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ভারত সরকার ললাকসভা বিি বাচি এিং সমস্ত রাজ্যযর বিধািসভা বিি বাচি 
একই বদজ্ি লেলার িস্তাি লরজ্েজ্ে। যবদও, িীবত আজ্য়াগ এিং দয ল 
কবমশি অে ইন্ডিয়ার মত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুবল এই “এক লদশ, এক 
বিি বাচি” িীবতর সপজ্ে, তা সজ্েও বমবিয়ায় এই িীবতজ্ক বিজ্র বিলেণ 
বিতকব ও আজ্লাচিার সূত্রপাত হজ্য়জ্ে। এই িস্তাজ্ির বপেজ্ি মূল যুন্ডক্ত 
হল লয, রাযস্ববিভাজ্গর যিয বিি বাচি অতযন্ত িযয়িহুল হজ্য় পজ্ে, এিং 
একাবধক বিি বাচি হজ্ল িশাসকরা তার িযিস্থাপিাজ্তই িযস্ত থাজ্কি িজ্ল 
লদশশাসি িন্ডিয়ায় বিরন্তর সমসযা লদো বদজ্ত থাজ্ক। অিযবদজ্ক, 
কজ্য়কযি বিজ্েষক ইবিত কজ্রজ্েি লয, সমস্ত বিি বাচি িন্ডিয়া 
যুগপৎভাজ্ি িিজ্ল, যাতীয় স্তজ্রর বিি বাচি, রাযযস্তজ্রর বিি বাচিজ্ক আচ্ছন্ন 
কজ্র লেলজ্ত পাজ্র। এর েজ্ল এই লদজ্শর যুক্তরাষ্ট্রীয় িযিস্থা দুি বল হজ্য় 
পোর আশংকা আজ্ে। 
       

এই বিতজ্কব আমাজ্দর গজ্িষণা একটি আজ্রা িাথবমক িশ্ন লযাগ কজ্রজ্ে: সমাপবতত 
বিি বাচি বক লভািদাতাজ্দর আচরণজ্ক িভাবিত কজ্র? এই িজ্শ্নর উত্তর যবদ সদথ বক হয়, 
তাহজ্ল তা বক বিি বাচজ্ির েলােলজ্ক লেণীয়ভাজ্ি িদজ্ল লদয়? আমাজ্দর যুন্ডক্ত লয, 
লভািদাতারা যেি একাবধক বিি বাচজ্ি এক সমজ্য় লভাি লদি তেি িবতটি স্তজ্র টিক লকাি 
লকাি িাথীজ্ক লভাি লদজ্িি যুগপৎ লসই বসদ্ধান্ত লিওয়ার সময় যুন্ডক্তিনু্ডদ্ধর বদক লথজ্ক 
তাাঁরা একটি কটিি পবরবস্থবতর মুজ্োমুবে হি। পবরণাজ্ম, লভািদাতা বক ভাজ্ি লভাি বদজ্চ্ছি 
তা িভাবিত হজ্ত পাজ্র। উদাহরণ বহসাজ্ি িলা যায়, একসজ্ি একাবধক বিি বাচজ্ির মুজ্োমুবে 
হজ্ল, লকাি লভািার একযি িাথীর বিবদবষ্ট বকেু বিবশষ্টয (লযমি, তাাঁরা লকাি রাযনিবতক 
দজ্লর সজ্ি যুক্ত িা তাাঁজ্দর যাবত িা ধমীয় পবরচয় বক) মাথায় লরজ্ে িা আজ্রা সঙ্কীণ ব 
িীবতর পথ বিজ্য় অজ্িক সহজ্য বসদ্ধান্ত বিজ্য় বিজ্ত পাজ্রি। সমস্ত ধরজ্ির বিি বাচি 
িন্ডিয়া একসজ্ি িিজ্ল, লভািদাতাজ্দর বসদ্ধান্ত লিওয়ার িন্ডিয়ার উপর এই ধরজ্ির 
গুরুত্বপূণ ব িভাজ্ির িবতেলি বিি বাচজ্ির েলােজ্লও লদো যাজ্ি।   
  
