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বহুস্তরীয় শাসনবযবস্থা ও জটিল ক্ষমতাবন্টননর কারনে যুক্তরাষ্ট্রীয় বযবস্থানক অননক সময়ই
আপৎকালীন অবস্থায় সসদ্ধান্ত ননওয়ার জনয অনুপযুক্ত বনল মনন করা হয়। সবসিন্ন সমনয় ঘটা
অর্থননসতক সঙ্কট, সবশ্বযুদ্ধ বা মহামারীর মত সবপনের সমনয়ই নবাঝা নেনেনয যুক্তরাষ্ট্রীয় বযবস্থা
নয প্রায় বাসতল হওয়ার মুনে। এই ধরননর সঙ্কনটর মুহূনতথ নযাোনযাে ও সমন্বনয়র নক্ষনে এমন
সমস্ত সমসযা নেো নেয় নযগুসলনক সাাংসবধাসনক পসরকল্পনা আনে নর্নক অনুমান করনত পানর না
এবাং আপৎকালীন শসক্তপ্রনয়ােনক ববধতা নেয় যা ক্ষমতার পূবথসনধথাসরত বন্টননক অবজ্ঞা কনর।
১৯৩০-এর েশনক ইউএস সম্বনে হযারল্ড নলাসক নযমন বনলনেন, “যুক্তরাষ্ট্রীয় বযবস্থার কাল নশষ
হনয় নেনে… একটি সম্পূ েথ নকন্দ্রীিূ ত প্রোলীই একমাে সফলিানব এই নতু ন সমনয়র
সমসযাগুসলর মুনোমুসে হনত পারনব”। অর্বা, সম্প্রসত নরানজল এবাং উইলকনের িাষায়, “নরােসাংক্রমে সনয়ন্ত্রনের জনয েরকার বযাপকহানর নেনশর
সিতনর নযাোনযাে ও সমন্বয়সাধননর পাশাপাসশ সরকানরর সবসিন্ন সবিানের মনধয পারস্পসরক সহনযাসেতা”।
নকন্দ্র ও রানজযর মনধযর সম্পনকথ র নপ্রসক্ষনত সবচার করনল নেো যানব নয, নকাসিড-19 অসতমারী আসনল একটি দুই অনঙ্কর নাটক। তানের নকন্দ্রীিূ ত
ও সবনকন্দ্রীিূ ত প্রবেতাসহ, এই দুটি অঙ্কই নকন্দ্র-রাজয সম্পনকথ র গুরুতর পসরকাঠানমােত দুবথলতানক সামনন এনন সেনয়নে। িারনতর শাসনপ্রোলীনক
নয বাধাসবপসির মুনোমুসে হয় তার মনধযই আসনল এই দুবথলতার অসধষ্ঠান। সমানলাচনার নোলক নকন্দ্রসরকানরর এক তরফা হস্তনক্ষনপর আসধকয নর্নক
এক েরহাসজর নকন্দ্রসরকানরর সেনক ঘুনর নেনে। সকন্তু এই দুই ধরননর সমানলাচনার ধারাই যা িু নল যায় তা হল, সসদ্ধান্ত ননওয়ার নক্ষনে নকন্দ্রীকরে বা
সবনকন্দ্রীকরনের মাো সননয় সবতকথ োড়াও, নকন্দ্র-রানজযর পারস্পসরক ফলপ্রসূ সমন্বনয়র অিাবও আনে। এই সমন্বনয়র অিাবই অসতমারীর দুই পনবথই
গুরুতর সমসযা হনয় োাঁসড়নয়সেল।
প্রথম কেউ-এর সময় কেন্দ্রতনর্ভর বেবস্থা
িারনতর নকাসিড-19 অসতমারী নমাকাসবলার বযবস্থা নয সম্পূ েথ নকন্দ্রসনিথ র হনব তা অননকটাই আনে নর্নক অনুমান করা যাসিল। ২০১৯ সানলর
সনবথাচননর পর পরই ননরন্দ্র নমােীর ননতৃ নে পসরচাসলত সবনজসপ সরকার তার রাজননসতক আসধপতয মজবু ত করার সনে সনে, যুক্তরাষ্ট্রীয় বযবস্থানক সঘনর
তানের
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অসতমারীর প্রর্ম মাসগুসলনত, ব্রাসজল এবাং ইউনানটড নেনটর মত অনযানয বড় আকানরর যুক্তরাষ্ট্রীয়িানব চাসলত রাষ্ট্রগুসলর জননতাসষেী ননতানের
