তথ্য, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রঃ ভারততর সীমান্ত অঞ্চল থথ্তে এেটি পর্য তবক্ষণ
অঙ্কুশ আগরওয়াল ও বিকাশ কুমার
৯ নভেম্বর, ২০২০
এক দশভকর অভধেভকরও কম সমভয়র মভধে োরভের অর্েনীবে পর পর বেনটি গুরুের ধাক্কা খেভয়ভে –
উচ্চ একভকর কাগজী মুদ্রা িাবেল িা বিমবনটাইভজশন (২০১৬), পণ্ে পবরভেিা কর (বজএসটি) িেিস্থা
আভরাভপ বিশৃ ঙ্খলা (২০১৭), এিং খকাবেি-19 অবেমারী (২০২০)। প্রবেটি খেভেই, সময় মভো
দরকারী েভর্ের অোি নীবেবনধোরকভদর কাভজ পভদ পভদ িাধা বদভয়ভে এিং সরকারী ের্ে সরিরাহ
িেিস্থায় মারাত্মক বকেু গলদভক খ াভের সামভন এভনভে। খকাবেি-19 অবেমারীর খমাকাবিলায়
সরকাভরর অপটু প্রবেবিয়ার মভধেই সংিমণ্ ও মৃ েুে ঘভটভে আর খসই ঘটনাগুবলর বিিৃ বে প্রকাভশ
অভনক সময় খনওয়া হভয়ভে িা অসম্পূ ণ্ে বিিৃ বে খপশ করা হভয়ভে। এিং এই ত্রুটির ওজর বহসাভি
অনোনে অভনক বিেভয়র পাশাপাবশ সরকাভরর হাভে র্াকা বনম্নমাভনর পবরযায়ী শ্রবমক ও অর্েননবেক
পবরসংেোভনর উপর খদাোভরাপ করা হয়। সম্প্রবে, এই বিিৃ বে প্রকাভশ বিলম্ব িা অসম্পূ ণ্ে বিিৃ বে খপভশর
মভো ঘটনাগুবলর কারভণ্ খকাবেি-19 বনভয় সরকারী পবরসংেোনভক কভ ার সমাভলা না করা হভয়ভে।
সরকার পভের আভলা না ও বিেকে স রা র আশু সংকটগুবলভক খকন্দ্র কভরই খঘাভর এিং োর ফভল
োরভের িমশ িাড়ভে র্াকা েভর্ের ঘাটবের িৃ হত্তর খপ্রোপটটি উভপবেেই খর্ভক যায়। খযমন,
খকাবেি-19 সংিান্ত পবরসংেোভনর গুণ্মান বনভয় প্রশ্নগুবলভক খকান রকম অনুেঙ্গ োড়াই উত্থাবপে
হভে। জনগণ্না, নোশনাল সোম্পল সাভেে (এনএসএস) এিং জােীয় অোকাউভের মভো সরকাভরর
অনোনে ের্ে সংগ্রভহর োন্ডারগুবলসহ েভর্ের ঘাটবে সংিান্ত খয িৃ হত্তর সমসোর মুভোমু বে হভয়ভে এই খদশ, োর খর্ভক বিবেন্নোভিই
এই প্রশ্নগুবল উভ আভস।
সরকাভরর পবরসংেোন পদ্ধবেভক োর িৃ হত্তর রাজননবেক এিং অর্েননবেক অনুেভঙ্গ সনাক্ত কভর োর (সরকাভরর) বনেে রভযাগে ের্ে
সরিরাভহর েমোভক আমাভদর খিাঝা প্রভয়াজন। জম্মু ও কাশ্মীর খর্ভক বমভজারাম পযেন্ত বিস্তৃে োরভের সীমান্তিেী স্থলভিবিে এিং
অশান্ত অঞ্চলগুবল এই েভর্ের অনুেঙ্গভকবন্দ্রক গুণ্মাভনর উপর বনেে রশীলোর উপযুক্ত উদাহরণ্। অিস্থাভনর কারভণ্ োরভের অবধকাংশ
সীমান্তিেী রাজেই সি বদক খর্ভক স্থলোগ বদভয় খঘরা এিং গেীর জঙ্গল, দুগেম উপেেকা আর প্রেেে খযাগাভযাভগর অোি ইেোবদ নানা
