
ক্ষমতায়ন বিজ্ঞান : সহানুভূবতর মাধ্যমম আমমাপলবির নতুন বিগন্ত 

 

১. ক্ষমতায়ন বি? 

ক্ষমতায়ন হমলা এমন এিটি বিষয় যা মানুষ কি আশা এিং স্বপ্ন কিখায়, সাহস কযাগায় 
এিং জীিনীশবি বিময় পূর্ণ হমত সাহাযয িমর। এটা এিটা চমৎিার গুন যা প্রমতযমির 
মমধ্য থািা উবচৎ। 

সিল মানুষ ই অসাধ্ারর্ ক্ষমতা বনময় জন্মগ্রহর্ িমর। এিং, সারা জীিন তারা এই 
িূিণ ান্ত শবিমি অবিরত রাখমত পামর। 

ক্ষমতায়ন ই মানুমষর কসই িূিণ ান্ত শবি কি কভতর কথমি কির িমর আমন ঠিি 
কযভামি  িসমন্ত প্রািৃবতি ঝর্ণা কথমি অবিরাম পাবন প্রিাবহত হয়, যা আমামির গভীমর 
লুিাবয়ত প্রার্শবি ও সম্ভািনা কি প্রিাবহত হমত কিয়। 

স্বাস্থ্যমসিা ও িলযামর্র অনুশীলমন, মানুমষর কযই িূিণ ান্ত ক্ষমতা প্রাথবমিভামি থামি কসটা 
জাগ্রত িরা হয়, প্রিামশর জনয উদ্বুদ্ধ িরা হয়, এিং যা প্রভাবিত হয় জনজীিমনর 
জনয িলযার্ির এিং সমামজর উন্নবতর জনয িাযণক্রমমর মাধ্যমম।  

মানি সমবির মমধ্য কযমন কিান িযিসায় উমিযাগ প্রসমে, প্রমতযি িমীর সম্ভািনাময় 
িমণশবি এিং সামথণয িক্ষতার সামথ কির িমর আনা হয় এিং িমী উন্নয়ন ও 
িমপণামরট কগ্রাথ এর শবি বহমসমি িযিহৃত হয়। 

এই সি বজবনমসর জনযই সংস্থ্া, কগাষ্ঠী ও মানুষ এিং সিল কক্ষমে ক্ষমতায়ন প্রময়াজন। 

 

ক্ষমতায়মনর জনয আটটি নীবত রময়মে :   
(১) এিজন িযবি তার বনজস্ব উমেশযসমূহ কিমে কনয়। 

(২) িযবি বসদ্ধান্ত গ্রহমর্র জনয উমিযাগ কনয় এিং িতৃণ ত্ব গ্রহন িমর। 

(৩) িযবি তার সমসযা এিং কসগুমলা সমাধ্ামনর উপায়সমূহ বিমিচনা িমর। 

(৪) িক্ষতা কশখার এিং ততবর িরার সুমযাগ বহমসমি সাফলয এিং িযথণতাগুমলা বিমেষর্ 
িরা হয়। 

(৫) িযিহার পবরিতণ মনর জনয িযবির অভযন্তরীর্ উপািানগুমলা এিং তামির 
সাহাযযিারীমির আবিষ্কার এিং শবিশালী িরা হয়। 

(৬) িযবিমি তার িাবয়ত্বানুভূবত িৃবদ্ধ িরার জনয সমসযা সমাধ্ামনর প্রবক্রয়ার 
অংশগ্রহর্ িরমত কপ্রাত্সাবহত িরা হয়। 

(৭) সমসযাসমূহ সমাধ্ামনর প্রবক্রয়া এিং তামির সংস্থ্ান গুমলামি সমথণন িরার জনয 
কনটওয়ািণ  গুমলামত উন্নবত িরা হয়। 

(৮) িযবির অিস্থ্ার উন্নবত (মযমন তার উমেশয সফল িা তামির ভামলা অিস্থ্া) এর 
বিমি কপ্ররর্া কিয়া হয়। 

 

 

২) ক্ষমতায়মনর সমন্বয়ি মমেল 

 



বতন ধ্রমনর ক্ষমতায়ন আমে। আমক্ষমতায়ন, পাবরপাববণি ক্ষমতায়ন, সামবগ্রি ক্ষমতায়ন। 
স্থ্ায়ী এিং িাযণিরভামি কিানবিেু িাস্তিায়মনর জমনয এই বতন ধ্রমর্র ক্ষমতায়মনর সমন্বয় এিং 
সঠিি প্রময়াগ অপবরহাযণ, আর এই সমন্বয়মিই িমল, ক্ষমতায়মনর সমন্বয়ি মমেল। 

 

 

 

৩)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্ষমতায়মনর পবরমিশ ততবরর জমনয আটটি উপািান 

 

ক্ষমতায়নমি িাস্তিায়ন িরমত কযই পবরমিশ িরিার তার জমনয আটটি গুন থািা প্রময়াজন। 
এই উপািানগুবল ক্ষমতায়মনর িযিহার এিং পবরমাপি বহমসমি িাজ িমর। 

 

