতয় কাজ কমি কসখাতন ক্ষিতা 
কযভাতে কাজ কতি তাতক প্রভামেত ো পমিেতকি ন কিতত এই প্রশ্নগুলিি উত্তি 
আিাতেি সাহায্য কিতে। আিও সাহায্য কিতে কযসে সম্প্রোতয়ি িত্্য 
ো ইস্্যি উপতি আিিা কাজ কমি, কসখাতন ক্ষিতা কযভাতে কাজ কিতে 
তাতক পমিেতকি ন কিতত। কযিন, আিিা এইটিও েঝ্তত পািে একটি মনমেকি ষ্ট 
পমিপ্প্রক্ক্ষতত ো অেস্াতন ক্ষিতাি েহুিামত্রকতা মকভাতে পমিেতকি ন কিা 
যায়, অথো একটি মনমেকি ষ্ট জনত�াষ্ীি অম্কাি মকভাতে এক্�তয় মনতয় 
যাওয়া ও সি্ক্ক্ষত কিা যায়।

ক্ষমরানক স্পষ্ভানব নবাঝা নকে িরুিী?
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১ মেভভন্ন ে্যটতি অথো ক�াষ্ীি 
এইটি মিক কতি কেওয়াি শটতি 
কয কািা মক পাতে, কািা মক 
কিতে, কািা মক টসদ্ান্ত কনতে 
এেং কািা অ্যাতজন্া মন ক্িািণ 
কিতে - তাতকই েতি 
সািামজক ক্ষিতা।

ক্ষিতা
 মক?
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ইজরিানস ধািাবাহিকভানব, জবনবেি জবজভন্ন অঞ্চনল অনেক দাশ্তজেক, 
িািনেজরক হেন্াজবদ এবং আন্ালেকম্তীিা সমানি ক্ষমরাি সংজ্া 
বরজি এবং রা জবন্তলেের কিাি নেষ্া কনিনেে। এগুললি কন়েকসিি সংজ্া 
হেল সিল এবং অে্যগুলল খবু িসিল। োিীবাদী জবদ্বদ ্িনেিা এবং 
আন্ালেকম্তীিা একিা ব়ে পদনক্ষপ জেনলে যখে রািা বুঝনর পািনলে 
নয সামাজিক ক্ষমরা শুধ ু বিৃত্তি পসৃথবীি মনধ্যই কাি কিনে ো, নসিা 
আমানদি ঘনিি মনধ্য এবং আমানদি অর্যন্ ঘজেষ্ঠ এবং ব্যসক্তগর সম্পনক্ত ি 
মনধ্যও িন়েনে।

আমরা যখন এই সমস্ সম্পদক্ণ র সংজ্ঞার ধেদক িক্ষ্য কধর তখন এন্ে স্পষ্ট 
হদ়ে যা়ে জয েীঘ্ণ সমদ়ের িদর, ক্ষমতা মূিত একমুখী শন্ক্ত ছহসাদব এবং 
অন্যান্য জিাদকর উপর ধন়েন্ত্রদণর একন্ে উপা়ে ছহসাদব সংজ্ঞাধ়েত হদ়েছেি। 
এন্ে কদ়েকেন ব্যন্ক্ত বা সমাদের ধকেু জগাষ্ী যাদের অন্যদের কােকম্ণ ও 
সুদযাগগুলি ধন়েন্ত্রদণর ক্ষমতা ছেি তাদের ধবষদ়ে ছেি। প্াথধমকিাদব সম্পনদি 
উপর ধন়েন্ত্রণ জথদক ক্ষমতার উত্াদনর কথা িাবা হদ়েছেি। উোহরণস্বরূপ 
বিা যা়ে, যাদের েধমর মালিকানা ছেি, বা অথ্ণ জবশশ ছেি, তাদের েধরদ্র বা 
িূধমহীনদের জচদ়ে জবশশ ক্ষমতা ছেি। তদব সমদ়ের সাদথ সাদথ আমরা বুঝদত 
জপদরছে জয ক্ষমতা তার জচদ়ে আরও েন্েি। প্ককৃ তপদক্ষ সমাদের ধববত্ণ ন এবং 
পধরবত্ণ দনর সদঙ্গ সামাধেক ক্ষমতারও পধরবত্ণ ন হদ়েদে। আে আমরা বুঝদত 
পাধর জয ক্ষমতা মাদনই শুিুমারে জে়েন্ত্রর ন়ে, ক্ষমতা মাদন সামথ্ত্যও। যধেও 
ক্ষমতার কাঠাদমা ধকেুো সম্পদের উপর ধন়েন্ত্রণদক ধিধতি কদর গদ়ে ওদঠ, তদব 
আমরা সম্পদের পুনব্ণন্টন করদিও জকন ক্ষমতার তারতম্য বো়ে থাদক, সম্পে 
তা সমূ্পণ্ণিাদব ব্যাখ্যা কদর না।

1 অরুণা রাও এবং জেধিে জকিদহর (2002)জক িন্যবাে এবং ককৃ তজ্ঞতা

েতকি িাতনি কথা িাথায় কিতখ ক্ষিতাি িাতন হতিা - ে্যটতি ো ক�াষ্ীি টসদ্ান্ত 
গ্রহণ এেং প্রভামেত কিাি শটতি।1 আজতকি োস্ততে ক্ষিতাি সংজ্া মন ক্িািতণ 
একটি খে্ই ভাতিা পদ্ভত হি – ক্ষিতা হি মেভভন্ন ে্যটতি ো ক�াষ্ীি টসদ্ান্ত 
কনওয়া ো প্রভামেত কিতত পািাি সািথকি্য:

জক কী

পায়

জক কী 
কতি

জক 
এতজন্া 
মন ক্িািণ 
কদর

জক কী 
টসদ্ান্ত
জন়ে

1
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এন্ে রেম ও কাদের বন্টন ধবষদ়ে যা সমাদের ন্েদঁক থাকার েন্য অত্যতি 
গুরুত্বপূণ্ণ। এন্ে িক্ষ্য করা গুরুত্বপূণ্ণ জয, ক্ষমতা শুিু উৎপােনশীি কাদে 
রেম বন্টন জথদকই আদস না, জযমন শস্য উৎপান, একন্ে কারখানা়ে কাে করা 
– যা পণ্য ও পধরদষবা বতধর কদর ও যা জথদক আ়ে হ়ে – প্েননশীি কাে 
জথদকও আদস জযমন বাছ়ের কাে, শশশুর যত্ন, রান্না, খাবার েি, রান্নার জ্ািানী 
আনা ইত্যাধে। যারাই এো প়েদেন তারা প্া়ে তৎক্ষণাৎই বুঝদত জপদর যাদবন 
জয উৎপােনশীি ও প্েননশীি কােগুলি, উি়েই অধিকাংশ সমাদে লিঙ্গ 
পধরছচধতর উপর ধনি্ণ র কদর িাগ করা হ়ে।

এন্ে জকবি সম্পে সম্পদক্ণ  ন়ে – সমাদে কীিাদব সুদযাগ, অধিকার এবং সুধবিা 
িাগ করা হ়ে জসই ধবষদ়ে। লিঙ্গ বা সামাধেক ক্ষমতার কাঠাদমা জচনা সহে - 
একন্ে সমাদে কার েধমর মালিকানা আদে, জক সু্দি যা়ে, কার অসুদখর প্থদম 
ছচধকৎসা হ়ে বা কার অবসর যাপদনর সবদচদ়ে জবশশ অনুমধত আদে – এগুলি 
িক্ষ্য করদিই সমাদের ছচনি বা ক্ষমতার কাঠাদমা জচনা যা়ে।

জক কী পা়ে জক ধক ন্সদ্ধাতি জন়ে

জক কী কদর জক এদেন্া ধনি্ণারণ কদর

এন্ে হি আমাদের েীবদনর ও জসইসব প্ধতষ্ান যা আমাদের সমােদক শাসন 
কদর জসখাদন ন্সদ্ধাতি জনও়োর ক্ষমতা িাগ কদর জেও়োর ধবষদ়ে। ক্ষমতা হি 
একেন মানুদষর েীবদনর ধবধিন্ন ধবষদ়ে (কাদক কখন ধবদ়ে করদত হদব) বা 
বাছ়েদত (কী িরদনর কাে করদত হদব) বা গ্াদম/শহদর (গ্াম/শহদরর বাদেে 
ধকদস খরচ করা হদব, জক জকান্  কুদ়ো েিপাদনর েন্য ব্যবহার করদব, 
জকান্  রাস্া জমরামত হদব, জশৌচাি়েগুলি জকাথা়ে বতধর হদব) বা জগাষ্ী/বণ্ণ/
োধতসতিার মদি্য (জকান রীধতনীধত িাগু হদব, কীিাদব ধববাদের মীমাংসা হদব) 
বা জেদশ (োতী়ে আইন, পলিন্স, বাদেে বরাদে) – সবদচদ়ে ব়ে ন্সদ্ধাতি গ্হদণর 
ক্ষমতা কার রদ়েদে।

আেদকর ধবদবে এন্ে সামাধেক ক্ষমতার সবদচদ়ে গুরুত্বপূণ্ণ ধেক। জকানন্ে 
গুরুত্বপূণ্ণ, জকানন্ে ন়ে, ধক আদিাচনা করা যা়ে এবং ধক যা়ে না, জকান্ ো 
েরুধর ও জকান্ ো ন়ে - এইসব ন্সদ্ধাতি জনও়োর ক্ষমতা। এদেন্া ধনি্ণারদণর 
ক্ষমতার প্ধতেিন উোহরণ ছহসাদব বিা যা়ে - ধমছে়ো কীিাদব ন্সদ্ধাতি জন়ে 
জকান খবর প্থম পাতা়ে থাকদব এবং জকান্  খবর ৪ বা ৫ নম্বর পাতা়ে থাকদব। 
ধিতদর থাকদব? এদেন্া ধনি্ণারদণর ক্ষমতা পধরবাদরর মদতা ব্যন্ক্তগত পধরসদর 
এবং আতিে্ণ াধতক নীধত ধনি্ণারণ সংস্া, োতী়ে সরকার এবং ধমছে়োর মদতা 
সব্ণেনীন পধরসদর কাে কদর; প্া়েশই জগাপন বা অেকৃশ্য উপাদ়ে এন্ে কাে কদর। 
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মেষয়টি গুরুত্বপণূকি? এতজন্া মন ক্িািণ ক্ষিতা

কখনও কখনও, ধবধিন্ন প্ধতষ্াদনর ন্সদ্ধাতি গ্হদণর ক্ষমতা পরস্পদরর ধবরূদদ্ধ 
যা়ে বা বািা জে়ে। উোহরণস্বরূপ - োতী়ে আইন প্দণতারা ন্সদ্ধাতি ধনদ়েদেন 
জয সমস্ শশশুদক লিঙ্গ ধনরব্ণদশদষ অবশ্যই সু্দি জযদত হদব। তদব জগাষ্ী, বা বণ্ণ 
বা িম্ণী়ে পধরষে ন্সদ্ধাতি ধনদত পাদর জয ব়ে়ঃসধন্ধর পদর জমদ়েদের সু্দি যাও়ো 
তাদের রীধতনীধত, সংস্কৃ ধতর ধবরুদদ্ধ, এমনধক পধরবাদরর মাথা ধযধন ধতধনও এই 
ন্সদ্ধাতি ধনদত পাদরন (সািারণত একেন পুরুষ বা ক্ষমতাশীি ব়েস্ মছহিা)। এসব 
জক্ষপ্রে ছদ্তী়ে েদনর ন্সদ্ধাতিই সািারণত মানা হ়ে কারণ এই জমদ়েদের এই বাছ়ে 
ও জগাষ্ীর মদি্যই প্ধতধেদনর েীবন কাোদত হ়ে। তখন োতী়ে ন্সদ্ধাতি অদনক 
েূদর এবং জকাদনা মাদন রাদখ না। োতী়ে সংসদের ন্সদ্ধাতি এই জমদ়েরা যাদের 
উপদর জনতীবাচক প্িাব প়েদে তাদের কাদে েূরবত্ণ ী ও অথ্ণহীন হদ়ে পদ়ে। 

প্ধতধেন খবদরর কাগে, জেলিধিশন জসই ধেদনর 'গুরুত্বপূণ্ণ’ খবর ধরদপাে্ণ  
কদর। ২৪x৭ খবদরর যুদগ আমরা অদনক িরদণর োতী়ে স্দরর খবর প্থম 
পাতা়ে পছ়ে। আমরা িদর ধনই সংবােপপ্রের প্থম পাতা়ে বা জেলিধিশদন 
খবদরর অনুষ্াদন আমরা জয শশদরানাম বা খবরগুলি জেশখ জসগুলিই গত চব্বিশ 
ঘন্টার সবদচদ়ে গুরুত্বপূণ্ণ ঘেনা, এগুলিই োতী়ে স্বাদথ্ণ গুরুত্বপূণ্ণ হদ়ে ওঠার 
জযাগ্য। এবং আমরা এোও িদর ধনই জয সংবােপপ্রের ৪ বা ৫ নম্বর পাতা়ে জয 
ঘেনাগুলি জবদরাদছে জসগুলি কম গুরুত্বপূণ্ণ। উোহরণ - প্িানমন্ত্রীর চীন বা 
মাধক্ণ ন যুক্তরাষ্ট্র সের, বা একন্ে ব়ে জখিার অনুষ্ান- এগুলি সব প্থম পাতার 
খবর । অন্যধেদক েধরদ্র ককৃ ষকদের আত্মহত্যার খবর বা সংখ্যািঘু জগাষ্ীর 
বা জেদশর জকানও আধেবাসী মানুদষর উপর হামিার খবর ৫ নম্বর পাতা়ে 
জবদরা়ে। ধকন্তু এইন্ে আসদি ধমছে়োর এদেন্া ধনি্ণারণ করার ক্ষমতার অংশ। 
জকন ককৃ ষকদের আত্মহত্যার খবর বা জকানও ধনধে্ণ ষ্ট সম্প্রোদ়ের উপর ছহংসার 
খবর প্থম পাতা়ে থাদক না? জকন এন্ে জকানও রােনীধতধবদের ধবদেশ ভ্মণ বা 
জখিার অনুষ্াদনর জথদক কম গুরুত্বপূণ্ণ? জসই ক্ষমতার জোদর ধমছে়ো ন্সদ্ধাতি 
জন়ে জকান খবর কতো গুরুত্বপূণ্ণ এবং জকানো প্থম পাতা়ে যাদব আর জকানো 
ধিতদরর পাতা়ে। তখন অদনক সামাধেক অন্যা়ে বা ছহংসার খবর, 'োতী়ে' 
খবদরর তিা়ে চাপা পদ়ে যা়ে। এখাদন জকউ আমাদের ছচতিািাবনাদক বতধর 
কদর ধেদছে, এদেন্া ধনি্ণারণ করদে, এবং আমরা জস ধবষদ়ে প্া়ে একেমই 
সদচতন নই।

কাি টসদ্ান্ত গ্রহতণি অেশৃ্য
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পধরবাদরর মদি্যও এদেন্া ধনি্ণারদণর ক্ষমতা অন্যদের েীবনদক প্িাধবত কদর। 
মািার ব়েস ১৬ বের এবং জস খুব িাি োরেী। জস সু্ি জশষ করদত চা়ে এবং 
তারপর োক্তাধর প়েদত চা়ে। ধকন্তু মািার বাবা মাদ়ের ধববোস, একন্ে জমদ়ের 
েীবদনর প্িান িক্ষ্য ধবদ়ে এবং সতিান। ওর সম্প্রোদ়ের মদি্য তা়োতাছ়ে ধবদ়ে 
হদ়ে যাও়ো, অধিিাবকদের ধঠক করা পাপ্রের সদঙ্গ জসোই রীধত। ওনারা ছচতিা়ে 
আদেন, সু্দির গছন্ পার করার পরই যধে মািার ধবদ়ে না ধেদত পাদরন, তাহদি 
হ়েদতা আর জকাদনাধেন মািার ধবদ়ে হদব না। যখনই মািা োক্তাধর প়োর কথা 
জতাদি, ওর বাবা মা ওদক বদকন। মািাদক ধনদ়ে সব কথাই ওর ধবদ়ে ধনদ়ে, ওর 
িধবষ্যদতর প়োদশানা ধনদ়ে ন়ে। মািা ওর ধনদের ইদছেগুলিদক পধরবাদরর 
এদেন্ার মদি্য ধনদ়ে আসদতই পারদে না। মািার এদেন্া ধনি্ণারদণর জকাদনা 
ক্ষমতাই জনই।

১০ জথদক ১৫ বের আদগ, ধববেব্যাপী উন্ন়েদনর ধবতদক্ণ  প্িান চ্যাদিঞ্জ ছেি 
কীিাদব োধরদ্র্য ধনমূ্ণি করা যা়ে। তারপদর একন্ে পধরবত্ণ ন এদসছেি। আমাদের 
বিা হদত িাগি েিবা়ুে পধরবত্ণ ন পকৃন্থবীর উপর জনতীবাচক প্িাব জেিদে 
জয ধবষ়েগুলি তার মদি্য সবদচদ়ে গুরুত্বপূণ্ণ। েধরদ্রদের উপদরও ধনন্চিতিাদব 
েিবা়ুে পধরবত্ণ দনর জনতীবাচক প্িাব প়েদিও, ধবষ়েন্ে জবদ়ে যাও়ো বা 
খারাপ হও়ো়ে তাদের জকানও অবোন জনই। ধকন্তু ধবদবের তাব়ে রােননধতক 
জনতাদের ও আতি্ণোধতক সংঘগুলির ও উন্ন়েদনর কাদে ধনযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির 
েিবা়ুে পধরবত্ণ দনর উপদর েকৃন্ষ্টপাত এবং ধমছে়োও এই ধবষদ়ের উপর জোর 
জেও়ো়ে োধরপ্দ্র্যর মদতা একন্ে ধবশাি ইসু্যদক অেকৃশ্য কদর ধেি। এই ন়ে জয 
েিবা়ুে পধরবত্ণ ন ধবষ়েন্ে গুরুত্বপূণ্ণ ন়ে। অবশ্যই এন্ের গুরুত্ব আদে। ধকন্তু 
োধরদ্র্যও সমান রকম, যধে জবশশ না-ও হ়ে গুরুত্বপূণ্ণ। ধবষ়েো হি, যাদের 
এদেন্া ধনি্ণারদণর ক্ষমতা রদ়েদে তারা ধবদবের নানা েরুধর ধবষ়ে সম্পদক্ণ  
আমাদের িাবনা বতধর করদত সক্ষম, আমরা যা ধকেু গুরুত্বপূণ্ণ িাবছে তাদক 
প্িাধবত করদত সক্ষম, এমনিাদব আমাদের কাদে গুরুত্বপূণ্ণ ধবষ়েগুলিদক 
সাধেদ়ে জে়ে যা অদনক সম়ে েকৃশ্যমান হ়ে না। 

এতজন্া মন ক্িািণ ক্ষিতা এতজন্া মন ক্িািণ
আন্তজকি াভতক পমিোতিি িত্্য
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িানষ্ কযখাতন জীেনযাপন 
কতি কস সকি স্াতন সািামজক 
ক্ষিতা পমিচালিত হয়।২ 
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ধবধিন্ন মানুষ, কম্ণদক্ষপ্রে সহকম্ণী, বনু্ধবান্ধব, অতিরঙ্গ সম্পদক্ণ  জযমন ধববাছহত 
েীবদন এবং ব্যন্ক্তগত ো়েগার পধরসদর জযমন পধরবাদর ক্ষমতা কাে কদর। 
আমরা ধবদশষ কদর, আতি়ঃব্যন্ক্তগত সম্পদক্ণ র মদি্য ক্ষমতা ধকিাদব কাে কদর, 
জসো বুঝদত ইছুেক কারণ এই িরদণর সম্পদক্ণ র মদি্যই নারীরা অথবা যারা 
ধনদেদের নারী ছহদসদব পধরচ়ে জেন, তাদের সব জচদ়ে জবশশ ছহংসা ও ধবদদ্দষর 
অধিজ্ঞতা হ়ে।