সমসোর দ্বারা সীমািদ্ধ। এই সমসোগুবল সরকাভরর উন্নয়নমূলক কাজগুবলর প্রসাভরও িাধা হভয় দাাঁড়ায়। বশো ও স্বাস্থেিেিস্থার সু ভযাভগর
পাশাপাবশ এমনবক খদাকানিাজাভর যাোয়ােও সমসো বহসাভি খদো খদয়। এই ধরভনর পবরকা াভমাগে প্রবেকূলো এিং সীবমে রাজভস্বর
উৎস হওয়ার কারভণ্ এই সীমান্তিেী রাজেগুবলভক বিভশে মযোদা ধারা িা খেশাল কোভটগবর খেভটর মযোদা প্রদান করা হয় যার ফভল এই
খসগুবল যুক্তরাষ্ট্রীয় সহায়োয় অগ্রাবধকাভরর খযাগেো লাে কভর।
িহু িের ধভর যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহাভযে অগ্রাবধকার পাওয়া সভেও সীমাভন্তর রাজেগুবল অনুন্নয়ভনর ধারা অিোহেই রভয় খগভে। িস্তুগে
পবরকা াভমায় বিবনভয়াভগ অেু েৎসাহী হভয় নয়া বদল্লী উন্নয়ভনর খেভে েমোর উপভরর স্তর খর্ভক নীভ র স্তভর যাওয়ার খয পন্থা গ্রহণ্
কভরভে ো প্রশাসভনর উপবরেলার দুনীবেভে ইন্ধন যুবগভয়ভে। এর ফভল খয স্থানীয় বশভপাভদোগ ইবেপূ ভিেই দূরত্ব ও বিভদ্রাভহর কারভণ্ পঙ্গু
হভয়বেল ো আভরা খকাণ্ াসা হভয় খগভে। এর ফলাফল বহসাভি, সীমান্তিেী রাজেগুবলর করদাোভদর খেে খোট হভয় যায় এিং োরা
অগ্রাবধকারবেবত্তক যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুদাভনর উপর বনেে রশীল হভয়ই খর্ভক যায়। খসই অনুদানও আিার ইবেমভধেই স্ফীেকায় নানা সরকারী
উভদোভগর োভে ভল যায়। সরকারী উভদোভগর িাইভর অনে খকান কাভজর সু ভযাগ না র্াকায় রাজে সরকার িাধে হয় সরকারী খেভে
াকবরর সংেো িাবড়ভয় খযভে এিং োর ফভল যু ক্তরাষ্ট্রীয় অনুগ্রভহর উপর বনেে রশীলো েীব্রের হভে র্াভক। েভি, প্রভয়াজভনর অবেবরক্ত
কমী র্াকা সভেও সরকারী উভদোগগুবল কভলজ স্নােকভদর মভধে দ্রুেগবেভে িাড়ভে র্াকা খিকারভত্বর খকান সমাধান আনভে পাভর বন।

এোড়াও, সীমান্তিেী অঞ্চলগুবলভে ধারািাবহকোভি গণ্েভের ঘাটবে খদো যায়। রাভষ্ট্রর বিধোভক প্রশ্ন কভর পবর াবলে নানা অমীমাংবসে
বিভদ্রাহ, জনমে ও সরকার-বনযুক্ত পবরেদগুবলর বিভরাবধো সভেও আমেি খফাভসেস খেশাল পাওয়ার অোক্ট িজায় রাো, আইনিবহেূে ে
হেোর জনে আইনপ্রভয়াগকারী সংস্থাগুবলভক জবড়ে করা, দীঘেভময়াদী ের্ে বনয়েণ্ এিং সামবরক, আধাসামবরক ও পু বলশ িাবহনীর
অিসরপ্রাপ্ত কমেকেে া, আর খদভশর আেেন্তরীণ্ সু রো বিেভয় অবেজ্ঞোসম্পন্ন আমলাভদর রাজপাভলর পভদ বনভয়াভগর নীবের মভধে এই