যুগপৎভাজ্ি সংিটিত বিি বাচজ্ি যনু্ডক্ত িজ্য়াগ কজ্র লভাি িদািকারীর উপবস্থবত ও তার 
তাৎপয ব আমরা পরীোবিরীোর বভবত্তজ্ত িবতষ্ঠা করজ্ত চাই। ১৯৭৭-২০১৮ সাজ্লর মজ্ধয 
সংিটিত যাতীয় এিং রাযযস্তজ্রর বিি বাচি বিজ্েষণ কজ্র এিং বিি বাচিী চজ্ির স্বাভাবিক 
িমপবরিতবিজ্ক কাজ্য লাবগজ্য় এই িািা স্তজ্রর বিি বাচজ্ির সমাপতজ্ির িভািজ্ক েবতজ্য় 
লদেজ্ত চাই। আমরা িবতটি রাজ্যয যুগপৎভাজ্ি সংিটিত এিং পৃথকভাজ্ি, বকন্তু ১৮০ বদি 
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তোজ্ত সংিটিত যাতীয় এিং রাযয বিি বাচজ্ি লভািদাজ্ির আচরজ্ণর তুলিা কবর। এই 
তুলিার েজ্ল আমরা িাথী মজ্িািয়ি, রাযনিবতক দলগুবলর িচার লকৌশল যাতীয় 
উপাদািগুবলজ্ক িাবতল করজ্ত লপজ্রবে। এই উপাদািগুবল লভািদাতাজ্দর আচরজ্ণ িভাি 
লেলজ্ত পাজ্র বকন্তু ধজ্র লিওয়া লযজ্ত পাজ্র লয লসগুবল যুগপৎ িা আলাদা, দুই ধরজ্ির 
বিি বাচজ্িই লসগুবল িদলায় িা। তজ্ি, এই ১৮০ বদজ্ির িযিধাি লতমি গুরুত্বপূণ ব িয়। এর 
লচজ্য় লিবশ িা কম সমজ্য়র োরাক হজ্লও েলােল একই থাজ্ক।   
 
লভািদাতাজ্দর আচরণ বিজ্েষণ করার যিয আমরা ১৯৯৬-২০১৮ সাজ্লর মজ্ধয ললাকিীবত, 
বসএসবিএস দ্বারা পবরচাবলত যাতীয় ও রাযযস্তজ্রর বিি বাচজ্ির লভাি পবরিতী 
সমীোগুবলজ্ক িযিহার কজ্রবে। এোোও ইজ্লকশি কবমশি অে ইন্ডিয়ার লথজ্ক বিশদ 
বিি বাচি েলােলও আমরা িযিহার কজ্রবে। এই েলােজ্লর সংকলি, সম্পাদিা এিং 
যিসমজ্ে উপস্থাপিার কাযটি কজ্রজ্ে অজ্শাকা বিশ্ববিদযালজ্য়র ন্ডত্রজ্িদী লসন্টার ের 
পবলটিকাল লিিা। 
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নকশো ১: যুগপৎ সংঘটটত বনি বোচন এিং রোজননবতক দন্ত্রের প্রোধোনয 

আমরা শুরু করবে এমি বকেু িন্ডযর উপবস্থত কজ্র যা ইবিত লদয় লয, লভািদাতারা টিক 
বক ভািজ্েি তার িভাি বিি বাচজ্ির েলােজ্লর উপর পেজ্ত পাজ্র। িকশা ১: বচত্র (ক)-এর 
এক্স অেজ্ত লদোজ্িা হজ্য়জ্ে একটি সংসদীয় বিি বাচিী এলাকায়, সমীোয় অংশগ্রহণকারী 
উত্তরদাতাজ্দর কত শতাংশ মজ্ি কজ্রি লয তাাঁজ্দর লভািদাজ্ির বসদ্ধাজ্ন্তর বপেজ্ি সি লথজ্ক 
গুরুত্বপূণ ব উপাদাি হল িাথীর রাযনিবতক দজ্লর পবরবচবত। এর বিপরীজ্ত আমরা বচন্ডত্রত 
কবর গে সম্ভািিা লয একই দল দুটি (ললাকসভা ও বিধািসভা) আসজ্িই যয়লাভ কজ্র। 
এিা িকশা ১ লথজ্ক পবরষ্কার লয এই দুটি লভবরজ্য়িল অিািীভাজ্ি যুক্ত, যা লথজ্ক লিাঝা 