ধবধিন্ন িরদণর সামাধেক জগাষ্ীর মদি্য ও জগাষ্ী েদু়ে, যারা জকানওিাদব 
একই িরদনর পধরছচধত িাগ কদর জন়ে ক্ষমতা কাে কদর। উোহরণ ছহসাদব 
বিা যা়ে আমরা জেশখ সামাধেক ক্ষমতা কাে কদর ধবধিন্ন জগাষ্ীর মানুদষর 
মদি্য, জয জগাষ্ীগুলি বতধর হদ়েদে লিঙ্গপধরচ়ে (পুরুষ, নারী, ট্ান্সদেন্ার 
ব্যন্ক্ত), োধত, বণ্ণ, শ্রেন্ণ, িম্ণী়ে ধববোস, সক্ষমতা/প্ধতবন্ধকতা, জযৌন অধিব্যন্ক্ত, 
অবস্ান (গ্ামবাসী, শহরবাসী)এবং জপশা ইত্যাধের ধিধতিদত। আমরা সামাধেক 
জগাষ্ীগুলির মদি্য ক্ষমতা সম্পদক্ণ  বুঝদত আগ্হী কারণ এন্ে সামাধেক 
শ্রেণীধবন্যাস, কিঙ্ক, বে্ণ ন, ববষম্য, সংঘাত এবং ছহংসার ব্যবস্া বতধর কদর যা 
ধকেু জগাষ্ীর মানুষদের জশাধষত হদত এবং অন্যদের তাদের েধমদ়ে রাখদত জে়ে। 
এগুলি সামাধেক ক্ষমতার কাঠাদমা যা ক্ষমতা, সুধবিা এবং অধিকার ধকেু েদনর 
েন্য বরাদে কদর ও অন্যদের েন্য অনুদমােন কদর না।

ে্যটতিতেি িত্্যসািামজক ক�াষ্ীগুলিি িত্্য

িাজননভতক এেং অথকিননভতক 
কািাতিাি িত্্যমনতজি িত্্য

ক্ষিতা কীভাতে পমিচালিত হয় সািামজক পমিেতকি ন আত্ািনকিকিী ভহসাতে আিিা ভতনটি সম্পতককি ি 
কক্ষপ্ত্র ক্ষিতা কীভাতে পমিচালিত হয় তা েঝ্তত আগ্রহী।

ব্যসক্তনদি মনধ্য

সামাজিক নগাষ্ঠীগুললি মনধ্য
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আমরা োধন জয ক্ষমতা আমাদের মদি্য অবছস্ত। এ কারদণই, ইধতহাস েদু়ে 
আমরা জেদখছে ব্যন্ক্ত এবং জগাষ্ীগুলি অন্যা়ে ও ধনপী়েদনর ধবরুদদ্ধ ি়োই 
কদরদে, যখন তাদের ধবপরীদত জয শন্ক্ত জস অদনক জবশশ শন্ক্তশািী ছেি 
এবং সহদেই তাদের লপদষ ধেদত পারত। ধনদেদের পধরবাদরর মদি্যও আমরা 
জেদখছে, জকাদনা জকাদনা নারীদক, যারা ধনদের মদি্য জথদক জকাদনা গিীর শন্ক্ত 
ও সাহদসর উৎস খঁুদে, সমস্ সামাধেক ধন়েম ও ঐধতহ্যদক অগ্াহ্য কদর, ধনদেই 
ধনদের চিার পথ বতরী কদরদেন - এরা জসই নারীরা যারা - ধবদ়ে করদত অস্বীকার 
কদরদেন, যারা ধনদেদের শশক্ষার অধিকাদরর েদন্য ি়োই কদরদেন, অদনক 
অন্যায্য সামাধেক ধন়েমদক চ্যাদিঞ্জ কদরদেন (জযমন – ধবিবাদের পুছ়েদ়ে 
হত্যা, পদণর োধব, োধত-বণ্ণ ধনদ়ে েঁুৎমাগ্ণ, জযৌন ছহংসা ধবষদ়ে চুপ কদর থাকা), 
ধনদেদের সদঙ্গ ঘো জচহারা, োধত, োধতসতিা, জযৌন পধরচ়ে বা লিঙ্গ পধরচ়ে, 
প্ধতবন্ধকতার ধিধতিদত ববষম্যর ধবরুদদ্ধ ি়োই কদরদেন। জকাদনা ব্যন্ক্ত বা 
জগাষ্ী জকউ এইসব নারীদের এগুলি করার েন্য ক্ষমতা জেনধন, তারা ধনদেদের 
মদি্য জথদকই এই ক্ষমতা আহরণ কদরদেন। আমাদের প্দত্যদকর মদি্য এই 
ক্ষমতা আদে, যধেও আমরা জসই ক্ষমতাদক ছচনদত পাধর না বা ব্যবহার কধর না। 

ক্ষমতা কাে কদর জেদশর ধবধিন্ন অঞ্চদির মদি্য, একাধিক জেদশর মদি্য, বা 
ধবধিন্ন জেদশর জগাষ্ীর মদি্য, উন্নত জেশগুলির মদি্য, উন্ন়েনশীি জেশগুলির 
মদি্য, 'উতিদরর' জেশগুলির মদি্য, 'েন্ক্ষদণর' জেশগুলির মদি্য, নতুন িরদনর 
ধবন্যাদসর মদি্য জযমন ন্রিকস (BRICS) (রিাধেি, রাশশ়ো, ইছন়্ো, চীন, েন্ক্ষণ 
আন্রিকা) – যারা অথ্ণননধতক ও রােননধতকিাদব শন্ক্তশািী হদ়ে উদঠদে। 
এর মদি্য রদ়েদে শন্ক্তশািী কদপ্ণাদরে ক্ষমতাগুলির উদঠ আসা যারা জকানও 
োতী়ে সরকাদরর ধন়েন্ত্রদণর বাইদর, যারা শুিু োতী়ে নীধতগুলি ধনদেদের 
পদক্ষ প্িাধবত কদর তাই ন়ে নাগধরকদের সুরক্ষা জে়ে এমন আইন িঙ্ঘন কদর। 
আেদকর পকৃন্থবীদত রােননধতক ও অথ্ণননধতক কাঠাদমার মদি্য আমাদের 
অতি্ণ িুক্ত করদতই হদব সন্ত্রাসবােী জনেও়োক্ণ , জমৌিবােী জগাষ্ী এবং যারা 
মােক, মানুষ, অস্ত্র পাচার কদর। এইসব সরকার, ধনব্ণাছচত প্ধতধনধি এবং 
সািারণ মানুদষর েীবনযারোর উপর ধবপুি ক্ষমতা কাদ়েম কদরদে।

িািনেজরক এবং অথ্তনেজরক 
 কাঠানমাি মনধ্য জেনিি মনধ্য
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জসধেন শুক্রবার সকাি। হুো জিার পাঁচো়ে উদঠ, হাত আর জপালিওগ্স্ পাদ়ের 
পাতা িুদ়ে, হাঁেু জগদ়ে সকাদির প্াথ্ণনা করদত বদসছেি। তারপর জস রান্নাঘদর 
শগদ়ে, আগুন জজ্দি, পধরবাদরর েন্য সকাদির রান্না করদত জগছেি। ধকেুক্ষন 
পর, হুোর শাশুছ়ে রান্নাঘদর এদস রান্না অদদ্ধ্ণ ক হদ়েদে জেদখই হুোদক সকাদির 
প্াথ্ণনা না করার েদন্য জোষ ধেদত িাগদিন। তারপর ধতধন হুোদক চ়ে এবং 
িান্থ মারদত থাকদিন এবং বিদিন জয হুো নরদক যাদব। হুো ধকেুই বদিধন 
আর ধনদের কাে কদর যাধছেদিা।

রান্নার পর হুো এমরি়েোধর জসিাই ধনদ়ে বসদিা। হুো জরাে শাি, স্াে্ণ  আর 
ে্যাদকদে এমরি়েোধর কদর একেন স্ানী়ে ব্যবসা়েীর েদন্য যাদত তার স্বামীর 
চাদ়ের জোকাদনর স্বল্প আদ়ের সদঙ্গ ধকেু ধবকল্প আ়েও হ়ে। ধকন্তু প্ধতধেন এই 
জসিাইদ়ের কােো আদরা কধঠন হদ়ে প়েছেি। মহােন বদিছেদিন জয বাোর 
মন্দা, এবং পাঁচ বের আদগ জস যতো আ়ে করত তার সমান আ়ে করদত হুোদক 
সারাধেদন আদরা জবশশ ঘন্টা কাে করদত হধছেি, ধনদের সংসাদরর সব কাদের 
সদঙ্গ। সদন্ধ্যদবিা তার সতিানরা সু্ি জথদক জেরার পর, তাদের জখদত ধেদ়ে, 
তারপর হুো ধনদের জসিাইদ়ের কাদে জবধরদ়ে পদ়ে, তাদের সমাদের রীধত 
অনুযা়েী মুখ ও শরীর পে্ণ া কদর।

মহােদনর কাদে জপৌেঁাদনার পর, হুোদক জরাদের মতন ন্েেধকধর শুনদত হদিা। 
"ওই জেদখা, কাদিা বস্া প়ো মাছহিা! একেন জবাবা কািা পঙু্গ মানুষ জয না 
ধকেু জশাদন আর না ধকেু বদি। যার এমরি়েোধর এদতা খারাপ, তকৃ তী়ে শ্রেণীর 
জয আমার একেন শ্ক্রতা জপদতও অসুধবিা হ়ে। আে আপধন ধক েঘন্য কাে 
কদরদেন আমাদক জেখান।" হুো চুপচাপ গত এক সপ্াহ িদর বতরী করা এক 
েেন স্াে্ণ  ধেদ়ে জে়ে – ধেদন প্া়ে ১০ ঘন্টা ঝঁুদক পদ়ে এই কাে জস কদরদে, 
তার ঘা়ে আর কাঁদি যন্ত্রণা, আঙুিগুদিা অবশ হদ়ে যা়ে।

মহােন আ়ে জচাদখ কােো জেদখ, গত সপ্াদহ সম পধরমাণ কাদের েন্য জয োকা 
ধেদ়েছেি গেগে করদত করদত তার জথদকও কম োকা ধেদিা হুোদক। হুো 
প্ধতবাে কদর বিি- "ধকন্তু স্যার..." "ধক? ধক?" মহােন ছচৎকার কদর উঠদিা। 
"োকাো পেন্দ ন়ে? তাহদি জতামার েঘন্য কাে জেরত ধনদ়ে জবধরদ়ে যাও।" 
হুো োনদতা জস জহদর জগদে। জস একেন গধরব, নারী, অশশন্ক্ষত, শারীধরক 
িাদব প্ধতবন্ধী এবং সংখ্যািঘু সম্প্রোদ়ের। জস জকানও একন্ে ক্ষমতার ধবরূদদ্ধ 
োঁছ়েদ়েছেি তা ন়ে ধকন্তু একসদঙ্গ অদনকগুলি ধবধিন্ন িরদনর ক্ষমতার কাঠাদমা 
তাদক েধমদ়ে রাখার কাে করছেি।

ক্ষিতাি আন্ততঃমেভা�ীয় সম্পককি
হুোি কাভহনী
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আপজে শামীনমি কাহিেী রাি কথা়ে শুেনর পািনবে:
https://youthkiawaaz.com/2016/10/pakistan-first-woman-truck-driver/

শামীম আখতাদরর অসামান্য কাছহনী আমাদের জশখা়ে জয ধনদের ধিতদরর 
ক্ষমতা ব্যবহার করদি আমরা ধক অে্ণ ন করদত পাধর। শামীম পাধকস্াদনর 
ইসিামাবাদের গধরব পধরবাদরর একেন সািারণ মছহিা। শামীম জকাদনা 
সামাধেক আদন্দািনকম্ণী ন়ে, জকাদনা সামাধেক কম্ণী বা সংস্া তার ক্ষমতা়েন 
কদরধন। তদব সকি প্ধতকূিতার ধবরুদদ্ধ ধতধন তার প়্োত স্বামীর মদতা একেন 
ট্াক চালিকা হদ়ে উঠদত সেি হদ়েছেদিন।

শামীম যখন তার পধরবারদক সাহায্য করার েন্য একেন ট্াক চালিকা হও়োর 
ন্সদ্ধাতি ধনদিা, তখন জস িাদবধন জিাদক কী বিদব, সামাধেক েঁুৎমাগ্ণ, পুরুষদের 
দ্ারা হ়েরাধন বা তার সুরক্ষার ঝঁুধক ইত্যাধের কথা। স্ানী়ে ড্াইধিং সু্দির ‘না’ 
- জক জস জমদন জন়েধন, যার েদন্য অবদশদষ তারা বাি্য হদ়েছেি শামীমদক িধত্ণ  
করদত এবং ট্াক চািাদনা জশখাদত।

আেদক শামীম একেন সম্াধনত ট্াক চালিকা, যাদক তার অন্য ট্াক চািদকরা 
অত্যতি রেদ্ধা ও সম্ান কদর এবং একেন মা অথবা জবান ছহদসদব জেদখ। 
শামীদমর এই সাহস এবং আত্মধববোদসর কী ব্যাখা আদে – এো ো়ো জয এই 
ধনেস্ব ক্ষমতার িাবনান্ে জস ধনদের মদি্য বহন করত – তার ধনদের জিতদরর 
ক্ষমতা? অবশ্যই, আমরা সবাই শামীদমর মদতা এতো সাহসী ধিন্ন িরদনর কাে 
করদত পারব না ধকন্তু আমরা সবাই আমাদের মদি্যর এই ক্ষমতান্ে ছচনদত 
শশখদত পাধর।

মনতজি ভভততিি ক্ষিতা
শািীতিি কাভহনী
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ক্ষিতাি উৎস 
ককাথায় ?

৩ কয সম্পেগুলি সািামজক 
ক্ষিতাি উৎস কসগুলি শু্ ্
অথকিননভতক সম্পে নয়।
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মােব সম্পদ
মানুদষর জেহ এবং রেদমর উপর ধন়েন্ত্রণ সামাধেক ক্ষমতার একন্ে প্িান উৎস। 
এন্ে নারীদের পদক্ষ জবাঝা সহে - আমাদের জেদহর, আমাদের জযৌনতার এবং 
আমাদের প্েনন ক্ষমতার ধন়েন্ত্রণ, প্া়েশই অন্য মানুদষর হাদত থাদক। নারীরা 
জযৌনতা ধবষদ়ে ন্সদ্ধাতি ধনদত পাদর না এমনধক তাদের স্বামীদক না বিা অথবা 
তারা সতিান চা়ে ধকনা বা কতগুলি সতিান চা়ে। অদন্যরা ধন়েন্ত্রণ কদর, আমাদের 
শরীর জকাথা়ে জযদত পাদর, তাদের জচহারা জকমন হদব এবং তারা জকাথা়ে 
থাকদত পাদর। আমাদের অবাদি চিাদেরা করা, জকাদনা ো়েগা়ে একা থাকার 
অধিকার জনই অথবা ধক জপাশাক পরদবা তা অদনক সমদ়েই জবদে ধনদত পাধর 
না আর সািারণত আমাদের জসই সব ো়েগা়ে জযদত ধনরুৎসাছহত করা হ়ে, 
জযখাদন পুরুষদের আধিপত্য চদি। রাস্া়ে বা যানবাহদন হ়েরাধন, অন্ধকার হদ়ে 
জগদি বাইদর না জবদরাদনা, জখািাদমিা জপাশাক না পরা বা আমাদের মুখ বা 
শরীর সধঠকিাদব না ঢাকা – এই সব ধকেুদকই নারীদের েন্য একেম স্বািাধবক 
বাি্যতা বদি িরা হ়ে। ধকন্তু আসদি এগুলি হি আমাদের শরীর ও জসই শরীদরর 
জয স্বািীনতা থাকা উছচৎ তার উপদর ধন়েন্ত্রণ। 

একইিাদব, আমরা জয কাে কধর তার উপদর ধন়েন্ত্রণ করদত সক্ষম হও়ো – 
আমাদের রেম- মানব সম্পে ধন়েন্ত্রদণর এবং ক্ষমতার উৎদসর বছহ়ঃপ্কাশ। 
ক্ষমতাবান ব্যন্ক্ত এবং জগাষ্ী অন্যদের রেম ধন়েন্ত্রণ কদর – এবং এই ক্ষমতা লিঙ্গ 
(পুরুষরা নারীর রেম ও শরীদরর উপদর ক্ষমতা প্দ়োগ কদর), শ্রেণী, বণ্ণ, োধত, 
োধতসতিা, োতী়েতার ধিধতিদত হদত পাদর। উোহরণ, িারতবদষ্ণর বণ্ণপ্থার 
ধিধতি হি জক কী িরদণর কাে করদব তা কদঠারিাদব ধন়েন্ত্রণ করা, জযখাদন 
এক িরদণর কােদক জবশশ মূি্য জেও়ো হত (জযমন ব্যবসা বা বুছদ্ধেীবীদের 
কাে) অন্য জকাদনা কাদের জথদক (যারা পধরষ্ার করার কাে বা মানুদষর বে্ণ ্য 
পধরষ্ার কদরন জযমন - নালপত, জিাপা, ঝা়ুেোর, মুছচ)। যারা এই িরদণ 'ধনচু' 
কাে করদতন, তাদের 'অছুেৎ' িাবা হত, যধেও তারা সমাদের েন্য অত্যাবশ্যক 
কােগুলি করদতন।

প্রাথমিক ভাতে সম্পতেি উপি অম্কাি এেং মনয়ন্ত্রণ কথতকই সািামজক 
ক্ষিতা ততমি হয়। মেভভন্ন কািতণ, মকে্ ে্যটতি এেং ক�াষ্ী সম্পতেি উপি 
আিও কেশশ মনয়ন্ত্রণ অজকি ন কতি এেং আিও শটতিশািী হয়। ততে এগুলি 
ককেি অথকিননভতক সম্পে নয়। কিপতক্ষ চাি ্িতণি সম্পে িতয়তে যা 
আজতকি মেতবে সািামজক ক্ষিতা ততমি কতি।

বস্তুগর বা অথ্তনেজরক সম্পদ
আমরা জবশশরিাগ মানুষই োধন বস্তুগত বা অথ্ণননধতক সম্পে ধক - েধম, স্াবর 
সম্পধতি জযমন বাছ়ে, গ়েনা এবং োকা। অথ্ণননধতক সম্পে সমস্ সামাধেক 
ক্ষমতার মূদি রদ়েদে এই ধববোসন্ে জবশ েকৃঢ়। তদব এন্ে িুি। হ্যাঁ, অথ্ণননধতক 
সম্পে ক্ষমতার একন্ে ব়ে উৎস। ধকন্তু কম েকৃশ্যমান সম্পে রদ়েদে যা ক্ষমতার 
ক্রমবি্ণমান গুরুত্বপূণ্ণ উৎসগুলির মদি্য পদ়ে।

েস্তু�ত ো অথকিননভতক

জ্ান

িানে

অ্িা
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ব্যবসা়েী এবং িজমি মাললক - 
যানদি এই ভূজমকা পালে কিাি 