ঘাটবেরই প্রবেফলন খদো যায়।
এোড়াও, সীমান্তিেী অঞ্চলগুবলভে আদমশুমাবর ও জবম জবরভপর খেভে নানা খকৌশল প্রভয়াগ, জবরভপর প্রবিয়ার সংবেপ্তকরণ্ এিং
প্রেোহার করার নানা বিিৃ বে পাওয়া খগভে। অভনক সীমান্তিেী রাভজেই এেভনা পযেন্ত কর ও মাবলকানা বনধোরণ্ এিং মানব ে বেবরর জনে
সঠিকোভি জবমর জবরপ করাই হয় বন। রাজননবেক অবস্থরো (১৯৫১ সাভল জম্মু ও কাশ্মীর), অসামবরক বিভোে (১৯৮১ সাভল আসাম),
এিং অেু েত্থাভনর (১৯৯১ সাভল জম্মু ও কাশ্মীর) ফভল কেভনা কেভনা সীমান্তিেী অঞ্চভলর আদমশুমাবর িাবেল করা হভয়ভে। োরভের
পাবরিাবরক স্তভরর েভর্ের সি খ ভয় গুরুত্বপূ ণ্ে উৎস এনএসএস বনভজই খকন্দ্রশাবসে জম্মু ও কাশ্মীর এিং নাগালোভন্ডর মে
রাজে/যুক্তরাভষ্ট্রর এমনবক প্রার্বমকেম আর্েসামাবজক সূ ভকর নমুনা বহসািও বদভে পারভে না। রাজননবেক অবস্থরোর কারভণ্ খেৌভগাবলক
বদক খর্ভক জবম জবরভপর সু ভযাগ সীমান্তিেী অঞ্চলগুবলভে অভনক সময়ই সীবমে হভয় পভড়। এই রাজেগুবলর জনসংেো খগাটা খদভশর
জনসংেোর মাে ৫ শোংশ হভলও, অেীভে এনএসএভসর শুমাবর খর্ভক খদভশর িাদ যাওয়া অংভশর খয নমুনা বহসাি োর অভধেভকরও
খিবশ এভসভে এই রাজেগুবল খর্ভক।
েভর্ের ঘাটবের একটি কম পবরব ে বদক হল, যাাঁরা সরকারী সহায়োর উপর গেীরোভি বনেে রশীল োাঁরাই সরকারী পবরসংেোভন ের্ে
বিকৃবে কভরন। খয সরকারী সংস্থাগুবল প্রদত্ত েভর্ের উপর বনেে র কভর অনুদান বিেরণ্ কভর খসগুবলর প্রবে বিশ্বাভসর অোি এিং বহসাি
কভর বেবর করা অসু বিধা ও অপযোপ্তো োরভের সীমান্ত অঞ্চভল খেেসমীো খর্ভক পাওয়া পবরসংেোভনর উপর বেবত্ত কভরই নানা
িেবক্তগে িেিসায়ী উভদোগ গ্রহণ্ করা হভে। সাম্প্রবেককাভল, আইন প্রণ্য়নকারী সো িা খলবজভে াভর খিবশ সংেোয় প্রবেবনবধত্ব খপভে
এিং সরকারী অনুদাভনর িড় অংশ আয়ভত্ত আনার জনে নাগালোন্ড, কাশ্মীর এিং মবণ্পু ভরর বকেু অংভশ িোপকহাভর আদমশুমাবরর ের্ে
বিকৃে করার উদাহরণ্ পাওয়া খগভে।
অনুন্নয়ভনর কারভণ্ সরকাভরর পভে আদমশুমাবর প্রবিয়ায় েু ি খিবশ বিবনভয়াগ করাও সম্ভি নয় এিং খসই একই কারভণ্ সরকারী অনুদাভনর
একটা িড় অংশ অবধকাভর আনভে ের্ে খদওয়ার সময় সংেো বিকৃবে করা হয়। এই বিকৃবের ফভল েভর্ের মান খনভম যাওয়ায়
নীবেবনধোরভণ্র পভর্ নানারকম িাধা বেবর হয় ও উন্নয়ভনর কাজ িমশ বপবেভয় খযভে র্াভক। অনুন্নয়নই আিার রাজননবেক অবস্থরোয়