যায় লয রাযনিবতক দজ্লর িাধািয ও িািা স্তর যজু্ে একই ধরজ্ির বিি বাচিী েলােল, এই 
দুটি িিিার মজ্ধযই পারষ্পবরক সম্পকব আজ্ে।  

বিি বাচি-পরিতী এই সমীো িযিহার কজ্র আমরা িমাণ কজ্রবে লয, সমস্ত স্তজ্রর বিি বাচি 
একই সমজ্য় হজ্ল লভািদাতাজ্দর যুন্ডক্তযুক্ত বসদ্ধান্ত লিওয়ার েমতার উপর চাপ পজ্ে। দুটি 
বিি বাচি ১৮০ বদজ্ির িযিধাজ্ি হজ্ল এই সমীোর যতযি উত্তরদাতা বিি বাচজ্ির মূল 
সমসযাগুবল সংিান্ত িজ্শ্নর উত্তজ্র “যাবি িা” িবতন্ডিয়া বদজ্ত পাজ্রি, বিি বাচি একই 
সমজ্য় হজ্ল উত্তরদাতাজ্দর একই িবতন্ডিয়া যািাজ্িার সম্ভািিা দুই গুণ লিজ্ে যায়। দুই 
ধরজ্ির বিি বাচজ্ির িচার একসজ্ি হজ্ত থাকজ্লও বিি বাচজ্ি তুজ্ল ধরা িধাি সমসযাগুবলজ্ক 
বিজ্য় আজ্রা লিবশ বিভ্রাবন্ত বতবর হজ্ত পাজ্র। তজ্ি, আমাজ্দর আশা লয এই বিভ্রাবন্ত লিবশ 
হজ্ি মূলত বিি বাচি বিজ্য় কম অবভজ্ঞতা আজ্ে এমি লভািদাতার মজ্ধয। বকন্তু, আমরা 
েুাঁজ্য পাই লয এই বিভ্রাবন্ত িািাি বশোগত লযাগযতা এিং িািা িয়জ্সর লেজ্ত্র এক। এই 
পয বজ্িেণ আমরা আজ্গ িনু্ডদ্ধিবৃত্তর ওপর চাপ পোর বিষজ্য় লয িস্তািিাটি লরজ্েবে, তাজ্কই 
িবতষ্ঠা কজ্র। িকশা ১: বচত্র (ে)-লত লদো যাজ্চ্ছ, “রাযনিবতক দলই িধাি” এই ধারিায় 
বিশ্বাসী লভািদাতাজ্দর (অথ বাৎ, লয লভািদাতাজ্দর মজ্ত রাযনিবতক দলই সিজ্চজ্য় গুরুত্বপূণ ব 
উপাদাি) অংশটির এমবপবরকাল বকউমুজ্লটিভ বিসটিবিউশি োংশাি। এোজ্ি বসঙ্ক=১-এর 
অথ ব যুগপৎ বিি বাচি এিং বসঙ্ক=০-এর অথ ব আলাদা সমজ্য় িিা বিি বাচি। একই সজ্ি িিা 
বিি বাচজ্ি এমবপবরকাল বকউমুজ্লটিভ বিসটিবিউশি োংশাি লয িািবদজ্ক সজ্র যায় তা 
স্পষ্ট লদো যাজ্চ্ছ। এর লথজ্ক লিাঝা যায় লয, যগুপৎ বিি বাচজ্ির লেজ্ত্র রাযনিবতক দজ্লর 
িাধািয যজ্থষ্ট লিজ্ে যাজ্চ্ছ। বচত্র (ক)-লত লয িমুিা লদো যাজ্চ্ছ তা লথজ্ক আমরা ভািজ্তই 
পাবর লয, সমস্ত ধরজ্ির বিি বাচি একই সজ্ি হজ্ল, যাতীয় এিং রাযযস্তজ্রর বিি বাচজ্ির 
েলােল একই িকৃবতর হজ্ি। 