সবপরীনত সেনয়, নমােী রাতারাসত সারা নেনশ নয লকডাউন চাসপনয় নেন তা সেল পৃ সর্বীর কনঠারতম লকডাউননর মনধয একটি। সননজর সননজর রানজযর

অসতমারী অবস্থার সনে লড়াই করার োসয়ত্ত্ব রাজযগুসলর হানত তু নল নেওয়ার বেনল, কনরানািাইরাস নমাকাসবলায় দ্রুত ও দৃঢ় পেনক্ষপ ননওয়া হনয়নে
এবাং তার সমস্ত কৃসতেই নকনন্দ্রর বনল সতসন োবী করনত নচনয়নেন। নিাটারনের সনে আনবেপূেথ সম্পকথ টি নযনকান পসরসস্থসতনতই সতসন বজায় রােনত
পানরন। লকডাউননর কারনে নিাটাররা অসম্ভব কনের মনধয সেনয় নেনলও সতসন তাাঁর এই ক্ষমতা সননয় সম্পূ েথ সনচতন বনলই এই রাস্তা সননত
নপনরনেন। চার বের আনে ননাটবন্দীর সময়ই একই ঘটনা ঘনটসেল।
িারনত অসতমারী সনয়ন্ত্রনের জনয নকাসিড-19 সাংক্রমনে আক্রান্ত হওয়ার হার এবাং প্রসতটি রানজযর স্বাস্থযবযবস্থার সামনর্থযর মনধয পার্থনকযর কর্া মার্ায়
না নরনে, সবার জনয একটিই পন্থা অবলম্বন করা হয়। অনননকই এই অসতসরক্ত নকন্দ্রসনিথ র প্রসতসক্রয়ার তীব্র সমানলাচনা কনরনেন। এোড়াও, এই রকম
কনঠার লকডাউননর নয প্রিাব সামাসজক ও অর্থননসতক নক্ষনে নেো যায় তানক সনয়ন্ত্রনের ক্ষমতা নকন্দ্র এবাং রানজযর মনধয কানরারই আনে সকনা
তারও কঠিন পরীক্ষা হনয়নে। সবনশষ কনর, িারনতর সুসবশাল অসাংেঠিত শ্রসমকনোষ্ঠীর নক্ষনে এই কর্া আনরা নবসশ প্রনযাজয।
পূবথতন ইউসপএ সরকানরর আমনল, রাজযগুসল সননজরাই আঞ্চসলক স্তনর নানা কলযােমূলক প্রকনল্পর আনয়াজন করনত পারত। সকন্তু নকাসিনডর আনে
নর্নক নকন্দ্রীকরনের নয হাওয়া উনঠনে, তার ফনল রাজযগুসলর রাজস্ব এবাং নীসতেত স্বায়িশাসননর অসধকার দুবথল হনয় পনড়নে। নডনকািইসিয়াাঃ
সডনসন্ট্রালানজশান অযাি নকাসিড-19 ইন ইসিয়া নানমর প্রকনল্পর অে সহসানব পসরচাসলত একটি যুগ্ম েনবষো সবসিন্ন রাজযসরকানরর পক্ষ নর্নক
সামাসজক সুরক্ষার জনয ননওয়া পেনক্ষপগুসলর মনধয পার্থকযনক নশ্রসেবদ্ধ করার নচো কনরনে।
জনসাধারনের সবসিন্ন অাংনশর জনয জরুসর সহায়তা োননর প্রসতশ্রুসত সেনয় অসাংেয নীসতর নঘাষো করা হনয়নে এবাং নপ্রস সববৃ সত নেওয়া হনয়নে। নসই
প্রসতশ্রুসতগুসল অনুযায়ী অসতসরক্ত বরাদ্দ সহায়তার রাজয সবনশনষ পার্থকয আনে। রাজযগুসল অতযন্ত দৃঢ়িানব অসতমারী নমাকাসবলা কনরনেন বনল
রাজযসরকার োবী করনলও, আসনল অসধকাাংশ নক্ষনেই এই ধরননর পেনক্ষপ ননওয়া সামর্থয সেল সীসমত। তা সনত্ত্বও, জনস্বাস্থয পসরকল্পনার সনে
সামঞ্জসয নরনে কাযথকরিানব ও দ্রুত সাহানযযর নযাোন নেওয়ার জনয আঞ্চসলক নপ্রসক্ষতনক গুরুে নেওয়া অতযন্ত প্রনয়াজন (নপ্ররো সসাং নেসেনয়নেন
নয, নকরালার নক্ষনে এটাই ঘনটসেল)।
এোড়াও, নেশনজাড়া লকডাউননর ঠিক পনরই, সবশাল সাংেযক পসরযায়ী শ্রসমক আকসিকিানব সিনরাজয নর্নক সননজর রানজযর সেনক রওনা হন। এই