ইন্ধন খজাগায় যা বকনা (বিবধসম্মে) গণ্োবেক প্রবেষ্ঠানগুবলভক দুিেল কভর খদয়। রাজননবেক অবস্থরো ের্ে সংগ্রভহর কাজভক প্রোবিে
কভর এিং আদমশুমাবরসহ সরকাভরর অনোনে নানা জনকলোণ্মূলক িেিস্থার েবেসাধন কভর। আিার, েভর্ের ঘাটবের কারভণ্ই খয
সরকারী প্রবেষ্ঠানগুবল েমো িেন ও সহায়ো দান কভর খসগুবলর প্রবে বিশ্বাসও ধীভর ধীভর ভল খযভে র্াভক যার ফভল রাজননবেক
অবস্থরো খিভড়ই ভল।
এই োভিই সীমান্ত অঞ্চল এই ের্ে, উন্নয়ন আর গণ্েভের ঘাটবের জাভলর জটিল িু নভট িমাগে আটভক খযভে র্াভক। খদভশর িাহে
সীমান্ত খর্ভক সভর এভস আেেন্তরীণ্ উপাভন্তর বদভক োকাভল খদো যাভি খয খসই অঞ্চলগুবলভেও সরকারী পবরসংেোন একই সমসোয়
েু গভে। এই আেেন্তরীণ্ উপান্ত অর্োৎ িবস্ত এিং মধে োরভের উপজাবে অধু েবেে অঞ্চল খদভশর জনসংেো এিং েূ বমর অভনকটা অংশই
জু ভড় আভে।
োরভের মে উন্নয়নশীল খদশগুবলভে প্রমাণ্বনেে র নীবেবনধোরভণ্র জনে খয েু মুল খকালাহল শুরু হভয়ভে এিং িমশ িাড়ভে খসই
খকালাহল সরকারী পবরসংেোভনর বনম্নমানভক উভপো কভর। খযভহেু েভর্ের ঘাটবের সভঙ্গ গণ্েে ও উন্নয়ভনর োমবে অঙ্গাঙ্গীোভি
জবড়ে োই শুধু মাে উন্নেের ের্ে সংগ্রহ পদ্ধবে ালু কভর এিং সংগৃহীে ের্ে বনভয় কাজ করার জনে নানা যেপাবে ও সরঞ্জাভমর
আভয়াজন কভর যাবেকোভি েভর্ের মান উৎকেেসাধভনর প্রভ িা করভলই হভি না। কাকোলীয়োভি, োরে সরকাভরর প্র বলে
(ট্র্োবিশনাল) খিটাভিস খয সি খেভে অসম্পূ ণ্ে িা ত্রুটিপূ ণ্ে, োর বিবজটাল খিটাভিসও ঠিক খসই খসই খেভেই সমসোসঙ্কুল। অেএি,

গণ্োবেক প্রবেষ্ঠানগুবলভক শবক্তশালী না কভর এিং েভর্ের ঘাটবের বদভক মভনাভযাগ না বদভয়ই, পবরসংেোনগে ত্রুটিগুবলভক সংভশাধন
করার জনে শুধু মাে প্রযুবক্ত, আইন ও প্রশাসবনক খেভে সমাধান আনভল োর সফল হওয়ার সম্ভািনা কম।
েভর্ের অবধকার িা রাইট টু ইনফভমেশনভক শবক্তশালী করভে এিং বি ার বিোগ, সংিাদ মাধেম এিং কভরালার অোন্ড অবিটর খজনাভরল
(বসএবজ)-এর মে প্রবেষ্ঠাভনর স্বাধীনোভক সংস্কাভরর জনে দীঘেকালীন সংভশাধভনর প্রভয়াজন। সরকাভরর পবরসংেোন প্রবিয়ার েোিধান ও
বনয়েভণ্র জনে এই প্রবেষ্ঠানগুবলভক অপবরহাযে। অনে বদভক, বিভোভের শাবন্তপূ ণ্ে সমাধান, খয ধরভনর প্রশাসবনক সংস্কার পবরসংেোন