আমাজ্দর এই ধারিাজ্ক পরীো করার যিয আমরা বিি বাচজ্ির লমাি েলােজ্লর বদজ্ক 
তাকাই এিং িশ্ন কবর লয, সমস্ত স্তজ্রর বিি বাচি একই সমজ্য় হজ্ল একটি রাযনিবতক 
দলই ললাকসভা ও বিধািসভা আসজ্ি যয়লাভ কজ্রজ্ে, এই সম্ভািিায় লকাজ্িা িদল লদো 
যাজ্ি বকিা। িকশা ২-লত আমরা ভারজ্তর মািবচত্র িযিহার কজ্র এই িজ্শ্নর উত্তরটিজ্ক 
েবির মাধযজ্ম লদবেজ্য়বে। িা াঁ বদজ্কর বচজ্ত্র (যুগপৎ বিি বাচি = ০) ভারজ্তর সি বিি বাচিী 
লেজ্ত্র আলাদা সমজ্য় িিা বিি বাচজ্ির গে মাি লদোি হজ্চ্ছ এিং িাি বদজ্কর বচজ্ত্র 
(যুগপৎ বিি বাচি = ১) একই মাি লদোি হজ্চ্ছ যুগপৎ বিি বাচজ্ির লেজ্ত্র। বকেু রাজ্যয 
১৯৭৭-২০১৮ সময়কাজ্লর মজ্ধয যুগপৎ বিি বাচজ্ির িজ্ি বি, তাই এই বিজ্েষণ করার সময় 
তাজ্দর বিজ্িচিা করা হজ্চ্ছ িা এিং িকশা ২-লত সাদা রঙ িযিহার কজ্র তাজ্দর লিাঝাি 
হজ্য়জ্ে। এই দুটি মািবচত্র তুলিা করজ্ল স্পষ্টভাজ্ি লিাঝা যায় লয, যুগপৎ বিি বাচি িিজ্ল 
দুটি স্তজ্রই একই রাযনিবতক দজ্লর লযতার সম্ভািিা অজ্িক লিজ্ে যায়।  িািবদজ্কর 
বচজ্ত্র (যুগপৎ বিি বাচি) লাল রঙ বদজ্য় লদোজ্িা বিি বাচিী লেজ্ত্রর সংেযা অজ্িক লিশী যা 
লথজ্ক লিাঝা যায় লয ওই রাযযগুবলজ্ত এই সম্ভািিা সজ্ি বাচ্চ িন্ধিীজ্ত [০.৬৬,১] অিস্থাি 



কজ্র। তার উপর এই িৃন্ডদ্ধর হার পুজ্রা লদজ্শই সমাি, অথ বাৎ লদজ্শর লকাি বিবদবষ্ট অঞ্চজ্ল 
এর িভাি লকন্দ্রীভূত হজ্চ্ছ িা। 

  
              (ক) যুগপৎ বিি বাচি = ০                  (ে) যুগপৎ বিি বাচি = ১ 
 

নকশো ২: সম্ভোিনো (একই রোজননবতক দে বপবস ও এবসন্ত্রত জয়েো  কন্ত্রর) 

