ভারতে যু ক্তরাষ্ট্রীয় ব্যব্স্থা, অর্থ নীতে ও জনকল্যাণঃ ককন্দ্রীয়োর ঐতেহাতিক ইতেব্ৃ ত্ত
লু ইস টিললন
৩ জানু য়ারী, ২০২২
ভারতের ঔপলনতেলিক অেস্থার পরেেী সমতয়র সংলেধান যুক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার লেষতয় একটি নেু ন
পন্থা ননয়। যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার একটি হ্রস্বের রূপ ো “অনু কৃলে” লিসাতে নসই সমতয় এেং োর
পতরও এই পন্থাটি যথাযথ লিল েতল ধতর ননওয়া িে। এর কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চললক িাসন
েযেস্থা পরস্পতরর নথতক স্বাধীনভাতে লনতজতের কেৃৃ তের েলয় অলধকার কতর থাকতে – এই
প্রচললে ধারণা নথতক এই নেু ন পেতেপটি সতর আতস এেং রাতষ্ট্রর িাতে রাতজযর কাজকতমৃ
িস্ততেপ করার লেতিষ েমো েু তল নেয়। ১৯৮৯-২০১৪ সাতলর মধযেেী সমতয় রাজননলেক
আঞ্চললকীকরতণর নয পেৃ চতল, নসই সময় ভারতের গলেপথ অলনোযৃভাতে যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার
আরও গভীতর চতল যালিল। নতরন্দ্র নমােীর ননেৃ তে নকতন্দ্র সম্পূ ণৃ সংসেীয় সংখ্যাগলরষ্ঠো
নপতয় েমোয় আসা লেতজলপ সরকার ভারতের সংলেধাতনর নকন্দ্রীকরতণর পলরপূণৃ সম্ভােনাতক আোরও সামতন েু তল এতনতি।
এই প্রেতে আলম ভারতের যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার স্বেন্ত্রোপূ ণৃ রূতপর ঐলেিালসক পূ েৃেৃত্তান্ত লেতেষণ করে। সম্প্রলে মাধে নখ্াসলা নযমন েতলতিন, লেংি
িোব্দীর মাঝামালঝ সমতয় গণেন্ত্রীকরতণর সতে সতে ভারে সাংলেধালনক উদ্ভােতনর েযলেক্রমী রাস্তায় এতগাতে শুরু কতর। লেংি িোব্দীতে এর োৎপযৃ
লিল “দৃষ্টান্তমূ লক”। এই সমতয়ই যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার নয ভারেীয় আেিৃটির পলরকল্পনা করা িয় নসটিও কম দৃষ্টান্তমূ লক লিল না। ঐলেিালসক েৃ ত্তাতন্ত
লিতর নগতল নোঝা যাতে নয, ভারেীয় যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থা আেতে যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার পূ েৃেেী রূতপর একটি অনু কৃলে মাত্র নয়। েরং, ো িল ঔপলনতেলিক
িাসন নথতক মু লক্ত পাওয়ার পর পরই ভারে নয সমসযাগুললর মু তখ্ামু লখ্ িতয়লিল নসগুললর নমাকালেলাতে প্রস্তুে একটি নেু ন ধরতনর যুক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থা।
নেিভাগ পরেেী সমতয় নেিতক ধতর রাখ্ার জনয সংলেধান সভার নয লচন্তা লিল োর নথতকই ভারতের নকন্দ্রীয়ো উতে এতসতি েতল অতনক সময়ই
োলে করা িয়। নখ্াসলা এর সতে আরও নযাগ কতরন, স্থানীয় আলধপতেযর ধাাঁচা নথতক েযলক্ততক মু ক্ত করার জনয একটি িলক্তিালী নকন্দ্রীয় কেৃৃ তের