পবর ালনাকারী সংস্থাগুবল সহ নানা সরকারী প্রবেষ্ঠাভনর কাযেপ্রণ্ালীর উন্নবেসাধন কভর খসই সংস্কারগুবলর সূ না করা, বনিো ন প্রবিয়ার
পবরমাজেনা, রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজননবেক েমোর বিভকন্দ্রীকরণ্ প্রভয়াজন। এই পদভেপগুবল বনভল, েভিই সরকাভরর পবর য় এক
বনরভপে মধেস্থোকারী বহভসভি প্রবেবষ্ঠে হভি এিং োর উপর মানু ভের বিশ্বাস বফভর আসভি।
সঙ্গবের অোভি িেে মান পবরসংেোন পবর ালক সংস্থাগুবলভক খেভল সাজাভনা কঠিন। োই সরকাভরর পে খর্ভক খয গেীর ও িোপকের
সংস্কাভরর প্রভ িা লভে োর পাশাপাবশ পবরসংেোনগে অবিভটর সাহাযে বনভয় বিবেন্ন বদক খর্ভক পবরসংেোন প্রবিয়ার িমিধেমান
সংভশাধভনরও প্রভয়াজন আভে। প্রর্মে, েভের প্রভয়াজভন কাবঙ্খে িা অোকাভিবমক বদক খর্ভক কাযেকর এমন পবরিেে নপ্রিণ্ েভর্ের
োণ্ডার বেবরর িদভল পবরসংেোন পবর ালনার আবধকাবরকভদর িরং উব ে োাঁভদর কাজকমেভক বনভজভদর সংবিধানপ্রদত্ত, পবরসংেোভনর
কাজ সংিান্ত এিং কমেপন্থাবনেে র দাবয়ত্বপালভনই সীমািদ্ধ রাো। বদ্বেীয়ে, আভগ পবরসংেোন প্রবিয়ার বিশদ িোেো কভর িণ্েনামূলক বিিৃ বে
প্রকাশ করা হে এিং োর ফভল েভর্ের িৃ হত্তর খপ্রবেেটি খিাঝা সম্ভি হে। পবরসংেোন আবধকাবরকভদর উব ে খসই পু রাভনা রীবেটিভক
আিার শুরু করা। েৃ েীয়ে, রাজনীবেবিদভদর পভে অসু বিধাজনক ের্েগুবল রাজননবেক হস্তভেভপর কারভণ্ প্রকাশ করভে খদবর হয়। এই
হস্তভেভপর মাো কমাভে পবরসংেোন পবর ালনার আবধকাবরকভদর উব ে ূ ড়ান্ত ের্ে প্রকাভশর আভগই োবলকা বেবরর পবরকপনা এিং
একটি সময়সারণ্ী প্রকাশ করা। সি খশভে, পবরসংেোন প্রবিয়ার কমেকেে া এিং েভর্ের োণ্ডাভরর বিবেন্ন পভিের সভঙ্গ জবড়ে অংশীদাভরর
মভধে আভরা খিবশ খযাগাভযাগ প্রভয়াজন। সরকাভরর সিেিোপী প্র ার শুধু মাে সাধারণ্ মানুভের কাে খর্ভক খকান রকম সাড়া না পাওয়া িা
জবরভপর জায়গায় কাভজ িাধা পাওয়ার মে ঘটনাগুবলভকই সভম্বাধন করভি না, খসগুবলর পাশাপাবশ এই ধরভনর প্র ার প্রকাবশে েভর্ের
গ্রহণ্ভযাগেোরও উন্নবেসাধন করভি।
অঙ্কুশ আগরওয়াল ও বিকাশ কুমার যর্ািভম বদবল্লর ইবন্ডয়ান ইন্সটিটিউট অফ খটকভনালবজ এিং খিঙ্গালু রুর আবজম খপ্রমবজ
বিশ্ববিদোলভয়র অর্েনীবের বশেক। োাঁরা ২০২০ সাভল খকমবব্রজ ইউবনোবসেটি খপ্রস খর্ভক প্রকাবশে নাম্বারস ইন ইবন্ডয়া’স খপবরভফবরিঃ দে
পবলটিকাল ইভকানবম অফ গেনেভমে েোটিবেক্স িইটির সহভলেক।

