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২০২২-এর জানুয়ারী মােস ভারত সরকার ইি�য়ান অয্াডিমিনে�িটভ সািভর্ স (আইএএস) কয্াডার 

আইন, ১৯৫৪-এর সংেশাধেনর  ��াব কেরেছন। এই সংেশাধেনর ফেল, েক�সরকার তার িনেজর 

�েয়াজেন, রাজয্ বা সংি�� আমলার স�িতর িবষয়িট (বতর্ মান আইন অনুযায়ী যা অতয্াবশয্ক) অ�াহয্ 

কের, একজন আইএএস আিধকািরেকর কাজকমর্ িনয়�ণ করেত পারেবন। এই সংেশাধনী ��াবনািট 

�ত েক�-রাজয্ লড়াইেয়র েক�িব�ু হেয় ওেঠ। রাজয্সরকারগিলর ব�বয্ অনুযায়ী, অল ইি�য়া 

সািভর্ েসস (এআইএস)-এর নকশার অ�িনর্িহত যু�রা�ীয় আৎমােক এই সংেশাধন মূলত �ংস কের। 

এর মেধয্ িদেয়ই সি�য়ভােব আমলাতে�র েক�ীকরণ হয়।    

 

ভারেতর যু�রা�ীয় চুি�র গঠেনর ে�ে� অিভজাত আমলাত�, এবং িবেশষ কের আইএএস, িঠক কতটা গরু�পূণর্, ভারেতর শাসনবয্ব�ার 

�মবধর্মান েক�ীভবেনর পটভূিমেত েক�-রাজয্ �ে�র এই সা�িতক েক�িব�ু আসেল তারই একিট গরু�পূণর্ ইি�ত। আমলাত�, তার িনিদর্ � 

নকশার কারেণ, এর সং�ৃিত এবং তার ফেল রাজনীিতর সে� এর েয স�কর্  ৈতির হয় তার মেধয্ িদেয় যু�রা�ীয় স�কর্  িনধর্ারণ (ও অেনক সময়ই 

অবমূলয্ায়ন) করার ে�ে� একিট অিত�েয়াজনীয় অ� হেয় ওেঠ। তা সে�ও, যু�রা�ীয় বয্ব�া িনেয় আমােদর আেলাচনায় এই আমলাত� এবং 

রাজৈনিতক েক�ীভবন সং�া� িবষয়গিল আনুষি�ক �স� িহেসেবই েথেক যায়। এখােন আিম এই স�কর্ গিলর একিট �াথিমক বয্াখয্া উপি�ত 

করব। আমার ব�বয্, েক�ীভবেনর সং�ৃিতর িশকড় আমলাতাি�ক �মতার ে�ণীিবনয্ােসর অেনক গভীের ঢুেক আেছ এবং এই ে�ণীিবনয্াস িনেজই 

আবার রাজৈনিতক েক�ীকরেণ সাহাযয্ কের। ভারেতর রাজৈনিতক েক�ীভবেনর আকৃিত ও �কৃিত েবাঝার জনয্ এর �িত আমলাতে�র এই 

আকষর্ণেক েবাঝা অতয্� �েয়াজন।     

 

যু�রা�ীয় বয্ব�ার বয্থর্ উ�াশা ও আিদ নকশা 

এআইএস, যার মেধয্ আইএএেসর চািহদা সবেচেয় েবিশ, এমনভােব ৈতির হেয়িছল যােত তা েক� ও রােজয্র মেধয্ েযাগােযােগর পথ িহেসেব কাজ 

করেত পাের এবং েসই অেথর্, এআইএস সংিবধােনর অ�িনর্িহত যু�রা�ীয় নকশার েক�িব�ু। নাম ও চির� - দুই িদক েথেকই আইএএস 

“সবর্ভারতীয়” । এই কারেণ, েকে�র িনজ� কয্াডার েনই। তার বদেল, েক�েক আইএএস আিধকািরকেদর একটা অংেশর উপর িনভর্ র করেত হয় 

যাঁেদর রাজয্ েথেক িনিদর্ � সমেয়র জনয্ পাঠান হয়। েকে� নীিত িনধর্ারণ িবষয়ক িস�া� �হেণর সময় রােজয্র অ�ািধকােরর দাবী িনেয় �িতিনিধ� 

করার পাশাপািশ িবিভ� জাতীয়�েরর �� ও সমসয্ায় রাজয্ �শাসেনর অংশ�হণ িনি�ত করাই এই পদে�েপর উেদ্দশয্ । কয্াডারেদর পিরচালনা 