(১)সহমবমণতাাঃ সহমবমণতা মামন হমে মানমুষর বনজস্ব ইোর পাশাপাবশ অমনযর ইোমিও 
সমানভামি কমমন কনয়া এিং গুরুত্ব কিয়ার প্রির্তা। 

(২)আমমাপলবিাঃ আমমাপলবি অথণ প্রমতযমির বনজস্ব িাজিমমণর মাধ্যমম বনমজর কিাষ গুন 
সম্পমিণ  িুঝমত পারা।  

(৩)সামাবজি গুর্ািলীাঃ প্রমতযি সিমসযর অনয সিসযমির বিষয়গুবলমি এমনভামি বনমত হমি 
কযন তা তামির বনজস্ব বিষয়।  



(৪)অংশগ্রহনাঃ অংশগ্রহন হমে কসই বনমিণশি যা প্রবতটি সিসযমি িাযণক্রমমর সামথ যুি 
থািিার অনুভূবত কযাগায়। 

(৫)সমতাাঃ অংশগ্রহর্িারীরা তামির সমূ্পর্ণ সক্ষমতা ততক্ষর্ পযণন্ত কিখামত পারমিনা যতক্ষর্ 
না তারা জানমি কয কপ্রাগ্রাম িা প্রিল্পটি নযাযযতার সামথ সম্পন্ন হমে এিং প্রমতযমির সামথ 
এিই রিম আচরন িরা হমে।  

(৬)পদ্ধবতর তিবচেযাঃ পদ্ধবতমত তিবচেয িযবি, সমগ্র এিং পবরমিমশর এিটি গুরুত্বপূর্ণ শবি।  

(৭)নমনীয়তাাঃ পবরিতণ মনর প্রবত সহনশীলতার এিটি বনমিণশি হমে নমনীয়তা এিং এটি িযবি 
ও সংস্থ্ার উন্নয়মন িযাপি ভূবমিা রামখ।  

(৮)উদ্ভািনী ক্ষমতাাঃ ভবিষযমতর উন্নবত এিং তা ধ্ারর্ িমর রাখার জমনয উদ্ভািনী ক্ষমতা 
সিসযমির বনরাপত্তার বনশ্চয়তা কিমি।    

 

৪) ক্ষমতায়মনর িাযণক্রম বেজাইনাঃ ক্ষমতায়মনর জমনয িতণ মান অিস্থ্া সম্পমিণ  ওয়াবিিহাল 
িমর সামমন এমগামত হয়, এিং এইসময় এিটি CASE(Creation, Adaptation, Sustenance, 

Expansion) মমেল িযিহৃত হয় (Anme & McCall, 2008) এিং এমি এিটি উমেখমযাগয উিাহরর্ 
বহমসমি কিখা কযমত পামর। যার ক্ষমতায়ন িরা হমে, তার িতণ মান পবরবস্থ্বত ধ্মর করমখ এরিম 
বিবভন্ন পদ্ধবত িযিহার িমর উন্নবত িরমত হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫)ক্ষমতায়মনর পদ্ধবতর বেজাইনাঃ ক্ষমতায়ন িরার পদ্ধবতর জমনয এিটি বেজাইন থািা 
িাঞ্ছনীয় এিং এটি যার ক্ষমতায়ন িরা হমি তার প্রময়াজন এিং ইোমি প্রবতফবলত িমর। এই 



মমেমলর এিটি গুন হমে এই কয এটি লক্ষয অজণ মনর জনয কযই রাস্তা তা সহমজই কিবখময় 
কিয়। আর প্রিল্পটি সফল কহাি আর না কহাি, বিভামি এিং কিন িাজটি িরা হময়মে তার 
সঠিি যুবিপূর্ণ িযাখযা থািা উবচৎ।( Anme & McCall, 2008). 

এই পময়ন্টগুবল বনমচর েয়টি ধ্ামপ অজণ ন িরা যায়। 

(১) প্রতযাবশত ফলাফল বি? 

(২) িতণ মান অিস্থ্া বি? 

(৩) বি ধ্রমনর পূিণািস্থ্া বেল? 

(৪) প্রাথবমিভামি কিান বিষয়গুবল সমসযাটিমি, বিষয়টিমি এিং পূিণািস্থ্ামি প্রভাবিত িমরমে? 

(৫) বি ধ্রমর্র পদ্ধবতগুবল প্রভাবিত িরিার মত ফযাক্টমর পবরর্ত হয়? 

(৬) বিমসর বভবত্তমত? 

 

 

 

 

 

 



 

 

৬) ক্ষমতায়নমি এবগময় বনময় যাওয়ার সাতটি টিপস 

(১) স্বেভামি লক্ষয বনধ্ণারর্ 

(২) সম্পিণ গুবলমি আনন্দময় িরা  

(৩) সহানুভূবতর কনটওয়ািণ  ততবর িরা  

(৪) ভাল লাগার অনুভূবত ততবর িরা 

(৫) নমনীয় ধ্রমর্র অংশগ্রহমর্র সুমযাগ ততবর িরা  

(৬) সিণিা উন্নবতর লমক্ষয িাজ িরা  

(৭) অগ্রগবতমি যুবিপূর্ণ ভামি বিচার িরা      