িনে্য সীজমর শশক্ষা থাকর

িারতবদষ্ণর হাোর বেদরর ইধতহাদস বণ্ণ ধিধতিক ধনপী়েদনর ধবরুদদ্ধ অদনক 
ধবপ্দ্রাহ হদ়েদে। একন্ে প্তীকী ধবপ্দ্রাদহর উোহরণ - যখন ধনপীছ়েত শ্রেণীর 
মানুষরা জোর কদর সু্ি এবং মছন্দদর ঢুদকছেদিন এবং িম্ণী়ে গ্ন্থ েঁুদ়েছেদিন। 
আে পয্ণতি, বণ্ণ ববষম্য ধনধষদ্ধ হদিও এবং সব্ণেনীন শশক্ষার ধনচি়েতা থাকদিও, 
ধনম্ন বদণ্ণর ‘েলিত’ মানুষদের ধবরুদদ্ধ অসংখ্য ধনষু্রতা হ়ে, ধন়েমতাধন্ত্রক ববষম্য 
বো়ে রদ়েদে জযমন, েলিত শশশুদের ক্াস চিাকািীন শ্রেণীকদক্ষর বাইদর 
বসাদনা হ়ে।

িারদত বণ্ণ প্থা ব্যবস্ার উত্ান ও একীকরণ হি সামাধেক ক্ষমতা বকৃছদ্ধদত জ্ঞান 
শন্ক্ত কীিাদব ব্যবহৃত হদ়েছেি তার একন্ে স্পষ্ট উোহরণ। বণ্ণ প্থা জকবি 
জপশা ধিধতিক ন়ে, জক কী িরদনর জ্ঞান এবং তথ্য োনার অধিকার পাদব তার 
ধিধতিদতও ধনি্ণাধরত হত কারণ এই েুন্ের মদি্য গিীর জযাগসূরে আদে। জশষ 
জগাষ্ীন্েদক, জ্ঞান িাি করার ো়েগাদত জযদতও জেও়ো হদতা না জযমন সু্ি 
বা মঠ বা জকাদনা বইদ়ের ওপর ো়োও প়েদত জেও়ো হদতা না! যধেও 'শুদ্র ' 
ও 'েলিতরা' েনসংখ্যার এক ধবরাে অংশ ছেি, তাদের 'উচ্চ বদণ্ণর' জিাদকরা 
েধমদ়ে রাখত, জকানওরকম প্থাগত শশক্ষার সুদযাগ না ধেদ়ে।

নারীদের জক্ষপ্রে এন্ে আরও অন্য রকম হদ়ে জযত। রিাহ্মণ ও ক্ষধরে়ে পধরবাদরর 
নারীদের ধকেু শশক্ষার সাক্ষরতা, িম্ণী়ে িম্ণগ্ন্থ প়োর অনুমধত জেও়ো হদ়েছেি, 
তদব এন্ে কদঠারিাদব ধন়েধন্ত্রত ও সীমাবদ্ধ ছেি। যখন তারা 'অশুছচ' বদি গন্য 
করা হদতা ঋতুস্াব চিাকািীন ও সতিান েদন্মর পর তখন তাদের জকানও পধবরে 
বই স্পশ্ণ করদত বা জকানও উপাসনার ো়েগা়ে প্দবশ করদত জেও়ো হত না। 
আর 'ধনচু' বদণ্ণর নারীদের – ধবদশষত ‘শুদ্র’ ও ‘েলিত’ নারীদের জতা সাক্ষরতা বা 
প্থাগত শশক্ষার সুদযাগ জনও়োর অনুমধত জেও়োর প্শ্নই ছেি না।

ব্াহ্মণ

ক্ষমত্রয়

তেশ্য

শদূ্র

েলিত

পশডির, শশক্ষক - ধম্তী়ে এবং 
শশক্ষামূলক কাি সম্পন্ন কিনরে

শাসক এবং নযাদ্া এবং প্াথজমকভানব 
এই ভূজমকাগুললি িে্য শশসক্ষর

োকি এবং শ্রজমক যানদি প্থাগর শশক্ষাি 
অেুমজর নদও়ো িনরা ো কাির মনে কিা 
িনরা নয এই শশক্ষা ওনদি প্ন়োিে নেই

যািা 'অসেূী’/ ‘অপজিষ্াি’ কাি কিনরে 
নযমে মরৃ প্ারী অথবা মােুনেি বি্ত ্য 
পজিষ্াি কিা

েণকি প্রথা
সািামজক ক্ষিতা �িতন জ্ান

ক্ষিতা মনয়ন্ত্রণ কিা
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জ্াে সম্পদ
একন্ে পুরাতন প্বাে আদে জয ‘জ্ঞানই শন্ক্ত’। আেদকর ধবদবে জ্ঞান এবং তথ্য 
ক্ষমতার আরও ব়ে উৎস হদ়ে উদঠদে এবং এগুলি ঘধনষ্িাদব অথ্ণননধতক 
সম্পদের সাদথ সম্পধক্ণ ত। শশক্ষা, জপশাোর বা প্যুন্ক্তগত েক্ষতা ধনদ়ে 
অথ্ণননধতকিাদব জতমন িাদিা অবস্ার বাছ়ে জথদক না আসা মানুষরাও 
প্িাবশািী এবং শন্ক্তশািী হদ়ে উঠদত পাদর। তকৃ ণমূি স্দর একেন শশন্ক্ষত 
এবং লিখদত প়েদত পাদর েধরদ্র মানুদষরও সামাধেক ক্ষমতা থাদক যারা পাদর 
না, তাদের জথদক - কারণ জস তথ্য োনদত পাদর করদত পাদর, জযমন, গ্াম 
পধরষদের বাদেে অথবা সরকাধর জকাদনা নতুন প্কল্প অথবা ব্যাংদকর নতুন 
জকানও ঋদণর প্কল্প। জ্ঞান সহেিি্য হদি তাদক নতুন সম্পধতি, উৎপােনশীি 
সম্পদে পধরবত্ণ ন করা জযদত পাদর এবং পাশাপাশশ সমাদে উচ্চতর সামাধেক 
অবস্ান এবং জগাষ্ীর মদি্য প্িাদবর উৎস হদ়ে উঠদত পাদর। ধবপরীদত, 
যাদের জবশশ অথ্ণননধতক সম্পে রদ়েদে তাদের কাদে জ্ঞান এবং তথ্য আরও 
জবশশ সহেিি্য।

অধিা সম্পদ
েন্ক্ষণ এশশ়োর নারীবােী অথ্ণনীধতধবে না়েিা কবীর আমাদের একন্ে চমৎকার 
িাবনা ধেদ়েদেন - সামাধেক ক্ষমতা অদনক সমদ়েই অেকৃশ্য সম্পে জথদক আদস 
- যা আমরা কায্ণত জেখদত বা স্পশ্ণ করদত পাধর না তদব তারা বাস্ব যাদক 
আপধন োদনন, সামাধেক সাহাদয্যর জনেও়োক্ণ গুলি, ইউধন়েন বা সামাধেক 
আদন্দািদনর সেস্যপে এবং এরকম অন্যান্য সম্পধক্ণ ত সম্পে জযগুলি খুবই 
বাস্ব ধকন্তু োকাপ়েসা, েধম বা রেদমর মদতা েকৃশ্যমান ন়ে। যারা সামাধেকিাদব 
ক্ষমতাবান, তারা এই িরদণর অিরা সম্পেগুলি ব্যবহার কদর অন্যদের বাইদর 
রাখার েন্য। তদব প্ান্তিক ব্যন্ক্তরা এই িরদণর অিরা সম্পেগুলি ব্যবহার কদর 
জসই সুদযাগগুলির সহদে জপদত যা তাদের অস্বীকার করা হ়ে। ধকন্তু এগুলি 
প্ান্তিক মানুদষরা ক্রমাগত ব্যবহার করদত থাদক জসইসব ো়েগা়ে যাও়োর েন্য 
বা জসইসব সুদযাগ পাও়োর েন্য যা এমধনদত তাদের ধেদত অস্বীকার করা হ়ে। 
উোহরণ – অিরা সম্পেগুলি ব্যবহার করা হ়ে এদক অপদরর কধঠন সমদ়ে 
সাহায্য করার েন্য, একন্ে চাকধর পাও়োর েন্য, জকানও সু্ি বা কদিদে িধত্ণ  
হও়োর েন্য, গুরুত্বপূণ্ণ আধিকাধরক বা রােনীধতধবেদের সদঙ্গ জেখা করার 
েন্য, যারা এমধনদত তাঁর অধেদস আপনাদক (জঢাকার) অনুমধত জে়ে না।



৪১৪০

ক্ষ
মর

া
ক্ষ

মর
াি

 উ
ৎস

 নক
াথ

া়ে
 ?

জেনিি নভরনিি ক্ষমরা
এখাদন আদগও উশলিশখত একন্ে ধবষ়ে আবারও উদলিখ করা েরুধর - ব্যন্ক্তসতিাও 
ক্ষমতার একন্ে উৎস। প্া়েশই মানুষদক এো ধববোস করদত বাি্য করা হ়ে জয, 
সামাধেক ক্ষমতার কাঠাদমাদত তাদের অবস্াদনর কারদণ, তারা শন্ক্তহীন বা 
ধনককৃ ষ্ট - তাদের শ্রেন্ণ, বণ্ণ, োধত, োধতসতিা, িম্ণ, লিঙ্গ পধরচ়ে, জপশা বা অন্য 
কারদণ। অি্যতিরীণ ক্ষমতাও একন্ে অিরা সম্পে জযো ব্যাখ্যা করা খুব কধঠন 
এবং কারও পদক্ষ িরা বা সধরদ়ে জনও়োও অসম্ভব। ‘ক্ষমতা়েন’ প্ন্ক্র়োর মদি্য 
ধেদ়ে আমরা এই অপধরহায্ণ ক্ষমতা যা আমরা সকদি ধনদেদের জিতদর বহন 
কধর তার সংস্পদশ্ণ আসার জচষ্টা কধর। যখন আমরা এই অি্যতিরীণ ক্ষমতাদক 
অদন্যর মদি্য থাকা ক্ষমতার সাদথ যুক্ত কধর তখন আমরা আপাতেকৃন্ষ্টদত 
অপধরবত্ণ নী়ে ক্ষমতার কাঠাদমাদক জিদঙ জেদি রূপাতির করার প্ন্ক্র়ো শুরু 
করদত পাধর।

শীলাি কাহিেী

শীলা একিে বুহদ্মজর এবং প্জরবাদী ধিনেি নোি নমন়ে হেল। যখে রানক 
বলা িনরা নয নস নমন়ে বনল জক কিনর পািনব বা কিনর পািনব ো - নস সব সম়ে 
জিজ্াসা কিনরা – নকে? শীিার এই প্শ্ন করাদত, তার পধরবাদরর সবাই ধবরক্ত 
হদতা - শুিু তার ঠাকুমা ো়ো। ধতধন বিদতন – “জমদ়েোদক প্শ্ন করদত োও – একো 
যুন্ক্তযুক্ত উতির শুনদত োও।” ঠাকুমা শীিাদক বিদতন - ” প্শ্ন কদরা। ধনদে যা সধঠক 
মদন করদব তাই করদব!” ঠাকুমা শীিাদক বদিছেদিন জস জযন অবশ্যই প়োদশানা 
কদর, একো চাকধর কদর আর ধনদের োকা ধনদে জরােগার কদর। ঠাকুমা পরামশ্ণ 
ধেদ়েছেদিন – “জতামার ধনেস্ব ব্যাঙ্ক একাউন্ট জরদখা। ধনদের োকা স্বামীদক ধেদ়ো 
না! িগবান জতামাদক এদতা বুছদ্ধ শুিু জমদ়ে বদি গািার মদতা পধররেম কদর ঘদরর 
কাে কদর নষ্ট করদত জেনধন। ধনদেদক বতরী কদরা - আমার মদতা হদ়ো না।”

ঠাকুমাদক িন্যবাে জয শীিা ধিতর জথদক অদনক শন্ক্তশািী হদ়ে উদঠছেি, এমনধক 
জসইসব পধরছস্ধতদতও জযখাদন বাধক জকউই তাদক শন্ক্তশািী মদন করদে না। 
উোহরণ - অন্য জকউ যখন ক্াদসর প্ধতধনধি ছেি তখনও অন্যান্য প়ুে়োরা তার 
পরামশ্ণ চাইত। ওর জচদ়ে ব়ে িাইদবাদনরা ওর পরামশ্ণ ধনদতা। এই কারদণ, ব়ে হদ়ে 
শীিা যখন ধবধিন্ন উন্ন়েন সংস্া়ে কাে করদত শুরু করদিা - শীিার মতামত জশানা 
জযত, ওর অধিমত জনও়ো হদতা যধেও শশিা 'বস' ছেি না। কারণ শীিার ধিতদরর 
শন্ক্ত বাইদর প্কাশ জপদতা।
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আিিা সোই ক্ষিতা কেতখভে এেং আিিা সা্ািণত ক্ষিতাতক ভচনতত পামি 
যখন আিিা কেখতত পাই কয কসিা আিাতেি অথো অন্যতেি উপি কাজ 
কিতে। মকন্তু এই অভভজ্তাগুলি – যখন ক্ষিতাতক খে্ সহতজই কেখা যাতছে- 
আসতি ক্ষিতাি িাত্র একটি রূপ – ো কচহািা। আসতি, ক্ষিতাি ভতনতি 
কচহািা আতে: েশৃ্যিান, িক্াতনা এেং অেশৃ্য। যমে আিিা সািামজক ন্যায় 
মনতয় আসতত চাই তাহতি আিাতেি জন্য গুরুত্বপণূকি হি ক্ষিতাি এই ভতনটি 
কচহািাতকই কচনা।৪

ক্ষিতা ককিন 
 কেখতত হয়? িক্াতনা

েশৃ্যিান

অেশৃ্য
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প্ত্যক্ষ ক্ষমতা হি জসই সামথ্ণ্য যা মানুদষর পেন্দ, সহদে সম্পে পাও়ো, ন্সদ্ধাতি 
জনও়োর জক্ষপ্রে মতামত এবং সমাে ও জেশদক জযসব ধন়েমকানুন ধন়েন্ত্রণ কদর 
জসগুলিদক ধন়েন্ত্রণ কদর। এই িরদণর ক্ষমতা আমরা রােননধতক জনতা, পুলিশ, 
জসনা এবং ধবচারব্যবস্ার হাদত জেদখ থাধক। িম্ণী়ে জনতা জযমন পুদরাছহত, 
বহুোধতক সংস্ার কম্ণকত্ণ া, ধবধিন্ন বংশ, োধত, জগাষ্ী ও উপোধত, সামাধেক 
আদন্দািদনর সংগঠন জযমন শ্ট্ে ইউধন়েন অথবা জস্বছোদসবী সংগঠন ও নারী 
সংগঠদনর জনতকৃ দত্বরও এিরদনর ক্ষমতা থাদক। েকৃশ্যমান ক্ষমতা ধঠক কদর জে়ে 
– েনপধরসদর ন্সদ্ধাতি জনও়োর জক্ষপ্রে - কারা অংশগ্হণ করদব – এবং কারা 
বাে যাদব। এইসব ন্সদ্ধাতি জযমন - োতী়ে বাদেে-এর কতো শশক্ষা, স্বাস্্য এবং 
প্ধতরক্ষা জক্ষপ্রে বরাদে করা হদব, অথবা গ্াম পধরষদের বাদেে-এর কতো 
অংশ রাস্া বতধরদত বনাম কতো সু্ি বাছ়ে জমরামত করদত বরাদে করা হদব। 
এই কারদণই সংখ্যা়ে জবশশ েধরদ্র মানুদষর জথদকও শন্ক্তশািী অথ্ণননধতক ও 
সামাধেক িাদব শন্ক্তশািী জগাষ্ীগুলি (তাদের সম্পে, অবস্ান, লিঙ্গ, োধত, 
শ্রেণী, োধতসতিা বা বদণ্ণর কারদণ) রােননধতক ব্যবস্াদক েধমদ়ে রাখদত পাদর।

পধরবাদর, বাছ়েদত অথবা ধববাছহত েীবদন, েকৃশ্যমান বা প্ত্যক্ষ ক্ষমতা একই 
িাদব কাে কদর। এন্ের উৎস ধকন্তু জকাদনা প্থামাধেক কতকৃ্ণ ত্ব জযমন সরকার, 
পুলিশ, জসনা, বা জকাে্ণ  আোিত ন়ে, এর উৎস হদিা সামাধেক রীধতনীধত ও 
প্থা, জযগুলি কার উপর কার ধন়েন্ত্রণ আদে তা ধন়েন্ত্রণ কদর। ব্যন্ক্তগত পধরসদর 
প্ত্যক্ষ ক্ষমতা গিীরিাদব লিঙ্গ পধরছচধত দ্ারা ধনি্ণাধরত এবং ব়েস, বববাছহক 
অবস্া, ব্যন্ক্তগত সম্পধতির উপর ধন়েন্ত্রণ ইত্যাধের ধিধতিদত শ্রেন্ণধবন্যাস বতধর 
কদর। এর িাদিা উোহরণ হদিা - পধরবাদর পুরুষ প্িাদনর, ব়েস্ ধববাছহত 
মছহিা (শাশুছ়ের) ক্ষমতা; লিঙ্গ পধরছচধতর উপর ধিধতি কদর ঘদরর কাদে, যত্ন 
জেখিাি করাদত এবং একইসদঙ্গ অথ্ণননধতকিাদব উৎপােনশীি কাদে এবং 
বাছ়েদত বা পধরবাদরর মদি্য ন্সদ্ধাতি জনও়োর ক্ষমতার জক্ষপ্রে লিঙ্গ পধরছচধতর 
ধিধতিদত রেম ধবিােন। এই প্ত্যক্ষ ক্ষমতা ধনদে্ণ শ জে়ে - মছহিারা প্ধতধেদনর 
জবঁদচ থাকার েন্য অত্যতি গুরুত্বপূণ্ণ ধকেু ধনধে্ণ ষ্ট গকৃহস্ািীর ও উৎপােনশীি 
কাে করদব, তদব তাদের সমান মেধুরর অধিকার, আদ়ের উপর ধন়েন্ত্রণ, 
উতিরাধিকাদরর অধিকার বা তাদের স্বািীনিাদব চিাদেরা করা, সম্পক্ণ , 
জযৌনতার বছহ়ঃপ্কাশ, প্েনন ইত্যাধে জক্ষপ্রে ধনদের শরীদরর উপর ধন়েন্ত্রদণর 
অধিকার থাকদব না। েকৃশ্যমান বা প্ত্যক্ষ ক্ষমতা পুরে সতিান চাও়োর প্বণতাও 
ব্যাখ্যা কদর।

ক্ষমরাি জরেসি নেিািা2

েশৃ্যিান ক্ষিতা
ক্ষিতাি এই েশৃ্যিান ও প্রত্যক্ষ কচহািাটিি সতগে আিিা 
সেতচতয় কেশশ পমিভচত, সকতিি এই মেষতয় অভভজ্তা 
আতে এেং এই কচহািাটিতক আিিা প্রভতমেন জনপমিসতি 
এেং ে্যটতি�ত কক্ষপ্ত্র (পমিসতি) কেতখ থামক।

(জনপমিসতি)

ে্যটতি�ত পমিসতি

2 With grateful thanks to Lisa Veneklasen and Valerie Miller, A New Weave of People, 
Power and Politics, Just Associates (JASS), 2002
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িক্তনা অথো পতিাক্ষ ক্ষিতা, ককানও ককানও সিয় 
যাতক এতজন্া মন ক্িািতণি ক্ষিতা েিা হয় – তাি িাতন 
হি - কক টসদ্ান্ততক প্রভামেত কতি, পেকি াি আডাতি 
এতজন্া মন ক্িািণ কতি, কাি িতািত কশানা যায় ো কাি 
সতগে ককানও একটি মনমেকি ষ্ট মেষতয় পিািশকি কিা হয়।

আমরা জেশখ জয, িুকদনা ক্ষমতা রােননধতক জনতা ও িম্ণী়ে জনতাদের মদি্য জয 
জযাগসূরে রদ়েদে, জবসরকারী সংস্া, মােক বা অস্ত্র ব্যবসা়েীদের সদঙ্গ তাদের জয 
ঘধনষ্ ধকন্তু জগাপন জযাগ রদ়েদে – তার মদি্য কাে কদর। তারা জকানও েকৃশ্যমান 
ক্ষমতা বা অধিকার ো়োই রােননধতক ন্সদ্ধাতি এবং সরকারী নীধতগুলিদক 
প্িাধবত করদত সক্ষম। উোহরণ: হনু্রাস-এ সরকার ও জবসরকারী 
বহুোধতদকর অশুি আঁতাদত জবসরকাধর বসন্যবাছহনীর হাদত বাে্ণ া কাদস্ণরা-র 
হত্যার জক্ষপ্রে এমনোই হদ়েছেি। 

অনুোনোতা সংস্াগুলি একইিাদব জগাপন ক্ষমতা প্দ়োগ কদর ন্সদ্ধাতি 
জনও়োর জক্ষপ্রে যখন তারা ধঠক কদর সামাধেক পধরবত্ণ দনর েন্য সবদচদ়ে িাদিা 
পথগুলি ধক, সামাধেক পধরবত্ণ ন জেখদত জকমন হদব এবং এিাদব পদরাদক্ষ 
ধন়েন্ত্রণ কদর সামাধেক সংস্াগুলি ধকদস প্ািান্য জেদব ও ধকদসর উপদর কাে 
করদব – ও তারা ধক করদত পারদব না!