প্রতয়াজন লিল এেং নসই কারতণই ভারেীয় সংলেধাতনর নকন্দ্রীকরতণর এই প্রেণো নেতির গণেন্ত্রীকরণ প্রলক্রয়ার একটি প্রতয়াজনীয় অে িতয় ওতে।
ভারতের রাজয ও জনকলযাণ এেং ইলেিাস সংক্রান্ত একটি েই-এর জনয আমার নয গতেষণা োর পািাপালি ভারেীয় যুক্তরাষ্ট্র েযেস্থার লেষতয় অনযানয
েীর্ৃস্থায়ী কাজগুললর উপর লভলত্ত কতর আলম এই নেতির রাজননলেক অথৃনীলের উপাোনগুললতকও লেতেষণ করে। এই উপাোনগুললও ভারতের
যু ক্তরাষ্ট্রীয় নকিাতক প্রভালেে কতরতি। আলম লেতিষ কতর প্রস্তাে করতে চাই নয, ভারতের পুাঁ লজ, শ্রলমক ননো এেং জালেয়োোেী রাজনীলেলেেতের
একটা অংতির আকাঙ্খা লিল আন্তঃ-প্রাতেলিক অথৃনীলেতকলন্দ্রক প্রলেতযালগোর কারতণ সেৃভারেীয় স্ততর লিতল্পান্নয়তনর নেতত্র নয সমসযা তেলর িয়
োতক অলেক্রম কতর একটি জােীয় অথৃনীলে লনমৃাণ করার। এই আকাঙ্খাই ভারেীয় যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার স্বেন্ত্র উপাোনগুললর জন্মলতে নসগুললতক
আকার লেতয়লিল।
লেংি িোব্দীর শুরুর লেতক, সু লেেস্ত্র লিতল্পর নেতত্র, যা লকনা পাটলিতল্পর পািাপালি ভারতের সেৃেৃিৎ লিল্প, শ্রতমর মূ লয ও অেস্থা লনতয় “লনতচর লেতক
যাওয়ার নেৌতে” আন্তঃ-প্রাতেলিক প্রলেতযালগো েীব্রের িতয় উতেলিল। ভারতের সু লেেস্ত্র লিতল্পর সেতচতয় পু রতনা নকন্দ্র েতে লসটিতে এই লিল্পতকলন্দ্রক
কাতজ ক্রমি নলাকসান োেতে শুরু কতর এেং নেেন কমাতনা, িাাঁটাই ও “কাজকতমৃর েেো োোতে েযেসাপ্রলেষ্ঠাতনর পুনগৃেন” ো
“র্যািানালাইতজিান”-এর প্রলেোতে এখ্ানকার কলকারখ্ানাগুললতে লেতোভ শুরু িয়। এই ক্রমি খ্ারাপ িতে থাকা লিল্প সম্পতকৃ র উত্ততর লকিু মাললক
স্থানীয় েযলক্ত, কতয়কজন শ্রলমক ননো (োাঁতের মতধয লে. আর. আতেেকর একজন) ও ভারেীয় জােীয় কংতেতসর ননোতের একটা অংি, লভন্ন লভন্ন

ভাতে, একটি নকন্দ্রীকৃে রাতষ্ট্রর কথা েলতে শুরু কতরন। এই রাতষ্ট্রর কমৃপন্থা িে, শ্রম নীলে ও সামালজক সু রোর মতধয সমন্বয় সাধন ও লকিু লনলেৃ ষ্ট
অঞ্চতলর মাললকতশ্রণীর উপর লেিাল খ্রতচর নোঝা চালপতয় নেওয়ার েেতল সেৃভারেীয় স্ততর এই সু রোর প্রতয়াগ। লনম্ন নেেন নেয় এমন অঞ্চতলর সতে
প্রলেতযালগোর কারতণ েতের মে স্বেন্ত্র প্রতেতি, লেলভন্ন নীলে লনতয় গতেষণার পলরসর ক্রমি কতম যালিল। উোিরণ লিসাতে, নেু ন আন্তজৃালেক শ্রলমক
সংর্ ো ইন্টারনযািানাল নলোর অরগানাইতজিান নথতক উতে আসা অেোনলভলত্তক সামালজক লেমা যা স্থানীয় মাললকতের উপর অলেলরক্ত খ্রতচর োলয়ে
েু তল নেয় এমন নীলের কথা উতেখ্ করা যায়।
সংরলেে গতেষণার উপর লনভৃ র কতর আলম নযমন নেখ্ালি, গভনৃতমন্ট অি ইলিয়া অযাক্টস ১৯১৯ ও ১৯৩৫ – দুটি আইনতকই, যথাক্রতম
ইন্টারনযািানাল নলোর অরগানাইতজিান আর লব্রটিি নলোর পাটিৃর (ভারতের নযািানাল নেড ইউলনয়ন নিডাতরিাতনর মোমেতক সামতন এতন)