(িনেয়াগ ও ব�ন) েক�সরকােরর অধীেন হয়। এবং কমর্জীবেনর একটা বড় অংশ জুেড় একজন আইএএস আিধকািরক রাজয্সরকারেক েসবা করেবন 

এবং ফলত, তাঁর কােজর জনয্ িতিন ওই রাজয্সরকােরর কােছই দায়ব� থাকেবন বেল আশা করা হয়। এইভােব যু�রা�ীয় ভারসাময্ র�া করার কথা 

ভাবা হেয়েছ। এই ��ািবত সংেশাধন েক�সরকােরর হােত রােজয্র আইএএস আিধকািরকেদর বদিল সং�া� িস�া� ও স�িত অ�াহয্ করার �মতা 

তুেল েদয়, যার ফেল এই সূ� ভারসাময্ ন� হেয় যায়।   
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 রাজৈনিতক মান ও চলন এবং কয্াডার পিরচালনার �াতয্িহক বা�বতা (জন�াথর্ সং�া� কাজ, চাকিরর “সবর্ভারতীয়” চিরে�র কারেণ ৈতির হওয়া 

চািহদা, এবং আিধকািরকেদর বয্ি�গত জীবেনর অব�া) নােম ও চিরে�  একজন “সবর্ভারতীয় আইএএস” গড়ার েয আিদ নকশা তা �িত�� হয়। 

হয়ত এই আিদ নকশািটর আসল �েচ�া িছল অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ ভারসাময্ বজায় রাখার, িক� তার ফেল নানা সমসয্া েদখা িদেয়েছ। েযমন, েকে� 

কয্াডারেদর �িতিনিধে�র িদক েথেক িকছু রাজয্ (িহমাচল �েদশ, িবহার, েকরালা এবং ভারেতর উৎতরপূেবর্র অংশ) সাম�সয্হীন আনুকূলয্ পায় এবং 

েক�সরকােরর �ের শূনয্পেদর হার (বরাদ্দ পেদর সংখয্ার সে� তুলনা করেল) সব সময়ই অেনক েবিশ। তা িবেশষ কের েদখা যায় িন�তর পদগিলর 

ে�ে� (যু� সিচেবর কােজ িনযু� সহকারী সিচব)। এই মুহূেতর্  ভারেত যখন রাজৈনিতক েক�ীভবন আেরা তী�ভােব ঘেট চেলেছ, তখন এই আিদ 

নকশা েয েদশবয্াপী সমসয্ার মুেখামুিখ হেয়েছ েসগিল এই েক�ীকরণেক আরও গভীের িনেয় যাওয়ার জনয্ সাথর্ক অে� পিরণত হেয়েছ। ভারত 

সরকােরর অেনক গরু�পূণর্ পদই এখন গজরােটর কয্াডােরর মেধয্ েথেক বাছাই করা উ�পদ� আিধকািরকেদর অিধকাের। বতর্ মান �ধানম�ী যখন 

গজরােটর মুখয্ম�ী িছেলন তখন েথেকই এঁরা তাঁর অনুগত। তার উপর, েকে� েলাকবেলর টানা ঘাটিত এই ��ািবত সংেশাধেনর ৈবধ সুেযাগ কের 

িদেয়েছ। এর সে� সে�ই, এই েলাকবেলর ঘাটিত পূরেণর জনয্ এমন অেনক কয্াডারেক তািলকাভু� করা হেয়িছল যাঁরা আইএএস নন (অরণয্ ও 

েরলওেয়) এবং বতর্ মােন তাঁরা এমন সব পেদ িনযু� যা িচরকালই আইএএসেদর অিধকাের িছল। এই পিরবতর্ নগিলর গরু� ও কাযর্কািরতা িনেয় িভ� 

িভ� মতামত েদখা যায়। এক িদেক, নীিতিনধর্ারেণর ে�� েথেক আইএএসেদর জনয্ সুরি�ত দুগর্িট সের েগেল একিট অিত �েয়াজনীয় �িতেযািগতার 

আবহাওয়া ৈতির হেত পাের। অনয্িদেক, নীিতিনধর্ারেণর ে�ে� রােজয্র �িতিনিধ�েক গরু� েদওয়া কিমেয় িদেল েক�ীভবন আরও দৃঢ়ভােব স�ব 

হেব। রাজৈনিতক িদক েথেক েদখেল, এর েথেক িনিদর্ � শাসেকর �িত আনুগতয্ ৈতির হেব, যার ফেল িনয়�েণর �িত ৈ�ত দায়ব�তার েয কাঠােমািট 