জকানও প্ত্যক্ষ আদেশ না ধেদ়ে বা প্থাগতিাদব তার অধিকার না জথদকও ও 
েকৃশ্যমান না হদ়ে মানুদষর সুদযাগগুলিদক, সম্পে পাও়োর সহেিি্যতাদক এবং 
অধিকারদক পদরাক্ষ িাদব প্িাধবত করার সামথ্ণ্যই হি িুকদনা ক্ষমতা। িুকদনা 
বা এদেন্া ধনি্ণারণ ক্ষমতা, ব্যন্ক্তগত এবং েনপধরসর উি়ে জক্ষপ্রেই কাে কদর।

জগাপন ক্ষমতা োতী়ে বাদেদে কীিাদব অথ্ণ বরাদে হদছে জসদক্ষপ্রে, ধক িরদনর 
আইন বতধর হদছে শুিু তাই ন়ে ধক িরদনর আইন জনই জসদক্ষপ্রেও কাে কদর। 
সাম্প্রধতক সম়ে পয্ণতি, গকৃহ ছহংসা একন্ে 'ব্যন্ক্তগত ধবষ়ে' ছহসাদব িাবা হত এবং 
জকানও আইদনর অিীদন শান্স্দযাগ্য ছেি না, কম্ণদক্ষপ্রে জযৌন হ়েরাধনর েন্য 
জোষীদের শান্স্ জেও়োর জকানও আইনও ছেি না। িষ্ণদণর মদতা জযৌন ছহংসা 
সম্পধক্ণ ত আইনগুলিদত অপরাদির শশকার মানুষন্েদকই অপরাি প্মাণ করদত 
হত, অধিযুক্তদক ধনদেদক ধনদে্ণ াষ প্মাণ করদত হত না।

োতী়ে আইন ধবধিন্নিাদব ধনধষদ্ধ করদিও, আমরা জেশখ িুকদনা ক্ষমতা 
ধকিাদব লিঙ্গনবষম্য এবং নানান িরদনর পক্ষপাতদক পধরবার এবং জগাষ্ীর 
মদি্য বতধর ও পধরচািনা কদর। উোহরণ - পধরবাদরর মদি্য মছহিারা তাদের 
সতিানদের লিঙ্গধিধতিক সামাধেক রীধতনীধত জশখা়ে - 'িাদিা জমদ়েদের' ধক 
িরদণর আচরণ হও়ো উছচত, জেদিদের সাহসী ও কধঠন স্বিাদবর হদত জোর 
করা, জমদ়েদের জপাশাক ও বাইদর চিাদেরা করার ওপর কদঠার ধবধিধনদষি 
চাপাদনা হ়ে, জেদিরা জযখাদন অবাদি চিাদেরার করার স্বািীনতা পা়ে, 
পুরেসতিানদের জবশশ ও িাদিা খাবার জেও়ো এবং তাদের স্বাদস্্যর জেখাদশানা 
করা ইত্যাধে। এোই সামাধেক রীধতনীধতর িুকদনা ক্ষমতা। জেখা যা়ে জয 
পধরবাদরর মদি্য জয নারীরা পুরুষদের ক্ষমতা এবং সুদযাগসুধবিাদক সুরন্ক্ষত 
রাদখ, জসইসব নারীদের জকাদনা প্থামাধেক কতকৃ্ণ ত্ব না থাকা সদত্তও, পধরবাদরর 
অদনক গুরুত্বপূণ্ণ ধবষদ়ে তাদের ন্সদ্ধাতিদক প্িাধবত করার ক্ষমতা থাদক। 
জযদকানও েনলপ়্ে স্ানী়ে িাষার জেলিধিশন ন্সধর়োদি পধরবাদরর মদি্য এ 
িরদনর পদরাক্ষ ক্ষমতার ঝিক জেখদত পাও়ো যা়ে।

জনপমিসি

ে্যটতি�ত পমিসতি
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ক্ষিতাি সে কচহািাি িত্্য, অেশৃ্য ক্ষিতা অতনক 
ভাতেই সেতচতয় কেশশ সিস্যাজনক – িিূত কািণ 
কসটি অেশৃ্য – যতক্ষণ পযকিন্ত না আিিা জানতত পামি 
এই ্িতণি ক্ষিতাতক মকভাতে খ্তঁজ োি কিতত হতে 
ো ককাথায় খ্জঁতত হতে।

এই কারদণই জবশশরিাগ সমদ়ে ক্ষমতার এই জচহারান্েদক চ্যাদিঞ্জ ও জমাকাধবিা 
করা সবদচদ়ে জবশশ কধঠন। অেকৃশ্য ক্ষমতা হদিা জসই ক্ষমতা যা মানুষ ধনদের 
সম্পদক্ণ  ধক িাদব ও অনুিব কদর (ধনদের চাধরধরেক উপস্াপনা এবং আত্মসম্ান) 
জসই ছচতিািাবনাদক আকার জে়ে। এন্ে এমন এক ক্ষমতা যা সামাধেক ব্যবহার 
এবং পক্ষপাত বতধর কদর এবং আমাদের আকাঙ্কা এবং প্দ়োেনগুলিদক 
প্িাধবত কদর।

আেশকি সম্ভবত অেকৃশ্য ক্ষমতার সবদচদ়ে শন্ক্তশািী এবং সব্ণেনীন রূপ - 
কারণ আেশ্ণ হি অদনকগুলি ধববোস, ছচতিািাবনা ও রীধতনীধতর সমন্ব়ে যা 
আমাদের বুঝদত জশখা়ে ‘সধঠক’ এবং ‘িুি’, 'স্বািাধবক' এবং 'অস্বািাধবক', 
'প্াককৃ ধতক' এবং ‘অপ্াককৃ ত’। আেশ্ণ হি অেকৃশ্য ক্ষমতা যার মাি্যদম আমাদের 
জশখাদনা হ়ে অন্যা়ে সামাধেক ব্যবস্াগুলিদক এমনধক আমাদের ধনদেদের 
অপক্ষমতা়েনদক গ্হণ করদত, অংশ ধনদত, সমথ্ণন এবং স্া়েী করদত জশখাদনা 
হ়ে। এর একন্ে িাদিা উোহরণ হি - পুরুষ শ্রেষ্দত্বর আেশ্ণ (বা পুরুষতপ্ন্ত্রর 
আেশ্ণ)। এই ব্যবস্া এবং জয আেশ্ণ এোদক সমথ্ণন কদর, জসো জবঁদচ আদে তার 
কারণ এই ন়ে জয পুরুষরা এন্ে জোর কদর চািু রাদখ, ধকন্তু জমদ়েদের বশশদবর 
প্থম অবস্া জথদক এন্েদক স্বীকার কদর ধনদত জশখাদনা হ়ে – চ্যাদিঞ্জ ন়ে, 
যধেও এন্ে জয ববষম্য ও অসাম্য বতধর কদর তার েি জমদ়েদেরই িুগদত হ়ে। 
প্ককৃ তপদক্ষ মছহিারা পুরুষতপ্ন্ত্রর অনুগত বসধনক হদ়ে যান, এত মেবুতিাদব 
এন্েদক তুদি িদরন জয পুরুষদের আর ধকেু করদতই হ়ে না। োধতর আেশ্ণ 
(জবেতাঙ্গরা ককৃ ষ্াঙ্গদের জথদক উন্নত), ধবসমকামীতা (জকবি ধবপরীত লিদঙ্গর 
প্ধত আকষ্ণণ 'স্বািাধবক' এবং ‘প্াককৃ ধতক’) এবং বণ্ণ (ধকেু বণ্ণ অন্যদের জচদ়ে 
শ্রেষ্) – এগুলি জযিাদব মানুদষর ধনেস্বতা, আচার-আচরণ ও পক্ষপাতদক গদ়ে 
জতাদি তাদত এগুলিও অেকৃশ্যর ক্ষমতার ধকেু উোহরণ কারণ। কেশশি ভা� 
সিয়, যমেও আিিা আেশকি মকভাতে কাজ কতি কসিা কেখতত পাই না - 
এেং এটিই তাি অেশৃ্য ক্ষিতা।
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�ণিা্্যি, মাদক্ণ ন্েং এবং ধবজ্ঞাপন শশল্পও অেকৃশ্য ক্ষমতার িাি উোহরণ। 
সংবাে মাি্যম প্ধতধন়েত অেকৃশ্য ক্ষমতা ব্যবহার কদর জকান ধবষ়েগুলিদক গুরুত্ব 
ধেদ়ে সবার সামদন তুদি িরা উছচত ও জকানগুলিদক উদপক্ষা করা তা জবদে ধনদ়ে, 
জকান ঘেনাগুলি ধেদনর সবদচদ়ে গুরুত্বপূণ্ণ তা আমাদের বদি ধেদ়ে। তারা 
জযগুলি উদপক্ষা কদর, জেখা়ে না জসগুলিও গুরুত্বপূণ্ণ। ধকেু ধবষ়েদক অেকৃশ্য 
কদর ধেদ়ে ও বাধকগুলিদক জবশশ েকৃশ্যমান কদর তুদি তারা আমাদের সামাধেক, 
অথ্ণননধতক ও রােননধতক প্ািান্য ছস্র কদর ধেদছে এবং আমাদের অোদতিই 
জকান্ ন্ে গুরুত্বপূণ্ণ ও জকান্ ন্ে ন়ে আমাদের জসই িাবনাদক প্িাধবত করদে। 
ধবজ্ঞাপদনর েগদতও একইিাদব কাে কদর। রঙীন ধবজ্ঞাপন, আকষ্ণণী়ে সুর, 
ধবধিন্ন পদণ্যর ধবজ্ঞাপদনর ছচরেগুলি সূক্ষ্মিাদব আমাদের ইদছেগুলি গদ়ে জতাদি 
এবং জকান্ ো িাি, গ্্যামারাস, খারাপ বা জনধতবাচক (জস ধবষদ়ে নতুন রীধতনীধত 
বতধর কদর।) এ ধবষদ়ে সদচতন না হদ়েই এর দ্ারা আমরা প্ধতধেন ধনপুনিাদব 
ব্যবহৃত হদ়ে যাই- আদরা জরাগা হদত হদব, আদরা েস্ণা হদত হদব, ঐ মদেদির 
মদতা জেখদত হদত হদব, ঐ জপাশাকন্ে প়েদত হদব, ঐ েদুতান্ে ধকনদত হদব, ঐ 
ন্ক্রমন্ে, ঐ জোনন্ে, ঐ গ্যাদেেন্ে। জেলিিশন ন্সধর়োিগুলিও একইিাদব কাে 
কদর – আমরা বুঝদতও পারছে না কীিাদব তারা জকান্ ো স্বািাধবক, আমাদের 
মূি্যদবাি, িাষা, জপাশাক, আচার-ব্যবহার ধবষদ়ে জয িাবনা তা গদ়ে তুিদে। 
এবং এোই অেকৃশ্য ক্ষমতা!

ক্ষিতাি মেভভন্ন কচহািা কোঝা ককন গুরুত্বপণূকি? কারণ সামাধেক 
পধরবত্ণ ন এবং নারী অধিকাদরর কাদে আমরা প্া়েশই েকৃশ্যমান ক্ষমতাদকই 
জকন্দ্রধবনু্দ কদর তুলি- একন্ে আইন পধরবত্ণ ন করা, রােননধতক সংগঠদন 
মছহিাদের জনও়ো, জকউ ছহংসাত্মক ধকেু করদি তার ধবচার করা। তদব 
আমরা জকাদনা পধরছস্ধতর মদি্য িুদকাদনা/অেকৃশ্য ক্ষমতা ধক িাদব কাে 
করদে জস ধেদক কম নের ধেই - যধেও জসোর প্িাব হ়েদতা অদনক জবশশ। 
আমরা যধে ক্ষমতার কাঠাদমা়ে স্া়েী পধরবত্ণ ন আনদত চাই - বা পুদরাপুধর 
জিদঙ জেিদত চাই – আমরা তখনই সেি হব যখন আমরা এগুলিদক তুদি 
িরদবা জয িুকদনা এবং অেকৃশ্য শন্ক্তগুলি, তাদের স্বরূপ প্কাশ করদত ও 
জেদন ধনদচ নামাদত পারদবা।
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আিিা ভামে ক্ষিতা হি এিন 
মকে্ - কযিাতক োইতি কথতক 
েেিাতত হতে, েহৃত্তি সিাতজ 
ো ক�াষ্ীতত - আিাতেি 
মনতজতেি িত্্য নয়।

ক্ষিতা কীভাতে 
প্রকাশ কিা হয়?

৫ 
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কারুি  উপি ক্ষিতা (পাওয়াি ওভাি) হি আমাদের খুব পধরছচত এবং 
আমরা সহদে ছচনদত পাধর। এই িরদণর ক্ষমতা জসইসব ব্যন্ক্ত বা প্ধতষ্ান 
ব্যবহার কদর যাদের েকৃশ্যমান ক্ষমতা আদে: লপতা, মাতা, িম্ণী়ে জনতা এবং 
রােননধতক জনতা। এর ধবষ়েন্ে হি জক কী ন্সদ্ধাতি জনদব জসই সংক্রাতি এবং 
এন্ে প্কাশ পা়ে অন্য মানুষদের সুদযাগ, পেন্দ এবং কােকম্ণ ধবষদ়ে প্ত্যক্ষ 
বা পদরাক্ষ ধন়েন্ত্রণ কীিাদব করা হদছে তার মাি্যদম। ধকেুর উপর ক্ষমতা মাদন 
সািারণত েধমদ়ে রাখা। ধকেু উোহরণ - মবুদোর েুই সতিাদনর মদি্য শুিু 
একেনদক হাই সু্দি প়োদশানা করাবার সাি্য ছেি, তাই জস তার জমদ়েদক ন়ে, 
জেদিদক হাই সু্দি প়েদত পাঠাদিা। একেন িম্ণী়ে গুরু তার অনুগামীদের নবান্ন 
উৎসব পািন করদত ধেদিন না, কারণ ওোর উদলিখ তাদের পধবরে িম্ণী়ে গ্দন্থ 
জনই। োনা তার জমদ়েদক, বনু্ধদের সাদথ না জখদি োমাকাপ়ে কাচদত বিদিা। 
মাধক্ণ ন যুক্তরাপ্ষ্ট্রর রাষ্ট্রপধত ইরাক আক্রমণ করার ন্সদ্ধাতি ধনদ়েছেদিন; অন্য 
আদরক েন রাষ্ট্রপধত ন্সদ্ধাতি ধনদিন জয ধনধে্ণ ষ্ট ধকেু জেদশর নাগধরকদের 
যুক্তরাপ্ষ্ট্র প্দবশ করদত জেও়ো হদব না।

ক্ষিতাি ৫ অভভে্যটতি 

পাও়োি ওভাি
পাও়োি িু
পাও়োি উইজদে
পাও়োি উইথ
পাও়োি আন্াি

পা
কারুি  উপি ক্ষিতা (পাওয়াি ওভাি) সম্পতককি  আপনাি মনতজি 

অভভজ্তা এখাতন কিকরকি  করুন
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কাজ কিাি ক্ষিতা (পাওয়াি ি্) হি আমাদের জয জকানও িরদণর 
ব্যন্ক্তগত, সমন্ষ্টগত বা রােননধতক িদক্ষ্যর েন্য বা অন্যদের েন্য কাে করার 
সামথ্ণ্য। এন্ে হি কাে করার ক্ষমতা - জযোদক কখনও কখনও 'এদেন্সী' বিা হ়ে 
– অন্য কারুর  জথদক অনুমধত বা অনুদমােন না ধনদ়ে। ধকেু উোহরণ- নাগাম্া 
একেন েলিত িূধমহীন রেধমক ন্সদ্ধাতি ধনদিন জয প্চলিত রীধত অনুযা়েী েধমর 
মালিক সামদন ধেদ়ে জগদি মাথা ধনচু করার প্থাদক ধতধন আর মানদবন না; ধতধন 
আশা কদরছেদিন, অন্য েলিত মছহিারাও খুব তা়োতাছ়ে একই কাে করদবন। 
নন্সেও ন্সদ্ধাতি ধনদিন হাই সু্দির সামদন জস আইসন্ক্রম এবং প্সািনীর 
একো জোকান খুদি ধতধন কদিদে যাও়োর োকা জরােগার করদবন।

ভভততিি ক্ষিতা (পাওয়াি উইমেন) সম্পদক্ণ  আদগর অি্যা়েগুলিদত 
ধবশদে বিা হদ়েদে। এো মদন রাখা েরকার জয, ধিতদরর ক্ষমতাদক আমরা 
অিরা সম্পদের িারণার সদঙ্গও যুক্ত করদত পাধর। জ্ঞান, তদথ্যর সহেিি্যতা, 
জযাগাদযাগ, সামাধেক জনেও়োক্ণ  – এই সবই আমাদের ধিতদরর ক্ষমতাদক 
বা়োদত সাহায্য কদর।