 
আমরা লদবে লয, আশ্চয বযিকভাজ্ি, যাতীয় দলগুবলর িদজ্ল, রাযযস্তজ্রর ও আঞ্চবলক 
রাযনিবতক দলগুবলই এই েলােজ্লর বপেজ্ি আজ্ে। এোোও, রাজ্যযর শাসকদজ্লর 
লেজ্ত্রই এই িৃন্ডদ্ধ িিার সম্ভািিা লিবশ। এর লথজ্ক লিাঝা যায় লয, সমস্ত স্তজ্রর বিি বাচি 
একই সজ্ি হজ্ল, রাযযস্তজ্রর রাযনিবতক বিষয়গুবলর লিবশ গুরুত্ব পাওয়ার সম্ভািিা লিজ্ে 
যায়। যুগপৎ বিি বাচজ্ি লভািদাতাজ্দর উপবস্থবত এিং বিিযাজ্স লকাজ্িা তাৎপয বপূণ ব িদল িজ্ি, 
এই সম্ভািিার কথা আমরা গভীরভাজ্ি পরীো কজ্র লদোর পর িাবতল কজ্রবে। আমরা 
লদজ্েবে লয, দুই স্তজ্রর বিি বাচি এক সমজ্য় হজ্ল, রাযয বিি বাচজ্ি লভািদাতাজ্দর উপবস্থবতর 
হার িা িােজ্লও, যাতীয় স্তজ্র তা পাাঁচ শতাংশ হাজ্র িাজ্ে। তজ্ি, িয়স, বলি, যাবত এিং 
বশোর মত লভািদাতাজ্দর বিবভন্ন বিবশজ্ষ্টযর উপর বভবত্ত কজ্র উপবস্থবতর লেজ্ত্র লকাজ্িা 
রকম বভন্নতা লচাজ্ে পজ্ে বি। এর লথজ্ক লিাঝা যায় লয যগুপত বিি বাচি হজ্ল লভািদাতাজ্দর 
বিিযাজ্স লকাজ্িা িদল আজ্স িা।  এোোও, এমিও িয় লয বিি বাচজ্ির েলােজ্লর 
পবরিতবিগুবল লকিলমাত্র লসই সি বিি বাচিী লকজ্ন্দ্র লদো যাজ্চ্ছ লযোজ্ি লভািদাতাজ্দর 
উপবস্থবতর হার লিবশ। এ লথজ্ক আিাজ্রা লিাঝা যাজ্চ্ছ লয লভািদাতাজ্দর উপবস্থবতর হাজ্রর 
উপর আমাজ্দর বসদ্ধান্ত বিভবরশীল িয়। এই বসদ্ধাজ্ন্ত আসার যিয আমরা আজ্রা 
অজ্িকগুবল বিজ্শষ কারণজ্কও বিজ্িচিা কজ্রবে। তজ্ি, লসগুবলজ্ক সমথ বি করজ্ত পাজ্র 
এমি বকেু আমরা আমাজ্দর সংগৃহীত তজ্থয পাই বি।   
 



যবদ ভারত সরকার এই িস্তাবিত “এক লদশ, এক বিি বাচি” িীবত গ্রহণ কজ্রি তাহজ্ল 
আমাজ্দর গজ্িষণার েলােল গভীরভাজ্ি তাৎপয বপণূ ব। এই পবরিতবি লকিলমাত্র িশাসবিক 
স্তজ্রই িিজ্ি যার েজ্ল বিি বাচি পবরচালিার েরচ কজ্ম যাজ্ি এমি কেিই িয়। আয 
পয বন্ত, লভািদাতারা টিক লকাি সময়জ্য় তাাঁজ্দর িবতবিবধ লিজ্ে লিজ্িি লসই সময়জ্ক স্বতন্ত্র 
রাোর েজ্লই এই লদজ্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় কািাজ্মা সেলভাজ্ি িাস্তিাবয়ত হজ্য়জ্ে। বকন্তু, 
যুগপৎভাজ্ি িিা বিি বাচজ্ির সময় িবতবিবধ িাোই করার সময়, একসাজ্থ দুটি বসদ্ধাজ্ন্ত 
আসার সময় তাাঁরা সাধারণত িধাি বিবশষ্টযগুবলর বদজ্কই িযর রাজ্েি এিং লসগুবল দুই 
লেজ্ত্রই অবভন্ন হয়। এর েজ্ল, ভারতীয় িযাতজ্ন্ত্রর যুক্তরাষ্ট্রীয় িীবতর েবত হওয়ার 
সম্ভািিা লথজ্কই যায়। এর পাশাপাবশ, বিজ্কন্দ্রীকরণও কম েলিসূ হজ্য় যায়।  
 
বিমল িালাসুব্রমবিয়াম ইউজ্কর কুইি লমরী বিশ্ববিদযালজ্য়র অথ বিীবত বিভাজ্গর সহকারী 
অধযাপক। 
অপূি ব যশ ভাটিয়া ইউজ্কর ইউবিভাবস বটি অে ওয়যাররউইজ্কর অথ বিীবত বিভাজ্গর 
বপএইচ.বি গজ্িষক। 
সিযসাচী দাস ভারজ্তর হবরয়ািা রাজ্যযর অজ্শাকা বিশ্ববিদযালয়, লসািজ্পজ্ির অথ বিীবত 
বিভাজ্গর সহকারী অধযাপক। 
 


