
 

 

 

 

 

 

 

িতঘােতর াথিমক িবষয় 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

িতঘােতর াথিমক িবষয় 
 

িতঘােতর মুখ  িদক িল 

 

 

 

 

 

িতঘােতর আদশ- পিট অন ােয়র িবেরািধতা করার িবেশষ- কৗশল িলেক িনেয় তির। 

িতঘাত: কােনা একিট আ মেণর তখনই িতঘাত হয় বলা যেত পাের, যখন সিট যই আ া  হাক না 

কন তার পে  আরও সাহায -সমথন বা মেনােযাগ গেড় তােল। কােনা অন ায় করেল বা িনয়মিবিধ ভাঙেল, 

অপরাধীর ে  সটা িতঘাত হেত পাের। 

িতকূল জনমত বা িবেরাধীেদর তরেফ বড় ধরেনর কমকা  িদেয় িতঘাত বাঝা যেত পাের। এমনকী  

অপরাধী কােনা অন ায় কের পার পেয় যাে  মেন হেলও দীঘ ময়ােদ তার উলেটা ফল হেত পাের। 

মতাশালী গা ী িলর অিধকাংশ অন ােয়র ে ই িতঘাত হয় না, কারণ তারা তী  াধেক কিমেয় আনেত 

পাের। 

 

 

 

িতঘােতর মুখ  িদক িল 

• উে াচন: অন ায়েক জনসমে  আনা, আড়াল করােক চ ােল  জানােনা 

• পির াণ: িনশানােক বধতা দওয়া, মানহািন করােক চ ােল  করা 

• নয়া-আধাের সাজােনা: অন ায়িটেক জার িদেয় দখােনা, অন  রকম ব াখ া হািজর করােক পালটা িবেরািধতা     

করা 

• নয়া-িদকিনেদশ: সাহায -সমথনেক সমােবিশত করা, সরকাির যাগােযাগ-মাধ ম িল থেক সতক থাকা 

• িতেরাধ: ভয় দখােনা ও ঘুেষর িব ে  দাঁড়ােনা 



 

 

কােনা অন ােয়র িব ে  তী  াধ কিমেয় আনার পাচঁিট প িত 

১) কাযকলাপেক আড়াল করা 

২) িনশানার মানহািন করা 

৩) যা ঘেটেছ তার অন  রকম ব াখ া হািজর করা 

৪) ন ায়িবচার হে  বাইের বাঝােনার জন  সরকাির যাগােযাগ-মাধ ম িল ব বহার করা  

৫) জিড়ত লাকজনেদর ভয় দখােনা বা পািরেতািষক দওয়া  

 

                                    অন ায় আ মণ স েক উপলি : 

           ঘটনা                                                                  কাযকলাপ 

                                   িনশানা — আ া  — অন ায়-ভােব              

 

                      আড়াল করা                                      ভয় দখােনা 

                                  মানহািন            সরকাির যাগােযাগ-মাধ ম 

                                       অন  রকম ব াখ া দওয়া 

 

 

তী  াধ কিমেয় আনার পাঁচিট প িত এবং স িল একিট ঘটনার সে                                    

কী-ভােব স কযু  স-স েক উপলি  এবং িতি য়া। 

িতঘােতর দুিট পিরি িত 

১) কােনা একিট কাযকলাপেক অন ায়, অনুিচত, মা ািতির  বা সাম স হীন বেল মেন হেয়েছ। 

২) কাযকলাপিট স েক তথ  সংি  াতা-দশকেদর জানােনা হেয়েছ। 

কােনা অন ােয়র িব ে  তী  াধ জািগেয় তালার পাঁচিট পথ 

১) কাযকলাপিট জনসমে  আনা 

২) িনশানােক বধতা দওয়া 

৩) কাযকলাপিটেক অন ায় বেল ব াখ ার উপর জার দওয়া 

৪) সাধারণ জনতার উে েগর িবষয় িলেক সমােবিশত করা (এবং সরকাির যাগােযাগ-মাধ ম িলেক এিড়েয় চলা) 

৫) ভয় দখােনা ও পািরেতািষক দওয়ােক িতেরাধ করা এবং তা জনসমে  আনা 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

একিট অিতির  িবেবচনা: যাগােযােগর সময় িনধারণ করা িবেশষ েয়াজনীয়। য িতনিট াসি ক উপাদান 

কােনা বাতা হণ করােক ভািবত কের স িল হল: 

১) হণ করার সামথ : অন ায় স েক, অথাৎ ব ব া িল স েক, িভি - েরর সংেবদনশীলতা। জনগণ যিদ 

ইিতমেধ ই কােনা এক ধরেনর িনযাতন স েক সেচতন থােক, তা হেল কােনা নতুন ঘটনার ে  তােদর 

িতি য়া আরও জারােলা হেব। সামািজক আে ালন িল হণ করার সামথ েক তির করেত বা বািড়েয় িদেত 

পাের। 

২) তেথ র পিরেবশ: দৃশ মানতা, িবিশ তা (অন ান  িববরেণর সে  তুলনা কের)। এ-ছাড়া আর কী ঘটেছ? অন ান  

পূণ িবষয় িল যিদ খবের কািশত হয়, তা হেল কােনা একিট অন ায় খুব সামান ই চারমাধ েমর 

মেনােযাগ আকষণ করেত পাের।  

৩) কাযকলাপ চালােনার উপযু  পিরেবশ: সামািজক আে ালন িলর অি , কাযকলাপ চালােনার সুেযাগ। 