ঘটনার নর্নক িারনতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বযবস্থায় পসরযায়ী শ্রসমকনের সামাসজক সুরক্ষার জনয শাসনবযবস্থার কাঠানমার মনধয উল্লম্ব বা আনুিূসমক সমন্বনয়র
অিাব ঠিক কতটা তা স্পে হয়। এই নযাোনযানের অিাবও আঞ্চসলক নপ্রসক্ষনতর মতই গুরুেপূেথ িূ সমকা সননয়সেল।
তিিীয় কেউঃ রাযেগুতল সামজ্ন এজ্লা
িারনত, নকাসিড-19 অসতমারীর প্রর্ম নেউ-এর নর্নকও তীব্রতর সিতীয় নেউ-এর সময় নকনন্দ্রর প্রসতসক্রয়ায় একটি লক্ষেীয় বেল নেো নেনে। তা
নেো নেনে সবনশষ কনর, নকনন্দ্রর সনসিয়তা এবাং িযাসেননর নযাোড় ও নযাোননর মত অসতমারীর সনে জসড়ত প্রধান নক্ষেগুসলর োসয়নত্ত্বর
সবনকন্দ্রীকরনের মনধয সেনয়। এই সিতীয় নেউ-এর সময় নকনন্দ্রর প্রসতসক্রয়ার সনে প্রর্ম নেউ-এর সময় ব্রাসজল বা ইউনাইনটড নেটনসর প্রসতসক্রয়ার
তু লনা করা নযনত পানর।
এই সিতীয় নেউ-এর সময় নোটা নেনশ লকডাউন ডাকার বেনল স্থানীয়িানব পর পর লকডাউন বা কারসফউ জাসর করা হনয়নে। নকন্দ্রনক “েরকানরর
সময় উধাও” বনল নোষানরাপ করা হনয়নে। সিতীয় নেউ শুরু হনত চনলনে প্রমাে নপনয়ও সিা বা জমানয়নতর উপর নকাননা সননষধাজ্ঞা জাসর করা হয়
সন। সাংকনটর সময় নকন্দ্র আন্তাঃরাজয অসেনজন সরবরানহর বযবস্থাপনার তোরসকর োসয়ে আোলত আর নসাশযাল সমসডয়ার মাধযনম েলবদ্ধ হওয়া
নােসরক নস্বিাকমীনের উপর নেনড় সেনয়নে। িযাসেননর ঘাটসতর কারনে অননক রাজযসরকানরর নর্নক তীব্র সমানলাচনা আসার পর রানজযর পাঁয়তাসল্লশ
বেনরর কম বয়সীনের জনয িযাসেন নজাোড় ও নযাোননর োসয়নের সবনকন্দ্রীকরে কনর রাজযগুসলনক সেনয় নেওয়া হয়। সিতীয় নেউ-এর সময়, যাবতীয়

অবযবস্থাপনার োসয়ে নকন্দ্র রাজযগুসলর উপর চাসপনয় নেয়। নকনন্দ্রর প্রসত রাজয সরকানরর ইসতমনধযই প্রসতসষ্ঠত অনুোমীে যত বানড়, রাষ্ট্র-রাজয িন্দ্বও
ততই কনম আসনত র্ানক।
হঠাৎ কনর িযাসেন সাংগ্রহ আর সবতরনের বযবস্থানক সবনকন্দ্রীকরে কনর নকনন্দ্র ক্ষমতাসীন সবনজসপ প্রসতশ্রুসত সেনয় বনস নয এসপ্রনলর নশনষর সেনক
পসিমবনের সবধানসিা সনবথাচনন তারা ক্ষমতাসীন তৃ েমূল কাংনগ্রসনক হারানত পারনল রানজয সবনামূনলয িযাসেন সবতরে করনব। অনযিানব বলনত
নেনল, সবনজসপ ইসেত কনর নয পসশমবনের সমস্ত নােসরনকর হানত িযাসেন নপ াঁেনত হনল অনুোমী সহসানব নকনন্দ্রর সনে রানজযর নজাট বাাঁধা – বা
েনলর িাষায় “নজাড়া ইসঞ্জনন রাজযশাসন”- অতযন্ত প্রনয়াজন।

ু ক্তরাষ্ট্রীয় বেবস্থার ডাইনাতমেজ্সর কেতিতবনোস
নহনেল আর শ্ন্যানবনলর সম্প্রসাসরত একটি টাইনপালসজ বযবহার কনর, ইউনরাপীয় যুক্তরাষ্ট্র নকাসিড-19 সম্বনে সক িানব যুক্তরাষ্ট্রীয় উপানয় সসদ্ধান্ত
সননি তার নশ্রসেসবনযাস কনর আমরা বলনত পাসর নয, িারত প্রর্ম নেউ-এর সময়কার একতরফা নকন্দ্রীিূ ত সসদ্ধান্ত ননওয়ার অবস্থা নর্নক সিতীয়