কাজ কিাি ক্ষিতা (পাওয়াি ি্) সম্পতককি  আপনাি মনতজি 
অভভজ্তা এখাতন কিকরকি  করুন

ভভততিি ক্ষিতা (পাওয়াি উইমেন) সম্পতককি  আপনাি মনতজি 
অভভজ্তা এখাতন কিকরকি  করুন
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পাওয়াি উইথ িাতন সম্মিলিত ক্ষিতা। অন্যাদ়ের ধবরুদদ্ধ রুদখ োঁ়োদনা 
এবং চ্যাদিঞ্জ করার ক্ষমতা – জতমন মানুষদের খঁুদে জবর কদর, তাদের সংগধঠত 
করা ও তাদের হাদত হাত ধমলিদ়ে যারা যারা একই িরদনর অন্যা়ে-অধবচাদরর 
মুদখামুশখ হদ়েদেন ও এিরদনর কােদক সমথ্ণন করা – তাই হি সলম্লিত ক্ষমতা। 
সলম্লিত ক্ষমতা হি ক্ষমতার সবদচদ়ে শন্ক্তশািী অধিব্যন্ক্ত, যা ধবদবের বকৃহতিম 
অধবচারগুলির জবশ কদ়েকন্েদক জশষ কদরদে – জযমন োসত্ব এবং শন্ক্তশািী 
একনা়েকতন্ত্র, রােত্বদকও জেদি ধেদ়েদে। ধকেু উোহরণ - ধমশর, জনপাি, 
রিাধেি এবং অন্য অদনক জেদশ হাোর হাোর সািারণ নাগধরকদের অিু্যত্ান 
যা জসখানকার অলপ়্ে জনতকৃ ত্ব ও সরকার জেদি ধেদ়েছেদিা।মন্ণপুদর কদ়েক 
েন ব়েস্ মছহিা নগ্ন হদ়ে ধনরাপতিা বাছহনীর সামদন একন্ে জমৌন প্ধতবাে 
ঘন্েদ়েছেদিন কারণ তাদের সম্প্রোদ়ের একেন মছহিাদক ধনরাপতিা বাছহনী 
িষ্ণণ ও ধনম্ণম অত্যাচার কদর হত্যা কদর। হনু্রাদস, যখন পধরদবশকম্ণী বাত্ণ া 
কাদস্ণদরস খুন হদ়েছেদিন খনদনর ধবরুদদ্ধ প্ধতবাে করার কারদণ, তখন মছহিা 
সংগঠনগুলি গ্াম পয্ণা়ে জথদক রাষ্ট্র সংঘ পয্ণতি প্ধতবাে চািা়ে এবং, খনন 
সংস্াদক ঐ এিাকা জথদক সদর আসদত বাি্য কদর। প্ধত জেব্রু়োধরদত, িক্ষ 
িক্ষ মছহিা 'ও়োন ধবলি়েন রাইধেং'-এর অংশ ছহসাদব ধমছেি ও নাচ কদরন, 
মছহিাদের সদঙ্গ ঘো ছহংসার ধবরূদদ্ধ সদচতনতা বা়োদনার েন্য।

এিাও মনে িাখা দিকাি, মােুেনক দজমন়ে িাখাি িনে্যও সলমিললর ক্ষমরা 
ব্যবিাি কিা িন়েনে। আমিা এই ধিনরি ক্ষমরানক কাি কিনর নদখনর 
পাই যখে নবসিকািী সংথিা এবং িািনেজরক নেরািা একসনগে কাি কনি 
সিকাজি েীজর পজিবর্ত ে কিনর যানর, ব্যসক্তগর লানভি পজিমার বান়ে 
এবং িািেীজরজবদনদি পনকিও ভনি যা়ে সিকাজি েীজর পজিবর্ত ে কনি। 
এসি আনিক ধিনেি সলমিললর ক্ষমরা যা বিৃত্তি ে্যা়েজবোি বা সমরানর 
আগ্রিী ে়ে।

সম্মিলিত ক্ষিতা (পাওয়াি উইথ) সম্পতককি  আপনাি মনতজি 
অভভজ্তা এখাতন কিকরকি  করুন
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ক্ষিতাি অ্ীতন (পাওয়াি আন্াি) ক্ষমতার খুব েন্েি ধকন্তু বহুিা ধবস্কৃ ত 
অধিব্যন্ক্ত, ধবদশষত মছহিাদের দ্ারা এবং মছহিাদের সংগঠন এবং আদন্দািদন 
ব্যবহৃত। ক্ষমতার অিীদন িাবনান্ে ধেদ়ে আমরা বুঝদত পাধর – জকন যাদের 
ববষম্য, ধনয্ণাতন, ধনপী়েন এবং ট্মা-র অধিজ্ঞতা হদ়েদে, তারা যখন ক্ষমতা 
অে্ণ ন কদর (ধবদশষ কদর কারওর উপর ক্ষমতা), তখন তারা প্া়েশই ধনদেরা 
ধনয্ণাতনকারী, বস্বরাচারী এবং অত্যাচারী হদ়ে ওদঠ।

ক্ষিতাি অ্ীতন কী?
মন়ঃসমীক্ষক শটিি ও়োইনম্যান যুদ্ধ, বাসস্ান ধবচু্যত, ধনয্ণাতন এবং ছহংসার 
েদি মানন্সক আঘাতগ্স্ ব্যন্ক্তদের সাদথ কাে করার পদর এই িারণান্ে বতধর 
কদরছেদিন। ধতধন বদিন জয ‘শন্ক্তহীন শ্ক্রাি’ জথদক ক্ষমতার অিীদনর উত্ান 
হ়ে – জসই রাগ আর অসহা়েতা যা শুশ্রুষাহীন িাদব রদ়ে যা়ে জসই পধরছস্ধত 
জথদক জবধরদ়ে আসার পদরও, যা এগুলি বতধর কদরছেি। অি্যতিরীণিাদব, 
মানন্সক আঘাত ও ছহংসা জথদক জবঁদচ আসা ব্যন্ক্তরা ধনদেদের শশকার িাবার 
অি্যাস জথদক সহদে জবধরদ়ে আসদত পাদর না। তারা ধনপীছ়েত পধরছস্ধত জথদক 
জবধরদ়ে আসার পদর এবং তারা ধনদেরাই ক্ষমতা অে্ণ দনর পদরও এন্ে অব্যাহত 
থাদক (জযমন যখন তারা জকানও সংস্ার জনতকৃ দত্বর পদে জপৌেঁন বা পধরবাদরর 
প্িান হন)। তারা সব্ণো িদ়ে থাদকন জয আবার তারা শশকার হদ়ে যাদবন ও 
ধববোস কদরন জয এন্ে এ়োদনার একমারে উপা়ে হি অন্যদক েধমদ়ে রাখা এবং 
তাদের উপর অত্যাচারী হও়ো। তারা পূদব্ণ ব্যবহৃত ন্েদক থাকার আচরণগুলিও 
ব্যবহার কদর – অতি্ণঘাত, পরািব, ধমথ্যা চােুকাধরতা, পরচচ্ণ া ইত্যাধে। যারা 
ধনদেদের মানন্সক আঘাত বা ধনদেদক পধরছস্ধতর শশকার িাবা জথদক জবদরাদত 
পাদরন না তারা স্বাস্্যকর উপাদ়ে ক্ষমতা িদর রাখদত ও অনুশীিন করদত অক্ষম, 
যাদত তারা ধনদেরা অন্যদের েধমদ়ে রাখা বা তাদের প্িাধবত করা়ে না েছ়েদ়ে 

পদ়েন। তারা ক্ষমতা অনুশীিদনর েুন্ে উপা়েই োদনন - কারুর  ওপদর ক্ষমতা 
প্দ়োগ বা ক্ষমতার অিীদন থাকা।

সামাধেক পধরবত্ণ দনর জক্ষপ্রে ক্ষমতার অিীন-র প্িাব খুব গুরুতর। অদনদক 
যারা ক্ষমতার অিীদন আেদক পদ়ে আদেন, তারা ধনদেরা জয িরদণর অত্যাচার 
বা অধবচার সহ্য কদরদেন, তার ধবরুদদ্ধ ি়োই করার েদন্য ও তা জপধরদ়ে 
আসার েন্য নতুন সংগঠন এবং আদন্দািন গ়োর জচষ্টা করদেন। ধকন্তু যতধেন 
না তারা এই 'শন্ক্তহীন শ্ক্রাি' জক ছচনদত পারার বা জমাকাধবিা করার বাস্ব 
জকানও প্ন্ক্র়ো পাদছেন, ততধেন ধনদের অোদতিই তারা ক্ষমতার অিীদন 
ধবষ়েন্ে ব্যবহার করদবন। জযদহতু জবশশর িাগ মছহিারাই তাদের সারা েীবন 
িদর বহু ববষম্যর মুদখামুশখ হদ়েদেন এবং তাদের অদনকদকই মারাত্মক ধনয্ণাতন 
ও ছহংসাও সহ্য করদত হদ়েদে, তাই এো জমাদেই আচিয্ণেনক ন়ে জয মছহিারা 
জযিাদব ক্ষমতা প্কাশ কদরন তাদত ক্ষমতার অিীদন অদনকাংদশই থাদক। 
জসইেদন্য, মছহিারা যখন লিঙ্গধনি্ণ র ধনপী়েদনর ধবরুদদ্ধ কাে করার েদন্য 
জকাদনা সংগঠন বা আদন্দািন গদ়ে জতাদিন, তখন তারা জশষ পয্ণতি অদনক 
জবশশ ক্ষমতার অিীনই বতধর কদর জেদিন ও এমনিাদব ক্ষমতাদক ব্যবহার এবং 
অপব্যবহার কদরন, যা তাদের কাদের িক্ষ্যদক নষ্ট কদর।
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ক্ষমতার অিীন-এর ধ্ংসাত্মকতার একন্ে িাি উোহরণ হদিা, অদনক ব়েস্ 
আন্রিকান নারীবােীরা যাদক ‘োধঞ্জবার অধিজ্ঞতা’ বদিন। একন্ে প্ধতশ্রুধতম়ে 
সিা যা জবেনা, রাগ, ছহংসা এবং পাল্া অধিদযাদগর একন্ে েু়ঃস্বদনে পধরণত 
হদ়েছেি। ২০০৩ সাদি নারীবােীদের একন্ে েি আন্রিকান নারীবােী 
কংপ্গ্দসর পধরকল্পনা করার েন্য োধঞ্জবার-এ ববঠক কদরছেদিন। এক 
জসামবাদর ৩৫ েন বদসছেদিন সিা়ে যার ধকেুক্ষদনর মদি্যই তারা আধবষ্ার 
করদিন জয প্দত্যদক এদক অপদরর ব্যন্ক্তগত এবং প্ধতষ্াদনর রােনীধত 
সম্পদক্ণ  অদনক িরদনর অব্যক্ত অনুমান ধনদ়ে এদসছেদিন এবং জসগুলি আর 
আেদক রাখাও জগি না। অন্যিাদব বিদি এই প্ন্ক্র়ো়ে প্চুর শন্ক্তহীন জক্ষাি 
প্কাশ পাধছেি। বকৃহস্পধতবাদরর মদি্য, সিা়ে আ়োদি পরস্পদরর ধবরূদদ্ধ কথা 
বিা শত্রুতা, অশ্রু, ধতক্ততা এবং ধবশকৃঙ্খিা রােত্ব কদরছেি। নারীবােী কংপ্গ্স 
বাধতি হদ়ে যা়ে এবং অংশগ্হণকারীরা এই কধঠন শশক্ষা পান জয তত্ত এবং 
অনুশীিন সবসম়ে জমদি না।

এই ঘেনার একো ইধতবাচক ধেক ছেি – োধঞ্জবার অধিজ্ঞতা আন্রিকার 
নারীবােী জনরেীদের বুঝদত সাহায্য করি জয কায্ণকরী নারীবােী জনতকৃ দত্বর প্থম 
িাপ হি স্বীকার করা জয আমরা সকদিই ধবধিন্ন ইধতহাস এবং অধিজ্ঞতা ধনদ়ে 
আদন্দািদন এদসছে। সুতরাং, আমরা এদক অপদরর সাদথ কীিাদব আচরণ করব 
এবং কীিাদব আমাদের ধনেস্ব ধ্ংসাত্মক প্বণতাগুলিদক সামিাদত পারব জস 

সম্পদক্ণ  আমাদের প্াথধমক ধন়েম বতধর করা েরকার। োধঞ্জবার অধিজ্ঞতার 
শন্ক্তশািী উপহার হি ‘আন্রিকান জেধমধনটি চাে্ণ ার’ - নারীবােী ধবদবে প্থম 
আচরণধবধি।

আমরা যারা সামাধেক ন্যা়ে বা লিঙ্গসাদম্যর আদন্দািনকম্ণী ও প্চারক, 
আমাদের অন্যতম সমস্যা হদিা, আমরা িাধব জয ক্ষমতা এমন ধকেু যা বাইদর 
জথদক পধরবত্ণ ন করদত হদব - বকৃহতির সমাদে বা জগাষ্ীদত - ধনদেদের ধিতর 
জথদক ন়ে। আমরা ধনদেরা ধকিাদব ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহার কধর, জসই 
ধবষদ়ে আমরা খুব কমই িাধব। অথবা আমরা ধনদেদের সািু বা রোতা ছহদসদব 
জেশখ যারা ক্ষমতার অপব্যবহাদরর উদদ্ধ্ণ । তদব ধবদবে প্ককৃ ত পধরবত্ণ নকারী 
হও়োর েন্য আমাদের ধনদেদের জথদকই শুরু করদত হদব। আমাদের অবশ্যই 
মহাত্মা গান্ধীর পরামশ্ণন্ে মদন রাখদত হদব – “ধবদবে জয পধরবত্ণ ন চাইদেন, 
আপধন ধনদেই জস পধরবত্ণ ন জহান”। আমরা ধনদেরাই যধে তা করদত ইছুেক 
না হই আমরা অন্যদক অন্যরকমিাদব ছচতিা করদত এবং আচরণ করদত বিদত 
পাধর না।আমরা যধে ধনদেদেরদক পধরবত্ণ ন করদত ইছুেক না হই তদব আমরা 
অন্যদক তাদের আচার-আচরণ, ধববোস এবং ব্যবহার পধরবত্ণ ন করদত বিদত 
পাধর না। ক্ষমতার প্ধত ও তার সদঙ্গ আমরা ধনদের সম্পক্ণ ন্েদক ধবপ্লেষণ কদরই 
আমরা মুক্ত করদত পাধর “....জসই মানুষ হদ়ে ওঠার ক্ষমতা যা আমরা এখদনা 
হইধন”।3 মাদন, ন্যা়েধনষ্ িাদব েীবনযাপন করা মানুষ।

3 (সংন্ক্ষপ্সার) করা একন্ে িাইন জথদক –Rev. William J. Barber II & Jonathan Wilson 
– Hartgrove’, “Subverting Democracy is not Partisan. It is Immoral” in Sojourners 
https://sojo.net/articke/subverting-democracy-not-partisan-it-immoral

জামজিোি অভভজ্তা
শুশ্রুষা হয়মন এিন শটতিহীন ক্াত্ি একটি �ল্প
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এই সত্যাত� ক্ষিতাি সাতথ আপনাি মনতজি সম্পককি  মনতয় এেং কীভাতে 
আপমন ক্ষিতাতক ে্যেহাি কিতেন, এই মেষতয় আপমন ভচন্তাভােনা শুরু 
করুন। মনতচ কেওয়া কাজগুলি আপনাতক সাহায্য কিতে :

 এই অনুশীিদনর েিােি আপনাদক কারওর সদঙ্গ িাগ কদর ধনদত হদব 
না। ধনদের মদি্য ধক পধরবত্ণ ন আনা েরকার - এই অনুশীিনন্ে জস ধবষদ়ে 
যা ধকেু করণী়ে জসগুলি সামিাদত সাহায্য করদব।

� ক্ষমতার সাদথ আপনার প্থম ধেদকর অিজ্ঞতাগুলি িাবুন এবং কীিাদব 
এগুলি ক্ষমতার সাদথ আেদক আপনার যা সম্পক্ণ  তাদক প্িাধবত কদর 
থাকদত পাদর।

� ধবপ্লেষণ করুন, আপনার ধনদের ক্ষমতার ব্যবহার এবং কী পধরবত্ণ দনর 
প্দ়োেন।

ক্ষিতাি সতগে আিাি ে্যটতি�ত ইভতহাতসি মেপ্লেষণ
আমি ক্ষিতাি সাতথ কীভাতে সংতযা� অনভ্ে কমি

� মদন করার জচষ্টা করুন প্থমবার যখন আপধন ধবধিন্ন মানুদষর মদি্য 
ক্ষমতা সম্পদক্ণ  সদচতন হদ়েছেদিন, জয ধকেু মানুদষর অদন্যর জচদ়ে জবশশ 
ক্ষমতা থাদক। ঘেনা বা অধিজ্ঞতা বাছ়েদত, সু্দি, জখিার মাদঠ বা অন্য 
জকাথাও ঘদে থাকদতপাদর। জসই অধিজ্ঞতান্ে জয জকাদনা িরদণর ক্ষমতার 
হদ়ে থাকদত পাদর - কারুি উপি ক্ষিতা, প্ত্যক্ষ ক্ষমতা, বা পদরাক্ষ বা 
িুকদনা ক্ষমতা, বা অেকৃশ্য ক্ষমতা, এদেন্া ধনি্ণারদণর ক্ষমতা। মদন করার 
জচষ্টা করুন, ধকদস আপধন বুঝদিন কথাবাত্ণ ার মদি্য ক্ষমতা কাে করদে।

� এবার মদন করার জচষ্টা করুন প্থমবার যখন আপধন ধনদের ক্ষমতা 
সম্পদক্ণ  সদচতন হদিন। জসন্ে ধক িরদণর ক্ষমতা ছেি - কারুর উপর 
ক্ষমতা বা িুকদনা ক্ষমতা বা অিীদন ক্ষমতা? মদন করার জচষ্টা করুন, 
ধনধে্ণ ষ্টিাদব কী আপনাদক কথাবাত্ণ ার মদি্য আপনার ধনদের ক্ষমতা 
বুঝদত সাহায্য করি।

প্রথি ্াপ কভতে কেতখা
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� ধেদর জেখুন ধনদচ জেও়ো জকান পেন্ে আপধন সামাধেক ক্ষমতার সমীকরদণ 
েখি কদরদেন? (যতগুলি প্দযাে্য জবদে ধনন) আপধন ধনদেদক জকান 
অবস্াদন প্া়েশই খঁুদে জপদ়েদেন? যতগুলি প্দযাে্য ন্সদিক্ট করুন।

° নকউ আপোনক বনশ এনেনে বা আপজে কািওি জে়েন্ত্রনরি জবে়েবস্তু। 
জকউ আপনার উপর ক্ষমতা (বা কতকৃ্ণ ত্ব প্দ়োগ) করদে। আপনার জকমন 
অনুিূধত হদ়েছেি?

° সাম্য। আপধন যখন অন্যদের সদঙ্গ একসদঙ্গ কাে করদেন, জযৌথিাদব কতকৃ্ণ ত্ব 
বা ধন়েন্ত্রণ করদেন, আপনার জকমন অনুিূধত হদ়েছেি?

° জে়েন্ত্রর। যখন আপধন (এককিাদব বা অন্য কারও সদঙ্গ) অদন্যর উপর 
ক্ষমতা প্দ়োগ করদেন। আপনার জকমন অনুিূধত হদ়েছেি?

° অে্যাে্য। উপদররগুলি ো়ো অন্য জকাদনা ক্ষমতার সমীকরণ। আপধন 
অদন্যর তুিনা়ে সমীকরদণ জকাথা়ে অবস্ান করদেন তা ধনধে্ণ ষ্ট কদর ব্যাখ্যা 
করুন। আপনার অনুিূধত বণ্ণনা করুন।

� উশলিশখত ক্ষমতার সমীকরণগুলির মদি্য, জকানন্েদত আপধন সবদচদ়ে জবশশ 
স্বছেন্দ জবাি কদরন? জকানন্েদত আপধন অনুিব কদরদেন, আপধন সবদচদ়ে 
িাদিািাদব োদনন কী করদত হদব, আপনার কাে জথদক কী প্ত্যাশা করা 
হদছে এবং পধরছস্ধতন্ে কীিাদব িািিাদব সামিাদত হদব?

� আপনার কী মদন হ়ে, এই অধিজ্ঞতাগুলি, আপধন কীিাদব অদন্যরা যারা 
আপনার ব্যন্ক্তগত েীবদন বা সংস্া়ে কতকৃ্ণ দত্বর পদে আদেন তাদের ক্ষমতা 
সম্পদক্ণ  আপধন জযিাদব প্ধতন্ক্র়ো োনাদছেন তা প্িাধবত কদরদে? 

� আপনার কী মদন হ়ে এই অধিজ্ঞতাগুলি আপনার ব্যন্ক্তগত েীবদন বা 
আপনার সাংগঠধনক েীবদন আপধন জযিাদব ক্ষমতা ব্যবহার কদরন তাদক 
প্িাধবত করদে?