সি য়-কমীরা যখন কাজ করেত ত হেয় আেছ, তখন হঠাৎ কােনা অন ায় ঘটেল সটার িতঘাত হওয়ার 

স াবনা খুব বিশ। 

কাযকলাপিট আড়াল করা:  
আ মণ, মত কাশ-িনয় ণ 
( স রিশপ), চার-মাধ েমর 
নজরদািরর বাইের থাকা 
 

আ মণকারী 

ও িম রা 
 

িনশানা এবং 

র করা 
 

কাযকলাপিট জনসমে  আনা: 
তথ , ছিব এবং িব াসেযাগ  
িববরণ 
 

িনশানােক বধতা দওয়া: ভােলা 
কােজর মাণ এবং ইিতবাচক 
ভাবমূিত 
 

িনশানার মানহািন করা:      
কু-তকমা চাপােনা, ব ি গত 
আ মণ করা, নাংরািম খাঁজা 
বা বানােনা 

অন ায়িটেক জার িদেয় 
দখােনা: অজুহাত িলর পালটা 
িবেরািধতা করা, যারা দায়ী 
তােদর দাষ দওয়া 

অন  রকম ব াখ া হািজর করা: 
িমথ া চার, পিরণিত লঘু কের 
দখােনা, অেন র ঘােড় দাষ 
চাপােনা, িমথ া অিভেযাগ সাজােনা 

জনতার সাহায -সমথনেক 
সমােবিশত করা; সরকাির 
যাগােযাগ-মাধ ম িলেক এিড়েয় 
চলা বা অনা া দখােনা 
 

ন ায়িবচার হে  বাইের 
বাঝােনার জন  সরকাির 
যাগােযাগ-মাধ ম িল ব বহার 
করা 
 

িতেরাধ করা: ভয় দখােনার 
িব ে  েখ দাঁড়ােনা, ঘুষ 
ত াখ ান করা, আ মণ িলেক 

জনসমে  আনা  
 

ভয় দখােনা এবং পািরেতািষক 
দওয়া: মিক, আ মণ, মৗন 
স িতর জন  বকিশশ দওয়া  
 



 

 

একিট উদাহরণ: একিট জমােয়েত পুিলশ শাি পূণ িতবাদকারীেদর মারধর কেরেছ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উে াচন, পির াণ, নয়া-আধাের সাজােনা, নয়া-িদকিনেদশ আর িতেরাধ — এই পাঁচিটেক কােনা অন ােয়র 

িতি য়া িহেসেব অথবা সটােক বাধা দওয়ার একটা পথ িহেসেব ব বহার করা যেত পাের। 

যমন, পুিলেশর আ মণেক বাধা িদেত ত দশী এবং ক ােমরা িনেয় ত থাকা, ভাবমূিত ভােলা করেত পাের 

এমন পাশােকর ঠাটবাট রাখা এবং আচরণ করা, ইত ািদ। 

 

 

 

 

 

 

মারধেরর ঘটনা আড়াল করা: 
 হামলা, মত কাশ-িনয় ণ 

( স রিশপ), চার-মাধ েমর 
নজরদািরর বাইের থাকা 

পুিলশ ও 

সরকার 

 

িতবাদকারী 

এবং র করা 

 

মারধর করার ঘটনা জনসমে  
আনা: ত দশী, ছিব, 
িচিকৎসেকর ব ব , িববরণ 

 

িতবাদকারীেদর বধতা 
দওয়া: ভােলা ব বহার, 
পিরপািট, বিলেয়-কইেয়, 
অ ীকারব তা 

মানহািন: িতবাদকারীেদর 
উপর উ ৃ ল জনতা, 
স াসবাদী, ভাড়া-করা লাক 
বেল কু-তকমা চাপােনা 

অন ায়িটেক জার িদেয় 
দখােনা: শাি পূণ 
িতবাদকারীেদর মারধর করা 

অগণতাি ক 

অন  রকম ব াখ া হািজর করা: 
িমথ া চার করা, িতর 
পিরমাণ লঘু কের দখােনা, 
পুিলেশর অব ানেক ববহার করা 

জনতার সাহায -সমথনেক 
সমােবিশত করা: িববরণ, সভা, 
ই ারেনেট পাওয়া তথ , 
িতবাদ 

সরকাির যাগােযাগ-মাধ ম িল:  
আদালতেক মীমাংসাকারী 
িহেসেব মানার াব; একটা 
তদ  খাড়া করা 

িতেরাধ: সরব হওয়া 

 

ভয় দখােনা ও পািরেতািষক 
দওয়া: মামলায় অিভযু  করার 
মিক, িমটমাট করার াব 

 



 

 

িতঘাত স িকত কাশনা 

মত কাশ-িনয় ণ ( স রিশপ), মানহািন, যৗন-হয়রািন, ট পারিকেনর িনবাসন, পুিলেশর মারধর, শাি পূণ 

িতবাদকারীেদর বপেরায়া-হত া, অত াচার, গণহত া এবং অন ান  িবষেয় সং াম িলেত কী ধরেনর িবেশষ-

কৗশল ব বহার করা হেয়েছ তার িবে ষণ জানেত http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html দখুন 

(অথবা সাচ ইি েন “Brian Martin backfire” িলখুন)  

 

 

ট পারিকনেক অে িলয়া থেক িনবাসেনর িব ে  িতবাদ 

 

ায়ান মািটন, bmartin@uow.edu.au  

দূরভাষ ০২-৪২২১ ৩৭৬৩  

 

বতমান সং রণ ২৬ ফ য়াির ২০১২  

 

 