এখনও বতর্ মান তা েভেঙ পড়েব।     

 

ৈ�ত িনয়�ণ, �মতার ে�ণীিবনয্াস এবং েক�ীভবনঃ জনকলয্াণমূলক �কে�র উদাহরণ িদেয় বয্াখয্া 

েমাদী সরকােরর েনতৃে� ঘেট চলা েক�ীভবেনর সবেচেয় �� েচহারাগিলর মেধয্ একিট হল েকে�র আমলা ও তৃণমূল �েরর মেধয্ �মশ বাড়েত 

থাকা েযাগােযাগ। �যুি�র সাহােযয্ দািয়� ব�েনর এমন একিট �ি�য়া ইিতমেধয্ই ৈতির হেত শরু কেরেছ েযখােন রাজয্সরকােরর হ�ে�প 

এেকবােরই উেপ�া করা যায়। এই সরাসির দািয়� �হেণর মেধয্ িদেয়, জনকলয্াণেকি�ক রাজনীিত এবং েসই সং�া� যাবতীয় কৃিতে�র 

দাবীগিলেকও েকে�র িদেক েঠেল েদওয়া হেয়েছ। এই ঘটনা িক ভােব স�ব হেয়েছ? এবং আিদ নকশার অ�গর্ত ৈ�ত দায়ব�তার েয িনয়�ণ ও 

ভারসাময্ আেছ তা িক কের এই েক�ীকরেণর গিত েরাধ করেত অ�ম? আংিশকভােব হেলও, এর উৎতর পাওয়া যােব আইন, শৃ�লা ও �মতার 

ে�ণীিবনয্ােসর �িত ভারতীয় আমলাতে�র আকষর্ণ যা �াতয্িহক �শাসিনক কােজর ে�ে� একিট েক�ীভবেনর সং�ৃিতেক িবেশষ জায়গা েদয়। 

উ�র্ তন কতৃর্ পে�র েয েকান িনেদর্ েশর উৎতের �শাসিনক শৃ�েলর সম� �েরর আমলারা িনেজরেদর বারংবার "ডাকঘেরর কম�র েবিশ িকছু নয়" বেল 

বণর্না করেছন েশানাটা খুব অ�াভািবক িকছু নয়। েকান "কাজ স��" করার জনয্ এই সং�ৃিতেত �েয়াজন আেদশ করা ও িনয়�ণ। "আেদশ ও 

িনয়�ণ েক�" রাজয্ ও েক� - দুই জায়গার �শাসিনক িবভােগর ৈবধ অংশ এবং এেদর কাজ হল একিবংশ শতা�ীর সেবর্াৎতম �যুি� বয্বহার কের 

আমলােদর পযর্েব�েণ রাখা ও তাঁেদর অ�গিত ও উ�িত আনুসরণ করা। সতকর্ তা অবল�ন করােক দুন�িতেক উৎসাহ েদওয়ার সমান িহেসেব েদখা 

হয়। আদেত, দুন�িতর বা�িবকতা, দ�তাহীনতা এবং রা�যে�র অ�মতা - এই সব একসে� িমেল আেদশ ও িনয়�েণর কাঠােমােক সুদৃঢ় করেত 

সাহাযয্ কেরেছ। দ�তা বৃি�, দুন�িত েরাধ ও দায়ব�তার চচর্ ােক �িতি�ত করার জনয্ েক�ীকরণেক একিট অিত�েয়াজনীয় উপায় বেল ৈবধতা 

েদওয়া হে�। বা লয্া� ি�েচট েযমনভােব এেক বণর্না কেরেছন, দায়ব�তার বদেল "যা গণনা ও যাচাই করা যায়" তার �চলন করা হে�। আমলাত� 

েকন িবেক�ীকরেণর মাধয্েম আ�িলক সরকােরর হােত দািয়� তুেল েদওয়ােত বাধা েদয় তার িপছেন এও একিট কারণ। এই সং�ৃিতেত, একিট দ� 



ও দািয়�শীল �শাসেনর জনয্ তৃণমূল �েরর সে� আমলােদর সরাসির েযাগােযাগ একিট ৈবধ ও তকর্ েযাগয্ভােব �েয়াজনীয় বয্ব�া। িবেজিপর প� 

েথেক চরম রাজৈনিতক েকৗশলিট হল, এই দায়ব�তার েক�ীভূত সং�ৃিতেক িনেজেদর সুিবধার জনয্ সফলভােব বয্বহার করার �মতা।    

 