� ধনদেদক ধেজ্ঞাসা করুন: আধম ধক শন্ক্তহীন শ্ক্রাি বহন কধর? আধম ধক 
'অিীদন ক্ষমতা' অনুশীিন কধর অন্যদক জেদন নামাদত, সবসম়ে িদ়ে থাধক 
জয আধম যধে েধমদ়ে না রাশখ আমাদক েধমদ়ে রাখা হদব, সব্ণো ধন়েধন্ত্রত 
হদ়ে প়েদত পাধর জিদব জরদগ বা িদ়ে থাধক।

� আপধন যধে অনুিব কদরন জয আপনার ক্ষমতার ব্যবহার করার ধনেস্ব 
পদ্ধধতন্ে পধরবত্ণ ন করদত হদব, তদব আপনার জকান িরদণর সাহায্য বা 
ধনদে্ণ শ বা প্ন্ক্র়ো প্দ়োেন হদব?

তৃতীয় ্াপভবিতীয় ্াপ
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ক্ষিতা কীভাতে 

কাজ কতি?

এই চূডান্ত মেভাত�, আিিা 
এখন পযকিন্ত যা মকে্ শশতখভে 
সিস্ত ্ািণাগুলিতক এক 
জায়�ায় এতন, একিা ঐক্যেদ্ 
কািাতিা ততিী কিা হতে, যা 
আিাতেি েঝ্তত সাহায্য 
কিতে কীভাতে ক্ষিতাি 
কািাতিা ততমি হয়, পমিচালিত 
হয় এেং টিতঁক থাতক।
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আমরা গ্াধেক্স ব্যবহার করব শুিু এো জবাঝাদনার েন্য ন়ে জয ক্ষমতার 
পধরকাঠাদমা ধক িাদব বতরী হ়ে, ধকন্তু আরও গুরুত্বপূণ্ণিাদব এো জবাঝাদনার 
েন্য জয অন্যায্য ও অসম হদ়েও ধক িাদব জসো ন্েদঁক থাদক, েীঘ্ণদম়োদে বো়ে 
থাদক। এন্ে আমাদের এও বুঝদত সাহায্য করদব যারা এই ক্ষমতার কাঠাদমাদত 
তীরি িাদব ধনপীছ়েত, জশাধষত ও ববষদম্যর শশকার তারাও এই ক্ষমতার 
কাঠাদমাদক জমদন জনন, এদত অংশগ্হণ কদরন এবং মাদঝ মদি্য এোদক সমথ্ণন 
কদরন।

আসুন আমরা প্থদম জবাঝার জচষ্টা কধর ক্ষমতার কাঠাদমা ধকিাদব বতরী হ়ে। 
ক্ষমতার কাঠাদমা তখনই গঠন হ়ে যখন জকাদনা ব্যন্ক্ত বা জগাষ্ী ধবধিন্ন িরদনর 
সম্পে সহদে জপদত পাদর এবং তা ধন়েন্ত্রণ কদর, ধবদশষত বস্তু সম্পে (জযমন 
েধম, অথ্ণ) ও জ্ঞান সম্পে। তারপর এই ক্ষমতা মানব সম্পেদক ধন়েন্ত্রণ করদত 
ব্যবহার করা হ়ে, জযমন জসইসব মানুষদের রেম যাদের জরােগাদরর েদন্য 
ক্ষমতাবান ব্যন্ক্তদের েদন্য কাে করদত হ়ে কারণ তাদের ধনদেদের েধম 
বা অথ্ণননধতক সম্পে জনই। লিঙ্গ পধরচ়েধিধতিক  ক্ষমতার কাঠাদমাদত (যাদক 
পুরুষতন্ত্র বিা হ়ে) একেন গধরব পুরুষ, জয ক্ষমতার কাঠাদমার একেম ধনদচর 
তিা়ে আদে, জসও একেন গধরব নারীর জথদক জবশশ ক্ষমতাবান কারণ, তাদের 
নারীদের শরীর, জযৌনতা, প্েনন ক্ষমতা এবং রেদমর উপর ধন়েন্ত্রণ আদে। তাই 
শুিু িনী এবং ক্ষমতাবান পুরুষরাই ন়ে, একেন িূধমহীন গধরব পুরুষও একন্ে 
মানব সম্পে ধন়েন্ত্রণ কদর: নারীর শরীর এবং রেম।  

সমন়েি সনগে সনগে, যানদি বস্তু, জ্াে এবং মােব সম্পনদি উপি জে়েন্ত্রর 
আনে, রািা জেনিনদি প্ভাব-প্জরপজত্তি নেিও়োক্ত  বরিী কনি এবং 
অধিা সম্পনদি উপনিও জে়েন্ত্রর কান়েম কনি। যািা ক্ষমরাি কাঠানমাি 
জেনে থানক রািাও অধিা সম্পদ বরিী কনি – কজঠে সমন়ে নবঁনে থাকাি 
িনে্য, সিেশীলরা বরজি কিাি িনে্য - কাির রানদি কানে এমজেনরই খবু 
কম সম্পদ থানক। আনগি পারা়ে নদও়ো েকশািা নদখানছে জববর্ত নেি এই 
পয্তান়ে ক্ষমরাি কাঠানমা নকমে নদখনর ি়ে।

মক ভাতে ক্ষিতাি কািাতিাি 
উত্ান হয়?

জকেু ব্যসক্ত/নগাষ্ঠী নবশশ 
জে়েন্ত্রর অি্ত ে কনি:

জকেু ব্যসক্ত/নগাষ্ঠী নবশশ 
জে়েন্ত্রর অি্ত ে কনি:

জ্ান সম্পে

অ্িা সম্পেিানে সম্পে

েস্তু সম্পে

লিগে এেং 
সািামজক ক্ষিতা 

কািাতিা
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কজন্াি এেং 
সািামজক 

ক্ষিতাি কািাতিা

জ্ান সম্পেেস্তু সম্পে

অ্িা সম্পেিানে সম্পে

সািামজক মনয়ি
ো মেম্

(লিঙ্গ ধনি্ণ র িািনপািন, 
চিাদেরা়ে ধবধি ধনদষি, 
জযৌনতার উপর ধন়েন্ত্রণ)

অসাি্যতক ন্যায্য
েতি এিন আেশকি 

(লপতকৃ তন্ত্র, বণ্ণ, োধতসতিা, 
োধত ইত্যাধে)

প্রভতষ্ান

(পধরবার, বাোর, রাষ্ট্র, 
আইন, িম্ণ ইত্যাধে)

একটি অন্যায্য ক্ষিতাি কািাতিাতক েজায় িাখা
একটি ক্ষিতাি কািাতিা, যাি শীতষকি িতয়তে মকে্ 
অভভজাত করেণীি িানষ্, টিতঁক যাওয়াি আশা কিতত 
পাতি না যমে মেশাি সংখ্যক িানষ্ যািা প্রাটন্তক 
তািা প্রভতোতে কজত� উতি এতক কেতি কেয়।

এন্ে যাদত না ঘদে তা ধকিাদব ধনন্চিত করা যাদব? কীিাদব ধনন্চিত করা 
যাদব - জয মানুষরা ধনদচ রদ়েদেন তারাও ক্ষমতার কাঠাদমাদক সমথ্ণন কদর বা 
ধনদেন পদক্ষ গ্হণ কদর? ক্ষমতার কাঠাদমাদক বো়ে রাখা, মানুষ, জ্ঞান এবং 
বস্তু সম্পদের উপর এই িরদণর অসম ধন়েন্ত্রণ বো়ে রাখাই অগ্াধিকার পা়ে– 
ধবদশষত কম সুধবিাপ্াপ্ মানুষদের ধনদেদের ো়েগা়ে রাখার েদন্য এবং তারা 
যাদত ক্ষমতার কাঠাদমাদক চ্যাদিঞ্জ না করদত পাদর ও জেদি ধেদর না পাদর জসই 
েদন্য। সািারণত তা করা সম্ভব হদ়েদে এন্েদক রক্ষা ও বো়ে রাখার েন্য ধকেু 
চতুর এবং কায্ণকর উপা়ে বতধর কদর! আসুন, জসগুলি ধক তা আমরা জেশখ।

ক্ষিতাি কািাতিা মক ভাতে মনতজতেি 
টিমঁকতয় িাতখ?

বকৃহ
তির

 ধন
়েন্ত্র

ণ বকৃহতির ধন়েন্ত্রণ
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আদশ্ত
প্থম এবং সবদচদ়ে গুরুত্বপূণ্ণ পদ্ধধত হি আেশ্ণ। এন্ে একন্ে তত্ত বা কদ়েকন্ে 
িারণা বতধর করা যা ক্ষমতার কাঠাদমাদক ন্যা়েসঙ্গত কদর জতাদি, তা যতই 
অন্যায্য বা অসম জহাক না জকন। বহু শতাব্ী িদর, আমরা অসম এবং অন্যায্য 
ক্ষমতার কাঠাদমাদক ন্যা়েসঙ্গত করদত অদনক আেশ্ণ বতধর হদত জেদখছে।

� প্রুষতপ্ন্ত্রি আেশকি , যা বদি পুরুষরা নারীদের জচদ়ে শ্রেষ্। ঈবের এই 
ন্সদ্ধাতি ধনদ়েদেন আেম প্থম এদসছেি এবং তারপদর ইি, বা প্ককৃ ধত 
(পুরুষরা ব়ে জচহারার এবং শন্ক্তশািী), বা বেধবক িূধমকা (মছহিারা 
েন্ম জে়ে এবং সতিাদনর জেখাদশানা কদর) বা ধববত্ণ ন এরকম কদরই বতধর 
কদরদে। পুরুষতাধন্ত্রক ক্ষমতার কাঠাদমাদত আপনার কাে হি আপনার 
লিঙ্গধিধতিক োধ়েত্ব পািন করা এবং সামরগ্ক কাঠাদমা বা তার মদি্য জয 
অধবচারগুলির মুদখামুশখ হন তা ধনদ়ে প্শ্ন না করা।

� জাভতি আেশকি  োধব কদরদে জয, জবেতাঙ্গরা বুছদ্ধ এবং সামদথ্ণ্য ককৃ ষ্াঙ্গ 
মানুষদের তুিনা়ে শ্রেষ্ ছেি এবং তাই ককৃ ষ্াঙ্গ মানুষদের উপর কতকৃ্ণ ত্ব করার 
অধিকার ছেি। এই আেশ্ণন্ে িদর জরদখছেি জয ককৃ ষ্াঙ্গ বদণ্ণর মানুষরা যধে 
জবেতাঙ্গদের শাসন মাথা জপদত জমদন জন়ে তাহদি তারা উপককৃ ত হদবন।

� েতণকিি আেশকি  োধব কদর জয, এই েীবদন আপনার বণ্ণ আপনার অতীত 
েীবদনর পাদপর েি এবং ধন়ঃশদব্ ধনদের বদণ্ণর োধ়েত্ব পািন কদর 
এবং এই েীবদনর সমস্ বণ্ণ ধবিান জমদনই একমারে আপধন পরবত্ণ ী েীবদন 
উচ্চতর বদণ্ণ জযদত পারদবন।

এর মদি্য কদ়েকন্ে আেশ্ণ বাস্ধবকই জিখা হদ়েদে। উোহরণ: খ্ীষ্টপূব্ণ ছদ্তী়ে 
শতদক রিাহ্মণ পশডিত মনু তাঁর মনুস্কৃধত বা মানব িম্ণশাস্ত্র-এ বণ্ণ ও লিঙ্গ 
আরও অদনক ধকেুর মদি্য সম্পধক্ণ ত ধন়েম লিদখছেদিন। অ্যােল্ফ ছহেিার 

জমইনক্যাদম্পে-এ তাঁর বণ্ণগত শ্রেষ্দত্বর তত্তগুলি লিদখছেদিন যার েদি 
ছদ্তী়ে ধববেযুদদ্ধর সম়ে (১৯৩৯–১৯৪৫) ইহুধে, ধেপন্স এবং অন্যান্য ‘ধনম্ন বণ্ণ’ 
মানুষদের গণহত্যা করা হদ়েছেি। আমাদের জবশশরিাগই জকানও বই জথদক 
বা প্থাগত শশক্ষা জথদক ন়ে বরং আমাদের ধনেস্ব পধরবার, বাছ়েঘর এবং 
সম্প্রোদ়ের ধন়েম এবং িারণা জথদক আেশ্ণ সম্পদক্ণ  শশশখ। আমরা আমাদের 
জযৌনাঙ্গ জথদক লিঙ্গ পধরছচধত, পধরবাদরর প্বীণ সেস্য বা শশক্ষক বা অন্যদের 
কাে জথদক আমাদের শ্রেন্ণ ও বণ্ণ বা োধতসতিা বা োধতর পধরচ়ে গ্হণ করদত 
শশশখ। বশশব জথদকই আমাদের আেশ্ণগত িাদব প্শশক্ষণ জেও়ো হ়ে, যখন 
আমরা এই িারণাগুলিদক প্শ্ন করদত বা চ্যাদিঞ্জ করদত পাধর না তখন জথদক, 
এবং তাই জ্ঞানত জকানও সদচতনতা ো়োই সব ধকেু সহদে আত্মস্ কদর ধনই। 

ক্ষমতার কাঠাদমা রক্ষা করার েন্য আেশ্ণ হি সবদচদ়ে শন্ক্তশািী হাধত়োর 
কারণ এই আেদশ্ণর মাি্যদমই প্দত্যকদক এই ধনপী়েনমূিক ব্যবস্া়ে 
অংশগ্হণ করদত জবাঝান হদ়েদে, তাদক জেদি জেও়োর পধরবদত্ণ  - সমাদে 
তাদের ধনদেদের অবস্ান গ্হণ করদত জশখাদনা হ়ে। সবদচদ়ে গুরুত্বপূণ্ণ 
হি আেশ্ণগতিাদব বুধঝদ়ে জেিার েদি এই কাঠাদমা়ে সবদচদ়ে ধনপীছ়েত 
মানুষগুলি – মছহিা বা েলিত, ধবধিন্ন গাদ়ের রদঙর মানুষ, েধরদ্র – তারা এর 
রক্ষক হদ়ে ওদঠ। মছহিারা তাদের জেদি বা জমদ়েদক জকবি লিঙ্গ ধবধি জশখা়ে 
না, বরং অন্যান্য মছহিাদের যারা এই ধন়েমধবধিগুলিদক চ্যাদিঞ্জ কদর তাদেরও 
শাসন কদর ও শকৃঙ্খিা জশখা়ে। এবং তাদের এর েন্য পুরস্কৃ ত করা হ়ে - তারা 
তাদের পধরবারগুলিদত আরও একেু মতামত োনাদনার ও প্িাব ধবস্াদরর 
সুদযাগ পান কারণ তারা 'িাদিা' নারী যারা পুরুষদের অধিকারদক রক্ষা কদর 
এবং অন্যান্য মছহিাদের তাদের ো়েগা়ে রাদখ। আেশ্ণ একন্ে শন্ক্তশািী অস্ত্র – 
সবদচদ়ে জবশশ এই কারদণ জয এন্ে অেকৃশ্য শন্ক্তর একন্ে রূপ – জবশশরিাগ সম়ে 
আমরা ছচনদত পাধর না জয আমাদের অন্যা়েদক গ্হণ করদত পারার অবস্ানন্ে 
এই মারাত্মক মূদির মদি্য রদ়েদে: আমাদের আেশ্ণগত সমদঝাতা।
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সামাজিক িীজরেীজর ও জে়েম বরজি কিা
ক্ষমতার কাঠাদমার ছদ্তী়ে স্ম্ভন্ে গধঠত হ়ে যখন জয আেশ্ণ জসন্েদক ন্যায্য বদি 
তা সািামজক িীভতনীভত ও মনয়ি বতধরর মাি্যদম কিাজকাি কাতজকতিকি  
ো়েগা কদর জন়ে। লিঙ্গ সম্পধক্ণ ত সামাধেক ধন়েদমর জক্ষপ্রে অদনক উোহরণ 
আদে - নারীদের ধক িরদণর জপাশাক পরা উছচত, তাদের কথা বিা, হাঁোচিা, 
তারা জকাথা়ে জযদত পারদব বা পারদব না, কাদের সাদথ ধমশদব বা ধমশদব না, ধক 
িরদণর আচরণ করদব, ধক িরদণর কাে করা উছচত ইত্যাধে। এই ধন়েমগুলি 
আসদি পুরুষতাধন্ত্রক আেশ্ণ যা সমাদে নারীর স্ান, তাদের কত্ণ ব্য, োধ়েত্বদক 
ব্যবহার, রেম ধবিােন, চিাদেরা, জচহারা ইত্যাধে ধবষ়েক ধন়েদম পধরণত 
কদরদে। আসুন আমরা নারীদের ‘িদ্রতা’ সম্পধক্ণ ত জয সামাধেক রীধতনীধত তার 
উোহরণন্ে জেশখ। অদনক সংস্কৃ ধতদত একেন ‘িাি নারী’র জথদক আশা করা 
হ়ে জয ধতধন এমন একেন ধযধন – একন্ে ধনধে্ণ ষ্টিাদব জপাশাক পদরন, পুরুষদের 
সদঙ্গ (ধবদশষত এমন পুরুষ যারা তার আত্মী়ে ন়ে) জযাগাদযাগ এছ়েদ়ে চদিন, 
স্বামী বা পধরবাদরর প্বীণদের মুদখ মুদখ কথা বদিন না এবং জকানও অধিদযাগ 
না কদর তার িাদগর সমস্ কাে কদরন।

এই ধন়েমগুলি আসদি পুরুষতাধন্ত্রক আেদশ্ণর প্কাশ যা একনা়েকতন্ত্র চালিদ়ে 
বদি নারীদের অিীন হদত হদব এবং নারীদের ধবপরীত লিদঙ্গর জথদক আকষ্ণণ 
এ়োদনা উছচত। ধকন্তু সামাধেক রীধতনীধত প্ধতন্ে সংস্কৃ ধতদত বা সব নারীদের 
জক্ষপ্রে এক ন়ে – কারণ অন্যান্য সামাধেক ক্ষমতার কাঠাদমার সদঙ্গ লপতকৃ তাধন্ত্রক 
ক্ষমতার কাঠাদমার আতি়ঃধবিাগী়ে জযাগাদযাগ। সুতরাং রেধমক শ্রেন্ণর মছহিারা 
মি্যধবতি বা িনী মছহিাদের মদতা একই ধন়েদমর অিীন হন না। েধরদ্র মছহিারা 
যাদের পধরবারদক বাঁছচদ়ে রাখদত কাে করদতই হদব এবং যাদের রেম 
অন্যান্য শ্রেণীর েন্য থাকদতই (বীে বপন বা চাষ করা, সম্পন্ন পধরবাদরর গকৃহ 
পধরচাধরকার কাে, োমাকাপদ়ের কারখানা়ে কাে) তাদের চিাদেরার জক্ষপ্রে 

ও ধনধে্ণ ষ্ট গন্ীর মদি্য থাকার জক্ষপ্রে একই সামাধেক রীধতনীধত চিদব না, যা 
হ়েদতা মি্যধবতি মছহিাদের েন্য থাদক।