নেউ-এর সময়, শুধু মাে সনসিয়তার কারনে, সসদ্ধান্ত ননওয়ার নক্ষনে প্রায় একতরফা সবনকন্দ্রীিূ ত অবস্থায় নপ াঁনেনে।

নহনেল এবাং শ্ন্যানবনলর মনত, একতরফা প্রসতসক্রয়ার নক্ষনে এই দুই অবস্থার (নকন্দ্রীিূ ত বা সবনকন্দ্রীিূ ত) সমসযা হল, এর নর্নক “অনুকরে, িন্দ্ব ও
সঙ্ঘষথ” বতসর হওয়ার সম্ভাবনা নেো যায়। একতরফা নকন্দ্রীকরে বা সবনকন্দ্রীকরনের বেনল, িারনতর স্পেতই যা প্রনয়াজন তা হল, আনরা নবসশ
পরমানে নকন্দ্র-রাজয সমন্বয় যানত জাতীয় স্তনর কমথপন্থা সাংক্রান্ত একটি পসরকাঠানমা বতসর হনত পানর। এই পসরকাঠানমা জাতীয় স্তনরর হনলও এনত
পসরসস্থসত অনুযায়ী আঞ্চসলকিানব নয সমস্ত উদ্ভাবন হনি ও পসরবতথ ন আসনে নসগুসলনক জায়ো সেনত হনব।
নকন্দ্র ও রানজযর মনধয সমন্বয় হনল অন্ততপনক্ষ নকন্দ্র ও রানজযর মনধয এবাং রানজয রানজযও একটা ধরননর নযাোনযাে বতসর হনব, তনর্যর আোন
প্রোন ও আনলাচনা শুরু হনব। িারনতর মৃ তপ্রায় ইন্টার-নেট কাউসিল, নীসত আনয়াে (প্ল্যাসনাং কসমশন বাসতল করার পর “সমসেমূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়
বযবস্থা” উন্নত করাই যার উনদ্দশয সেল) অর্বা আনরা অসাংেঠিত সাংস্থার মাধযনমই আনলাচনা ও আোন প্রোন ঘটনত পানর।
একটি আেশথ পসরসস্থসতনত, এই সমন্বনয়র অর্থ হত, নকন্দ্রই সমস্ত সসদ্ধান্ত ননওয়া এবাং সহায়তা ও সাংস্থান সাংগ্রনহর বনন্দাবনস্তর প্রসক্রয়াটির পসরচালনা
করত। নয সবষয়গুসলর নক্ষনে নকনন্দ্রর তোরসক প্রনয়াজন নসগুসলর জনয নীনচর স্তর নর্নক উপনরর স্তনর পাঠাননা তর্যগুসলনক বযবহার কনরই এই
পসরচালনা প্রসক্রয়াটি ঘটত যানত নয র্িানব কাজ করার সমসযাগুসল এড়াননা যায়। একই সনে, রানজযর হানত সনধথাসরত সসদ্ধান্ত ননওয়া ও
কমথপন্থাগুসলনক স্থানীয় প্রনয়াজন অনুযায়ী বেনল ননওয়ার ক্ষমতা র্াকনত হনব। নযমন, কলযােমূলক কমথসূচীগুসলর পসরকল্পনা আর নসগুসল
অঞ্চলসবনশনষ সকিানব কাজ করনব তা সস্থর করার ক্ষমতার কর্া বলা যায়।
নকন্দ্রসরকানরর োসয়ে সামাসজক এবাং অর্থননসতক জীবননর নসই নক্ষেগুসলর জনয নীসত ও কমথপন্থার সমন্বয় করা নযগুসল শুধু মাে রাজযসরকানরর
উনেযানে ঘটনল বযবস্থাপনার “মান নননম যাওয়ার” সম্ভবনা আনে। িারনতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বযবস্থায় এমনিানবই নকন্দ্রসরকানরর োসয়ে সনধথারে করা
হনয়সেল। নকাসিড-19 অসতমারীর সিতীয় ধাক্কা সামলানত এবাং িসবষযনত যসে এর প্রিাব আবার হঠাৎ নবনড় যায় তাহনল তার মুনোমুসে হওয়ার ক্ষমতা
বতসর করার জনয এই সাংসবধাননর মূল সূনে আবার সফনর নযনত হনব।

লুইস টিসলন রাষ্ট্রসবজ্ঞাননর সরডার এবাং লিননর সকাংস কনলনজর সকাংস ইসিয়া ইনসেটু যনটর সডনরক্টর।