আমলাত�, �শাসেনর ৈদনি�ন কােজ যু�রা�ীয় উেদ্দশয্েক তাই খুব কমই সমথর্ন কের এবং ফলত, হয়ত িনেজর অ�ােতই, রাজৈনিতক 

েক�ীভবনেক সুদৃঢ় কের তুলেত সাহাযয্ কের। এই ঘটনা সবেচেয় ভােলা েবাঝা যায় সরকাির অেথর্ চলা �ক� বা েস�ািল �নসডর্  ি�মস (িসএসএস) 

িনেয় টানােপােড়ন েথেক। এই িসএসএস হল একিট �াথিমক িফ�াল ই��ুেম� যার মাধয্েম েক�সরকার জনকলয্াণমূলক �ক�গিলেক অথর্সাহাযয্ 

কের এবং জনকলয্াণেকি�ক রাজনীিত এরই মাধয্েম েক�ীভূত হেয়েছ। যিদও এই �ক�গিল েক� ও রাে�র মেধয্ দীঘর্�ায়ী �ে�র কারণ, িক� 

এগিলর নকশা আসেল ৈতির কেরেছন েকে�র অধীন� আমলারাই। �শাসেনর দীঘর্িদেনর একিট অভয্াস হল এই নকশা ৈতিরর সময় রােজয্র 

সরকারগিলেক েসগিলর বা�বায়েনর দািয়ে� রাখা এমনভােব যােত উ�র্ তন কতৃর্ প� িহেসেব েকে�র কােছ তাঁেদর জবাবিদিহ করেত হয়। এমনিক, 

�াথিমক বয্েয়র জনয্ বরাদ্দ অথর্ও েক� এতটাই সাবধােন িনয়�ণ কের েয, রাজয্সরকারগিলর হােত খুব সামানয্ই অথর্ থােক যা তাঁরা িনেজেদর 

পিরক�না খােত িবিনেয়াগ করেত পােরন। একিট দু� চ� এইভােব চালু হেয়েছ। রােজয্র কােজর �িতিট অংেশ, সামানয্ হেলও সরকারী আমলােদর 

ধারাবািহক িনয়�ণ, িবেশষ কের উৎতর ভারেতর দির�তর রাজয্গিলেত, �ািত�ািনক সামেথর্য্র অভােব ৈবধতা েপেয়েছ। রাজয্�ের আরও েবিশ 

রাজ�সং�া� �াধীনতার েকান সমথর্ক আমলােদর মেধয্ না থাকায়, বৃহৎতর রাজ� িবক�ীকরেণর দাবী েকানভােবই গভীরতর যু�রা�ীয়তার িদেক যায় 

িন। পর পর দুিট িফনা� কিমশন �িতিট রােজয্র জনয্ রাজে�র বিধর্ত িবেক�ীকরণ ও িনজ� �েয়াজন ও অ�ািধকার অনুযায়ী অথর্ বরাদ্দ করার �মতা 

রাজয্গিলর হােত তুেল েদওয়ার জনয্ িসএসএসেক আরও নমনীয় করার সুপািরশ করেলও, িসএসএস এখনও জনকলয্াণ সং�া� বয্য়েক বািড়েয় 

চেলেছ ও েসই খােত িনেজর আিধপতয্ জারী েরেখেছ। িবদয্মান আমলাতাি�ক সং�ৃিত ও েক�ীকরণেক দৃঢ়তর করার রাজৈনিতক উেদ্দেশয্র এমন 

�ায় িনখঁুত সমতার ফলাফলই এই অটল ি�তাব�া।       

 

আিম �ায়ই ভারেতর যু�রা�ীয় চুি�েক েক�ীকরণ ও িবেক�ীকরেণর গণতাি�ক দাবীর মেধয্ টানােপােড়ন বেল বণর্না কির। িক� েক�ীকরেণর শি� 

েয আদেত রা� নামক �িত�ােনর কাঠােমার গভীের ঢুেক আেছ তা িচি�ত করা একা�ই �েয়াজন। যখন একিট গণতাি�ক রা� বৃহৎতর েক�ীকরণেক 

েমেন েনয়, যা এই মুহূেতর্ ই ভারেত ঘটেছ, তখন রােজয্র �িত�ানগিল তােক কাযর্করীভােব িনয়�ণ করেত পাের না। তার বদেল, অিধকাংশ সময়ই 

তারা হেয় ওেঠ এই েক�ীকরেণর এক অিত নমনীয় অংশীদার।  

 

যািমনী আইয়ার নতুন িদ�ীর েস�ার ফর পিলিস িরসাচর্  (িসিপআর)-এর অধয্� ও �ধান কাযর্িনবর্াহী স�াদক।  