ক্ষমতার কাঠাদমা, আেশ্ণ এবং সামাধেক ধন়েদমর মদি্য জযাগসূরে জবাঝার েদন্য 
নারীর চিাদেরার জক্ষপ্রে জয সামাধেক রীধতনীধত একন্ে খুবই িাদিা শ্প্ন্ক্ষত। 
পুরুষতাধন্ত্রক ক্ষমতার কাঠাদমা নারীদের শরীরদক তাদের চিাদেরা এবং 
জপাশাক ধন়েন্ত্রদণর মাি্যদম আংশশকিাদব ধন়েন্ত্রণ কদর। নারীদের একা বাছ়ের 
বাইদর যাও়ো বা জখািাদমিা জপাশাক প়ো উছচত ন়ে, ধবদশষ কদর রাপ্রে বা 
তাদের ধনদেদের মদতা কদর একা ‘পাবলিক জস্পস’-এ জযদত জনই। যধে তারা 
তা কদর তদব তাদের জযৌন জহনস্া বা িষ্ণদণর েন্য 'জে়োর জগম' ‘সহেিি্য’ 
ছহসাদব ধবদবচনা করা হ়ে। যধে তারা এর শশকার হন, তদব েনসািারদণর 
প্ধতন্ক্র়ো হি জোষ চালপদ়ে জেও়ো (১) জমদ়েন্ের উপদর জয জস ধনদেই এরেন্য 
োধ়ে কারণ তার জসখাদন জসই সমদ়ে, একা বা ওই িরদণর জপাশাক পদর যাও়ো 
উছচত ছেি না; (২) তার পধরবাদরর পুরুষদের উপদর তাদক ধন়েন্ত্রণ করদত ব্যথ্ণ 
হও়োর েন্য; এবং (৩) মা বা পধরবাদরর অন্য মছহিাদের উপদর তাদক ধন়েম না 
‘জশখাদনার’ েন্য ও সধঠকিাদব ‘আচর-ব্যবহার’ না জশখাদনার েন্য।
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আপনাি প্রভতমেতনি জীেতন কেখতত পান এিন একটি সািামজক িীভতনীভতি 
কথা ভচন্তা করুন (িীভতনীভতগুলি সা্ািণত "িভহিাতেি উভচত নয় ..." ো 
"কেতিতেি উভচত ..." ভহসাতে প্রকাশ কিা হয়)। এই িীভতনীভতি লপেতন 
আেশকি এেং ককান ্ শটতিি কািাতিাতক সি্ক্ক্ষত কিাি জন্য ততমি কিা হতয়তে 
তা ভচভনিত কিাি কচষ্টা করুন।

আমার েীবদন কাে কদর এমন একন্ে সামাধেক রীধতনীধত হি:

এই সামাধেক রীধতর লপেদন আেশ্ণন্ে হি:

এই রীধতনীধত জয ক্ষমতার কাঠাদমাগুলিদক সুরন্ক্ষত কদর জসগুলি হি:

ভািততি িততা কেশগুলিতত, মনমেকি ষ্ট মকে্ জাভতি নািী 

এেং পর্ুষ ে’্জতনি জতন্যই তাতেি চিাতেিাি কক্ষপ্ত্র 

কতিাি সািামজক িীভতনীভত িতয়তে। ‘উচ্চ’েতণকিি জন্য 

মনমেকি ষ্ট িভ্তি তািা ঢ্কতত পাতি না, মকে্ মকে্ ক্তয়া 

নিকূপ ে্যেহাি কিতত পাতি না। কযিনিা আত�ই েিা 

হতয়তে স্্তিি করেণীকতক্ষি ভভততি েলিত শশশুিা অন্য 

েতণকিি শশশুতেি সতগে েসতত পাতি না। এই সিস্ত িীভতনীভত 

িক্ষাি জন্যই ততমি কিা হতয়তে।

েণকিোেী আেতশকিি প্রকাশ এেং েণকিভভমত্তক ক্ষিতাি কািাতিা 
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প্জরষ্ঠানেি সমসষ্
লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাধেক ও অথ্ণননধতক ক্ষমতার কাঠাদমাদক তুদি িরার 
তকৃ তী়ে স্ম্ভন্ে হি এমন প্রভতষ্াতনি সিটষ্ট যা তাদের লপেদন জয সামাধেক 
রীধতনীধত, ধন়েম এবং আেশ্ণ থাদক তাই জশখা়ে ও প্দ়োগ কদর।

আপধন যধে এন্ের ধবষদ়ে ছচতিা কদরন তদব আপধন বুঝদত পারদবন জয আপধন 
প্থদম আপনার পধরবাদর সম্ভবত আপনার মাদ়ের কাে জথদক সামাধেক 
ধন়েম সম্পদক্ণ  শশদখছেদিন। সুতরাং, পধরবার একন্ে শন্ক্তশািী প্ধতষ্ান যা 
প্চলিত সামাধেক আেশ্ণ এবং রীধতনীধতদক জখািাখুলি ও সূক্ষ্মিাদব বাচ্চাদের 
জশখাদনার মাি্যদম জসগুলি প্দ়োগ করদত গুরুত্বপূণ্ণ িূধমকা পািন কদর। 
পধরবাদরই আমরা লিঙ্গ, বণ্ণ, শ্রেন্ণ, োধত, সম্প্রো়ে ইত্যাধের ধবধি সম্পদক্ণ  
শশশখ। িম্ণ হি আদরকন্ে প্ধতষ্ান যা অদনকগুলি ক্ষমতার কাঠাদমাদক প্দ়োগ 
কদর এবং এমন অদনক আেশ্ণদক প্কাশ কদর যা ধনেস্ব ধববোদসর মাি্যদম 
এগুলির ন্যায্যতা প্ধতষ্া কদর। উোহরণ, প্া়ে সমস্ িম্ণই পুরুষদের শ্রেষ্ত্ব 
এবং মছহিাদের অিীনতা সম্পদক্ণ  িারণাগুলিদক শন্ক্তশািী কদর – জয ঈবের 
ধববে শাসন করার েন্য ও তা পধরচািনার েন্য পুরুষ বতরী কদরদে এবং 
নারীদক পুরুদষর জসবা করার েন্য আর পুরুদষর ‘সাহায্য সাথী’ ছহদসদব থাকার 
েন্য বতধর করা হদ়েদে। 

বাোরও লপতকৃ তাধন্ত্রক আেশ্ণদক শন্ক্তশািী কদর। বাোর মাদন আমরা বিছে 
এমন সমস্ অথ্ণননধতক প্ধতষ্াদনর এমন সমন্ষ্ট যা একন্ে জেদশর অথ্ণননধতক 
েীবন শাসন কদর জযমন ব্যাংক, সরকারী সংস্া, জবসরকারী সংস্া, বান্ণে্য 
ও আন্থ্ণক প্ধতষ্ান, স্ানী়ে ককৃ ষকদের বাোর জযখাদন পণ্য জকনা-জবচা হ়ে! 
বাোর আেশ্ণগত ধন়েমনীধতদক শন্ক্তশািীিাদব প্দ়োগ কদর. প্কাশ্য ও সূক্ষ 
– উি়েিাদবই, ধবদশষত লপতকৃ তাধন্ত্রক আেশ্ণ।

উোহরণ – মারে ২০ বের আদগ পয্ণতি এশশ়ো, আন্রিকা এবং মি্য প্াদচ্যর 
অদনক অঞ্চদি জকানও মছহিা তার স্বামী বা লপতা বা িাইদ়ের অনুদমােন ো়ো 
জকানও ব্যাংক জথদক ঋণ ধনদত পারদতন না।

জনপাদি, মছহিারা ধনদের নাদম ব্যবসা শুরু করদত পারদতন না; এন্ে স্বামী বা 
লপতা বা িাইদ়ের নাদম জরধেটিার করদত হদতা। মছহিারা ধনধে্ণ ষ্ট িরদণর চাকধর 
জপদত পারদতন না - জযমন ে্যাক্ক্স চািক, বা কি সারাইদ়ের ধমধস্ত্র বা জমকাধনক 
- কারণ এগুলি ছেি ‘পুরুষদের’ কাে। যতই সক্ষম জহাক না জকন, জবসরকারী 
সংস্া বা সরকারী আন্থ্ণক প্ধতষ্াদন মছহিাদের গুরুত্বপূণ্ণ জনতকৃ দত্বর িূধমকা 
জেও়ো হত না।

শশক্ষা প্ধতষ্ানগুলি আদরকন্ে গুরুত্বপূণ্ণ ো়েগা জযখাদন আমরা আেশ্ণগত 
ধন়েমগুলিদক আত্মস্ কধর এবং প্চলিত ক্ষমতার কাঠাদমা ন্েধকদ়ে রাখদত 
শশশখ। বত্ণ মাদন, অদনক জেদশ, জমদ়েদের ধকেু ধকেু ধনধে্ণ ষ্ট িরদনর ‘জেদিদের’ 
জখিািুিা করার অনুমধত জনই। খুবই সাম্প্রধতক সম়ে পয্ণতি, জমদ়েরা জপশাোর 
জকাস্ণ বা প্যুন্ক্তগত ও ববজ্ঞাধনক শশক্ষা প্ধতষ্াদন সহদে িধত্ণ  হদত পারদতা না 
(জমছেন্সন, ইধঞ্জধন়োধরং, কম্ম্পউোর সাদ়েন্স, ববজ্ঞাধনক গদবষণা)।

ধববেেদু়ে অদনকগুলি গদবষণা়ে জেখা যা়ে জয জমদ়েরা যখন প়োদশানা়ে 
জেদিদের জথদক িাদিা হ়ে, এমনধক গন্ণত বা জিৌতধবজ্ঞাদনর মদতা ধবষদ়েও 
তখনও তারা একন্ে ধনধে্ণ ষ্ট ব়েদসর পদর সািারণিাদব ১২ বা ১৩-র পদর এই 
ধবষ়েগুলিদত খারাপ েি করদত শুরু কদর, কারণ তারা অবদচতদন িাদব এই 
ধবষ়েগুলি ‘জেদিদের ধবষ়ে’ বা তারা জকাদনা িাদবই জেদিদের েুব্ণি (জেখাদত 
ধেদত পাদর না।) সাম্প্রধতক সমদ়ে এই প্বণতাগুলি পধরবধত্ণ ত হদছে ধকন্তু ধকেু 
অনধিপ্প্ত আেশ্ণগত প্ধতদরাদির সদঙ্গই।
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িাষ্ট্র
অবদশদষ, রাষ্ট্র – সরকার, ধবচার ধবিাগ, আইন এবং প্শাসদনর সমন্বদ়ে গধঠত - 
একন্ে প্িান প্ধতষ্ান, যার মাি্যদম প্িাবশািী ক্ষমতার কাঠাদমা পদরাক্ষিাদব 
সুরন্ক্ষত থাদক এবং এখাদনই, জয আেশ্ণগুলি ক্ষমতার কাঠাদমাদক সুরন্ক্ষত 
কদর, জসই আেশ্ণগুলি বতরী হ়ে। ধকন্তু রাষ্ট্র একন্ে প্ধতষ্ানও হদত পাদর জয 
এই ক্ষমতার কাঠাদমা এবং আেশ্ণগুলিদক পধরবত্ণ ন করার জচষ্টা করদত পাদর। 
অদনক উোহরণ রদ়েদে জয কীিাদব রাষ্ট্র ও তার এদেরন্সগুলি প্ত্যক্ষ বা 
পদরাক্ষিাদব ক্ষমতার কাঠাদমাগুলিদক সমথ্ণন কদর, ধবদশষত যখন তা লিঙ্গ 
ধবধি সংক্রাতি হ়ে।

উোহরণ, লিঙ্গ ও অন্যান্য সামাধেক পক্ষপাতগুলি জেদশর আইদন পধরষ্ারিাদব 
জেখা যা়ে। জবশশরিাগ জেদশ, উোহরণ ছহসাদব বিা যা়ে িষ্ণদণর শশকার 
জয তাদকই, অধিযুক্তদক ন়ে, প্মাণ করদত হ়ে জয অপরািন্ে ঘদেদে। জযৌন 
ধনপী়েদনর ঘেনার সদঙ্গ যুক্ত প্মাণ োশখদির ধন়েমাবিী ও প্ন্ক্র়ো আেদপই 
লিঙ্গসংদবেনশীি ন়ে – জযন এই বাত্ণ া ধেদত চা়ে জয যধে তুধম িষ্ণদণর মদতা 
অসম্ানেনক ঘেনা ধরদপাে্ণ  করার মদতা ধনি্ণজ্জ হও তাহদি এমন ধনম্ণম 
ব্যবহার পাও়োরই তুধম জযাগ্য। এো জসই পুরুষতাধন্ত্রক িারণাদক পুন়ঃপ্ধতষ্া 
কদর জয একেন মছহিার জযৌন জহনস্া হদ়েছেি কারণ জসই মছহিাদের জপাশাক, 
চিাদেরা এবং ব্যবহার সম্পধক্ণ ত প্চলিত সামাধেক ধন়েমগুলি মাদনধন বা 
‘তার পুরুষরা' তার 'সম্ান' রক্ষা করদত পাদরধন। ধকন্তু আদরা অদনক আইন ও 
নীধত আদে জযগুলি প্ধতেলিত কদর জয লিঙ্গ পক্ষপাদতর শশক়ে কত গিীদর 
ে়োদনা। জযমন, যখনই সরকার ‘িূধমহীনদের েদন্য েধম’ বা ‘ককৃ ষদক েন্য েধম’ 
চািু কদর বা অন্য জকাদনা সামাধেক বা অথ্ণননধতক কি্যাণমূিক প্কল্প শুরু 
কদর তখন জসই আদবেদন অবশ্যম্ভিাবীিাদব পধরবাদরর পুরুষ প্িানদের নাদম 
েধম জেও়ো হ়ে। এমনধক মাতকৃ তাধন্ত্রক জগাষ্ীর জক্ষপ্রেও এন্ে ঘদেদে জযখাদন 
মছহিারাই সব্ণো িূধম মালিক ছেদিন।

অতনক কেশশ সংখ্যক কিতয় কিমরতকি কতিতজ পডাি 
কযা�্যতা অজকি ন কিতে: আিিা কী কিে?

িারদতর একন্ে ধবখ্যাত জবসরকারী জমছেদকি কদিে সবসম়ে মছহিাদের 
আদবেন করদত উৎসাছহত করদতা। তাদের প্দবশশকা পরীক্ষা ছেি খুবই 
কধঠন ও চ্যাদিধঞ্জং। ১০০০ েদনর মদি্য মারে ৩০০ েন প্দবশশকা পরীক্ষা়ে 
পাশ করদত পারদতা, তার মদি্য জথদক ১০০ েনদক কদিে িধত্ণ  হও়োর েন্য 
জবদে ধনত। ২০০০ সাদি, ৪০% জমদ়েরা প্দবশশকা পরীক্ষা পার কদর িধত্ণ র 
জযাগ্যতা জপি। ধকন্তু তারপর জথদক, ধবজ্ঞাদন িাদিা জমদ়েদের মদি্য জমছেন্সন 
জকধর়োদরর জক্ষপ্রে যত েনলপ়্ে ধবষ়ে হদ়ে উঠদত িাগদিা, আদরা অদনক জবশশ 
সংখ্যা়ে জমদ়েরা প্দবশশকা পরীক্ষা ধেদত িাগদিা এবং িধত্ণ র জযাগ্যতা জপদত 
িাগদিা।

হঠাৎ কদিেন্ে একন্ে দ্দ্বে প়েি: প্থমবার, যারা প্দবশশকা পরীক্ষা়ে উতিীণ্ণ 
হদ়েছেি তাদের ৬০%-এরও জবশশ ছেদিন জমদ়েরা। িধত্ণ  সংক্রাতি কধমন্ে ধবভ্াতি 
হদ়ে পদ়েছেদিন। তাদের শশক্ষাথ্ণীদের মদি্য এই লিঙ্গ িারসাম্যহীনতা কীিাদব 
থাকদত পাদর? কীিাদব জমাে প়ুে়োদের মদি্য জেদিদের জচদ়ে জবশশ জমদ়েরা 
থাকদত পাদর? তাই সংখ্যাতত্ত সদত্তও- শুিুমারে ৫০% জমদ়েদের িধত্ণ  জনও়ো হদিা 
এবং বাধক ৫০% ন্সে জেদিদের জেও়ো হদিা। এন্েদকই কদিে কতকৃ্ণ পক্ষ একন্ে 
‘ন্যায্য’ সমািান মদন করি। 

এন্ে ধক আচিদয্ণর ন়ে জয, কদিেন্েদত ৭০ বের িদর তাদের জমাে প়ুে়োর মদি্য 
১০০%, ৯০%, ৮০%, ৭০% তরুণ োরে ছেি - এবং এন্ে িারসাম্যহীন বদি 
ধবদবছচত হ়েধন? জমদ়ে শশক্ষাথ্ণীদের শতাংশ জেদিদের তুিনা়ে জবশশ হও়োোই 
জকন উদদ্দগর ধবষ়ে হদ়ে উদঠছেি?
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এমনধক জযখাদন খুবই প্গধতশীি আইন বতধর হদ়েদে মছহিাদের অধিকার 
রক্ষার েন্য বা লিঙ্গসমতা এশগদ়ে ধনদ়ে যাও়োর েন্য, জসখাদনও যারা এই 
আইনগুলি বাস্দব প্দ়োগ কদরন তাদের মদনািাব খুবই লপতকৃ তাধন্ত্রক বা তারা 
তাদের ব্যন্ক্তগত ধববোস ও পক্ষপাতদকদক এমনিাদব ঢুধকদ়ে জেন যা এই 
আইদনর লপেদন জয আেশ্ণন্ে কাে কদর তারই ধবরূদদ্ধ যা়ে। মছহিারা যারা 
আইধন পেদক্ষপ জনন ধববাবধবদছেে জপদত বা গকৃহ ছহংসা বা স্ত্রীদক মারার ধবরূদদ্ধ 
ি়েদত বা জযৌন জহনস্া কদরদে এমন জোষীদের শান্স্ ধেদত, তাদের অদনক সম়ে 
যারা তাদের ধনরাপতিা জেদবন তাদেরই আেশ্ণগত শ্ক্রাদির মুদখামুশখ হদত হ়ে। 
পুলিশ অধেসার এবং ধবচারকরা প্া়েশই প্থম ব্যন্ক্ত হন যারা মছহিাদের 
িৎ্ণসনা কদরন এিরদনর আইন ব্যবহার কদর তার স্বামী বা পধরবারদক ‘িব্জ্জত’ 
করার েন্য। 

অদনক িাদবই এই প্ধতষ্ানগুলি আিাোিাদব কাে কদর না, বরং একসদঙ্গ 
কাে কদর, লপতকৃ তাধন্ত্রক, সামতিতাধন্ত্রক বা োধত-বণ্ণধবদদ্ষী ধববোস ও ধন়েম 
বাঁছচদ়ে রাখার েদন্য। উোহরণ, সরকার ও জবসরকারী সংস্াগুলি অদনক সম়ে 
একসদঙ্গ কাে কদর আধেবাসীদের তাদের েধম জথদক উৎখাত কদর জমাো 
অদঙ্কর িাদির খনন কাে বা অত্যতি ব্য়েবহুি ধবেু্যৎদকন্দ্র ধনম্ণাণ করার েন্য। 
অদনক জেদশ, রাষ্ট্র ও িম্ণী়ে জনতারা একসদঙ্গ আইন, নীধত প্চার কদরন, যা 
নারী, িম্ণী়ে সংখ্যািঘু বা জযৌন সংখ্যািঘুদের অধিকার িঙ্ঘন কদর। জসই েদন্য 
আমাদের ‘প্ধতষ্ান’ নামক স্ম্ভদক একন্ে সারব্ণক শন্ক্ত ছহদসদব জেখদত হদব যা 
প্ধতন্ষ্ত ক্ষমতার কাঠাদমাদক সমথ্ণন করার েন্য পধরচালিত হ়ে, যধেও এই 
প্ধতষ্ানগুলির মদি্য (সব্ণোই) জকাদনা না জকাদনা ব্যন্ক্ত ও উপাোন থাদক যারা 
এর অধিমুখ পধরবত্ণ দনর জচষ্টা কদর যাদত জসগুলি সামাধেক এবং লিঙ্গ ন্যাদ়ের 
িদক্ষ্যর সদঙ্গ সামঞ্জস্য জরদখ কাে করদত পাদর।
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ধকন্তু এখন জযদহতু আমরা আেদশ্ণর িূধমকা জেদখছে, আমরা োধন জয 
লপতকৃ তাধন্ত্রক এবং অন্যান্য সামাধেক ও অথ্ণননধতক ক্ষমতার কাঠাদমা রক্ষার 
েন্য এন্ে অদনক জবশশ শন্ক্তশািী হাধত়োর।

অন্যধেদক, আমরা োধন জয অতিত ধকেু মানুষ ধনপী়েনমূিক ক্ষমতার 
কাঠাদমাদক সব্ণো চ্যাদিঞ্জ ও প্ধতদরাি করদব। সব্ণোই এমন মানুষ থাকদবই 
যারা সমাদে ধনদেদের অবস্ানদক জমদন জনদব না বা সামাধেক রীধতনীধত ও 
ধন়েমগুলি মানদত অস্বীকার করদব যা তাদের ধনদেদের অবস্াদন রাখদত বতধর 
হদ়েদে। ইধতহাস েদু়ে মছহিারা পুরুষতাধন্ত্রক ধন়েমদক প্ধতদরাি কদরদেন। 
ইধতহাস েদু়ে ধনপীছ়েত োধত, শ্রেন্ণ, বণ্ণ, ধবধিন্ন োধতদগাষ্ীর মানুষ, জয 
ক্ষমতার কাঠাদমা তাদের প্ান্তিক কদরদে, জসগুলিদক প্ধতদরাি কদরদেন। আে 
আমার জেশখ জয এি.ধে.ধব.ন্ে., প্ধতবন্ধী মানুষ বা জযৌন কম্ণীরা, তাদের প্ধত 
হও়ো েঁুৎমাগ্ণ, ধবদদ্ষ এবং সমাে বছহ্ণ িূত কদর রাখার ধবরুদদ্ধ ি়োই করদেন। 
যখন এই প্ধতদরাি, প্িাবশািী ক্ষমতার কাঠাদমা ও সমাদের উচ্চপ্রেণী বা 
‘এলিে’ যারা এন্েদক ধন়েন্ত্রণ কদর তাদক ি়ে পাইদ়ে জে়ে এবং যখন আেশ্ণ 
এবং সামাধেক ধন়েদমর অস্ত্রগুলি এই প্ধতদরািদক ধন়েন্ত্রণ করদত ব্যথ্ণ হদ়ে 
যা়ে, তখন এই ি়েদক জঠকাদত ছহংসা ব্যবহার করা হ়ে। মছহিাদের জক্ষপ্রে – 
ছহংসার ি়ে বা হুমধক, আসি ছহংসার জথদকও আমাদের সামাধেক ধন়েম িাঙা 
জথদক ধবরত কদর – যধে খুব জবশশ চ্যাদিঞ্জ কধর তদব এক ঘদর হও়োর ি়ে, যধে 
িুি রকম িাদব জপাষাক পধর বা একা রাপ্রে যাই তদব ছহংসা ও হ়েরাধনর ি়ে।

সুতরাং এো জবাঝা গুরুত্বপূণ্ণ জয ছহংসা, ক্ষমতার কাঠাদমাদক ধন়েন্ত্রণ করদত 
পারার প্াথধমক অস্ত্র ন়ে বরং সব্ণদশষ অবিম্বন। অদনক জবশশ কায্ণকর 
ধন়েন্ত্রদণর উপা়ে হি সম্পে, আেশ্ণ, সামাধেক রীধত ও প্ধতষ্াদনর উপর 
ধন়েন্ত্রণ। জসই েদন্য, আমাদের পধরকল্পনাগুলিদত শুিু ছহংসাদক জকন্দ্রধবনু্দ না 
কদর ধন়েন্ত্রদণর এই অদনক জবশশ গুরুত্বপূণ্ণ পদ্ধধতগুলির ধবষদ়ে আদিাচনা 
হও়ো েরকার।

ভয় ও ভহংসাি 
ভূমিকা 

এই মেষয়টি কেশ ককৌতূহি উদ্ীপক, 
আিাতেি িত্্য কেশশি ভা� যািা নািীি 
অম্কাি ো লিগে সিতা মনতয় কাজ কতি 
মেবোস কতি কয ভয় এেং ভহংসা - মেতশষত 
ভহংসা – কসই প্রাথমিক অস্ত্রগুলিি িত্্য 
একটি যা পর্ুষতেি সত্যা�-সম্ে্া ও 
ক্ষিতা িক্ষাি জন্য এেং িভহিাতেি েমিতয় 
মনতচ িাখতত ে্যেহৃত হয়।
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আমরা সকদিই োধন জয ছহংসা - জকবি নারীর ধবরুদদ্ধ ন়ে, অন্যান্য লিঙ্গ 
পধরচ়ে এবং জযৌন পেদন্দর (ট্ান্সদেন্ার, জগ, জিসধব়োন ব্যন্ক্ত) মানুষদের 
প্ধত জয ববষম্য করা হ়ে - ধবদবের প্া়ে সব্ণরেই তা বকৃছদ্ধ পাদছে। রদ়েদে রাস্া়ে 
হ়েরাধন, িষ্ণণ, গকৃহ ছহংসা, অ্যান্সে আক্রমণ, অনিাইন ছহংসা ও জহনস্া এবং 
আরও অদনক ধকেু। ধকন্তু আমাদের বুঝদত হদব জয, এই বা়েদত থাকা ছহংসা 
গত ৫০ জথদক ১০০ বেদর নারী এবং অন্যান্য লিঙ্গ সংখ্যািঘুদের জয ধবরাে 
প্ারপ্ হদ়েদে তার ধবরুদদ্ধ প্ধতন্ক্র়ো। আইন, শশক্ষা, কম্ণসংস্ান, রােননধতক 
অংশগ্হদণ আমরা সমান অধিকার জপদ়েছে। আমরা এমন রীধতনীধত এবং 
ঐধতদহ্যর ধবরুদদ্ধ ি়োই কদরছে যা আমাদের শরীদরর প্ধত ছহংসা সংঘন্েত 
কদরদে এবং আমাদের স্বািীনতাদক সীমাবদ্ধ কদরদে (এে.ধে. এম., বাি্য 
ধববাহ, জোর কদর ধববাহ, ধবিবা ধনয্ণাতন, িষ্ণণ এবং গকৃহ ছহংসা)। মছহিারা জবশশ 
সংখ্যা়ে কম্ণস্াদন জযাগ ধেদ়েদে, অথ্ণননধতকিাদব স্বতন্ত্র হদ়ে উঠদে এবং সব 
িরদণর ববষম্য, জহনস্া এবং ছহংসা প্ধতদরাি করদে। সবদচদ়ে ব়ে কথা আমরা 
ম্যাছচেদমা-জক তার ধবধিন্ন িরদনর প্কাদশর জয সংস্কৃ ধত তাদক সমাদিাচনা ও 
চ্যাদিঞ্জ করার মাি্যদম জপৌরুদষর িারণাদক ও ‘আসি পুরুষ’ কী তাদক চ্যাদিঞ্জ 
োধনদ়েছে। এগুলি পুরুষ শন্ক্ত এবং সুদযাগ-সুধবিার জক্ষপ্রে লপতকৃ তাধন্ত্রক শন্ক্ত 
ধবরাে িদ়ের ধবষ়ে। নারী ও লিঙ্গ সংখ্যািঘুদের ধবরুদদ্ধ ক্রমবি্ণমান ছহংসার 
অদনকগুলি কারণ রদ়েদে তদব অতিত আংশশকিাদব এই কারদণও হদছে।

সংদক্ষদপ বিদত জগদি, ক্ষমতার কাঠাদমার প্াথধমকিাদব উত্ান ঘদে কারণ 
ধকেু মানুষ বস্তু, মানব এবং অন্যান্য সম্পদের উপর জবশশ ধন়েন্ত্রণ অে্ণ ন কদর। 
প্াথধমকিাদব তারা হ়েদতা তাদের ধন়েন্ত্রণ প্ধতষ্ার ছহংসা ব্যবহার কদর, ধকন্তু 
দ্রুত তারা জসইসব আেদশ্ণর অদনক জবশশ কায্ণকর পদ্ধধত বতধর কদর জযগুলি 
সম্পেগুলির অসম বন্টন এবং তার েিস্বরূপ অসাম্যদক ন্যা়েসঙ্গত কদর 
জতাদি। এই আেশ্ণগুলি সামাধেক ধন়েদম পধরবধত্ণ ত হ়ে যা প্দত্যকদক পধরবার, 
সু্ি বা িদম্ণর মদতা প্ধতষ্াদন বশশব জথদকই জশখাদনা হ়ে যাদত ধনপীছ়েত ও 
যাদের ধবরূদদ্ধ ববষম্য ঘেদে তারাও ক্ষমতার কাঠাদমাদক গ্হণ কদর জন়ে।

আেশকি যা অসাি্যতক 
সিথকিন কতি

(পুরুষতন্ত্র, বণ্ণ, োধত 
ইত্যাধে)

সািামজকীকিণ, 
সািামজক িীভতনীভত

(লিঙ্গ  ধিধতিক 
 িািন-পািন, সীমাবদ্ধ 

চিাদেরা, জযৌনতা ধন়েন্ত্রণ)

প্রভতষ্ান

(পধরবার, বাোর, রাে্য, 
আইন, িম্ণ ইত্যাধে)

লিগে এেং 
সািামজক 

ক্ষিতাি কািাতিা

জ্ান সম্পেেস্তু সম্পে

িানে সম্পে অ্িা সম্প

ক্ষিতাি কািাতিাি উত্ান মক ভাতে হয় 
এেং এটি কীভাতে মনতজতক টিমঁকতয় িাতখ

বকৃহ
তির

 ধন
়েন্ত্র

ণ বকৃহতির ধন়েন্ত্রণ

হিং
সা হিংসা

ভ়ে/হুমজক
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এই সামাধেক রীধতনীধতগুলি অন্যান্য প্ধতষ্ান জযমন বাোর, রাষ্ট্র এবং এর 
ধবিাগগুলি (আইনী ব্যবস্া, পুলিশ, প্শাসন) দ্ারা শন্ক্তশািীিাদব প্দ়োগ 
করা হ়ে। ি়ে জবশশরিাগ মানুষদক তাদের অবস্াদন ন্থতু রাদখ। ধকন্তু যখন এই 
পদ্ধধত থাকা সদত্তও ধকেু ব্যন্ক্ত বা জগাষ্ী ধন়েম িাদঙ বা প্ত্যক্ষ বা পদরাক্ষিাদব 
ক্ষমতার কাঠাদমাদক চ্যাদিঞ্জ কদর আবারও প্ধতদরাি জঠকাদত ছহংসা ব্যবহার 
করা হ়ে।

অতএব, যখন আমরা ক্ষমতার কাঠাদমাগুলিদক পধরবত্ণ ন করার কথা বলি, তখন 
আমাদের এমন জকৌশি বতধর করদত হদব যা এই েন্েি পদ্ধধতগুলিদক জবাদঝ 
ও জসইমদতা কাদে িাগাদত পাদর। এর অথ্ণ, জকবি েকৃশ্যমান ক্ষমতা ন়ে, িুকাদনা 
এবং অেকৃশ্য ক্ষমতাদকও সামিাদত হদব। শুিু এইেন্য কাে করা ন়ে যাদত 
মানুষ সম্পে সহদে পা়ে এবং তার উপদর ধন়েন্ত্রণ রাখদত পাদর, বরং তাদের 
আেদশ্ণর িূধমকা, তাদের ধনদেদের জসই আেশ্ণ এবং সামাধেক রীধতনীধত যার 
দ্ারা তা প্কাশ পা়ে – জসগুলিদক আত্মস্ ও গ্হণ করদত জশখাদনা। এর অথ্ণ হি 
সমাদের সমস্ গুরুত্বপূণ্ণ প্ধতষ্ানগুলি - পধরবার, িম্ণ, বাোর, রাষ্ট্র – তাদের 
জসই পদ্ধধত যা এই রীধতগুলি পুনরা়ে বতরী কদর এবং প্িাবশািী জগাষ্ীর 
ক্ষমতা ন্েধঁকদ়ে রাদখ – তাদক চ্যাদিঞ্জ করা।

এই কথা শুনদি মদন হ়ে প্া়ে একন্ে অসম্ভব কাে - তদব এন্ে জকবি করা সম্ভব 
তাই ন়ে, এন্ে করাও হদ়েদে। বারবার, সারা ধববে েদু়ে, শন্ক্তশািী আদন্দািন, 
ধবদশষত নারী আদন্দািন হদ়েদে এবং হদছে, যা ক্ষমতার কাঠাদমাদক ধবদশষত 
পুরুষতাধন্ত্রক ক্ষমতাদক নাছ়েদ়ে ধেদ়েদে এবং এর েদি মছহিাদের ধবরাে প্ারপ্ 
হদ়েদে। তারা যধে এই কাে না করদতন, তাহদি আপধন এই পুন্স্কান্ে প়েদতন 
না এবং প্ান্তিক মানুষদের কীিাদব ক্ষমতা়েন করা যা়ে জসন্েও িাবদতন না। 
আপধন যধে আপনার চারপাদশ, সম্প্রো়ে, প্দেশ বা জেদশ সন্ধান কদরন তদব 
এমন অদনক অনুপ্প্রণামূিক আদন্দািদনর গল্প পাদবন যা গিীর পধরবত্ণ ন 
ঘোদত জপদরছেি।

নািীিা সেকিো ক্ষিতাতক চ্যাতিজি 
কতি চতিতে। তাতেি �ল্পগুলি 
খ্তঁজ োি করুন, কসগুলি মনতজতেি 
খে্ কাতে িাখন্ কািণ কসগুলিি 

িত্্যই িতয়তে আপনাি ক্ষিতা!



শ্রীলরা বািললও়োলা
শ্রীিতা বােলিও়োিা, ধেশলিদত অবছস্ত একন্ে নারীবােী মানবাধিকার সংস্া 
CREA (ন্ক্রদ়েন্েং ধরদস্ণাদসস ের এমপাও়োরদমন্ট ইন অ্যাকশন)-এ ছেদরক্টর, 
নদিে ধবধ্ডং এন্ জেধমধনটি লিোরশশপ। তার বত্ণ মান কাদের জকন্দ্রধবনু্দ 
হি শ্গ্াবাি সাউথ-এর জেশগুলির তরুণ মছহিা আদন্দািনকম্ণীদের েক্ষতা 
বতধর ও তাদের পরামশ্ণ জেও়ো, সবদচদ়ে প্ান্তিক মানুষদের সাদথ কাে করা 
আদন্দািনকম্ণীদের অধিজ্ঞতা ও কাদের িরন জথদক নতুন জ্ঞান বতধর করা। 

CREA-জত কাে করার আদগ শ্রীিতা কাে কদরছেদিন – AWID 
(অ্যাদসান্সদ়েশন ের উওদমন’স রাইেস্  ইন জেদিিপদমন্ট)-এ স্িার 
অ্যাদসান্সদ়েে ছহদসদব, ন্সধিি হাি্ণ াে্ণ  ইউধনিান্স্ণন্ে-জত হাউসার জসন্টার ের 
নন প্ধেে অগ্ণানাইদেশন-এ ধরসাচ্ণ  জেদিা ছহদসদব ও জোে্ণ  োউদন্শন-এ 
ন্সধিি জসাসাইন্ে শ্প্াগ্াম অধেসার ছহদসদব। শ্রীিতার িারদত তকৃ ণমূি স্দর 
কাদের ইধতহাস রদ়েদে, জযখাদন ধতধন যুক্ত ছেদিন মছহিাদের ধবরাে ব়ে 
মাদপর আদন্দািদনর সদঙ্গ যা মুম্বই ও েন্ক্ষণ িারদতর কণ্ণােদকর লপছেদ়ে প়ো 
জেিাগুলির েধরদ্রতম েনদগাষ্ীর হাোর হাোর গ্ামীণ ও শহরবাসী নারীদের 
একধরেত কদরছেি ও ক্ষমতা়েন ঘন্েদ়েছেি।

শ্রীিতা মছহিাদের ধবষ়েবস্তু ধনদ়ে ধবস্কৃ তিাদব জিখা প্কাশ কদরদেন এবং 
মছহিা ক্ষমতা়েদনর জক্ষপ্রে তাঁর কাদের েন্য সবদচদ়ে জবশশ পধরছচত। তাঁর 
সাম্প্রধতক প্কাশনা হি (তাঁর এক গুছে জিখার সংগ্হ) - Engaging with 
Empowerment - An Intellectual and Experimental Journey (Women 
Unlimited 2004)। ধতধন বহু আতিে্ণ াধতক ও িারতী়ে মানবাধিকার, মছহিা 
অধিকার এবং উন্ন়েন সংস্ার পধরচািনা পষ্ণদেও োধ়েত্ব পািন কদরদেন।

শ্রীিতা েুন্ে ো়েগা়ে বসবাস কদরন ও কাে কদরন – জবঙ্গািুরু এবং েন্ক্ষণ 
িারদতর নীিশগধর পাহা়ে অঞ্চদির কুনু্নর। ধতধন ধনদেদক তাঁর চার েন 
নাধত-নাতনীর একেন কম্ণক্ষম নারীবােী ধেো ছহসাদব গরব্ণত জবাি কদরন। 
ধতধন একেন প্বীণ নারীবােী জনরেী হও়োর ধকেু নতুন পদ্ধধত বতধরর জচষ্টাও 
করদেন: নারীবােী আদন্দািদন ‘ধেো’ হও়োর এবং তরুণ নারীবােী জনরেীদের 
ও আদন্দািনদক সাহায্য করা, পরামশ্ণ জেও়ো ও তাদের কাে জথদক জশখা। 
যখন ধতধন কাে কদরন না, তখন ধতধন জকক বানান, জসিাই কদরন ও জনেন্লিক্স 
জেদখন।



CREA
২০০০ সাদি প্ধতন্ষ্ত, CREA িারদতর নতুন ধেশলিদত অবছস্ত একটি 
নািীোেী িানোম্কাি সংস্া। এন্ে জসই কদ়েকন্ে আতি্ণোধতক নারী 
অধিকার সংগঠনগুলির মদি্য একন্ে, জযন্ে ধবদবের েন্ক্ষণ প্াদতি অবছস্ত ও 
েন্ক্ষণ জেশী়ে নারীবােীদের জনতকৃ দত্ব পধরচালিত, যা তকৃ ণমূি স্দর ও োতী়ে, 
আঞ্চলিক ও আতি্ণোধতক স্দর কাে কদর।

CREA একন্ে ন্যায়মেচাি ও শাটন্তপণূকি মেতবেি েদন্য কাে কদর, জযখাদন 
প্দত্যদক ময্ণাো, সম্ান এবং সমতা ধনদ়ে বাস করদবন। CREA নারীবােী জনতকৃ ত্ব 
গদ়ে জতাদি, নারীর মানবাধিকারদক এশগদ়ে ধনদ়ে যা়ে এবং সকদির েন্য 
জযৌনতা ও প্েননমূিক স্বািীনতার প্সার ঘো়ে।

িীম
চূ়োতি সম্পােনা : ধবশাখা েতি
ছেোইন : রুলপন্দর জকৌর - োিছচধন
মুধদ্রত : ধে.আর. লপ্নন্টং শ্প্স

কৃরজ্রাস্ীকাি
ন্ক্র়ো এই পুন্স্কান্ে বতধরদত শ্গ্াবাি োন্ ের ওদমন এর উোর সহা়েতার 
েন্য ককৃ তজ্ঞ।

অনুবােক : সুেীপ্া মুদখাপাি্যা়ে, sudimukho@gmail.com

পয্ণাদিাচক : সুেশ্ণনা চক্রবত্ণ ী, chakraborty.darshana@gmail.com