চাতপর মু তখ্ পতে সংতিাধন করা িয়, যাতে পরেেীকাতল যা সংলেধাতনর আনু ষলেক সূ চীতে পলরণে িয়, নসই োললকায় এতক নযাগ কতর শ্রম নীলেতক
জােীয় স্ততর সমলন্বে করার সু তযাগ লনলিে করা যায়। ঔপলনতেলিক কেৃৃ পে যাাঁরা জােীয় লিল্প ও শ্রম আইনতক সে সময়ই এলেতয় নযতে চাইতেন
োাঁরা এই র্টনাটির িতল যতথষ্ট িোি িন। এই আইনগুললর লেষতয় নকান রকম িস্ততেপ করার েেতল, োাঁরা েরং উোসীন থাকারই পেপােী লিতলন।
১৯৪০-এর েিতকর শুরুর লেতক এই সাংলেধালনক েতদােস্তগুললর সিতযাগী লিসাতে জােীয় শ্রম সতেলন ো নযািানাল নলোর কনিাতরতের প্রলেষ্ঠা িয়।
লিল্প সম্পকৃ ও শ্রম নীলে লনতয় নকতন্দ্রর সতে আতলাচনার জনয পরেেীকাতল মাললকপে, শ্রলমক ও রাষ্ট্রতক লনতয় নয স্থায়ী লত্রপেীয় কলমটি তেলর িয়,
এই সতেলনগুলল লিল োরই অেদূে।
সংলেধান সভা একটি খ্সো সংলেধান তেলরর সময় েমোর লেভাজতনর জনয গভনৃতমন্ট অি ইলিয়া অযাক্ট, ১৯৩৫-নক সামতন রাতখ্। এর মাতনই ওই
খ্সো একটি ঔপলনতেলিক সাংলেধালনক প্রলেলললপতক পু তরাপু লর আত্মসাৎ কতর তেলর ো যুক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার একটি হ্রস্বের সংস্করণ মাত্র এমন নয়।
ভারতের সংলেধান লনমৃাোরা ইিাকৃেভাতে যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার এমন একটি পাোন্তরতক পলরেিণ কতরন যা লেংি িোব্দীর মধযভাতগর লনজস্ব
রাজননলেক ও অথৃননলেক অেস্থার উপযু ক্ত লিল। ইউএস ও কানাডার মে লেতকন্দ্রীভূে যু ক্তরাষ্ট্রগুললতে আরও েযাপক রাষ্ট্রপলরচাললে জনকলযাণমূ লক
েযেস্থার জনয োলে নেতে যালিি্ লকন্তু আন্তঃ-রাজয প্রলেতযালগোর িতল নেকারভাো ও নপনিন লেষয়ক নয নীলের প্রতয়াগ করতল একটি অঞ্চতলর খ্রচ
োেতে, অনযগুললর নয়, নসগুলল েিতণ োধা তেলর িলিল। এই যু ক্তরাষ্ট্রগুলল একসতে কাজ করার নেতত্র নয ধরতনর সমসযার মু তখ্ামু লখ্ িলিল, একটি
নকন্দ্রীভূে যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থাতক নেতি লনতয় ভারে নস রকম অেস্থাতক আতগ নথতক প্রলেতরাধ করার নচষ্টা কতরলিল।
ভারতের যু ক্তরাষ্ট্রীয় েযেস্থার নকন্দ্রীকোর ইলেেৃ ত্ত শুধু মাত্র একটি ঐলেিালসক লেেতকৃ র লেষয়ই নয়। নসগুলল আজও োৎপযৃপূণৃ কারণ এখ্নও নসগুললর
নপ্রলেতেই জােীয় ও আঞ্চললক রাজননলেক কেৃৃ ে ও নীলে লনণৃায়ক কেৃৃ পে লনতজতের অেস্থান নর্াষণা কতর ও প্রলেদ্বলিো কতর।
আিযৃজনকভাতেই সম্ভেে, নতরন্দ্র নমােীর ননেৃ তে লেতজলপ সরকার নকান ভাতে নকন্দ্রীয়োর কল্পনাতক সম্পূ ণৃ উতটা লেতক র্ু লরতয় লেতয়তি এেং এতক
নানা নীলের মতধয সেৃভারেীয় স্ততর সমন্বয় সাধতন সেম একটি িলক্ত েতল প্রলেষ্ঠা করতি। শ্রম আইতনর জােীয় স্ততর সংতিাধতনর পতথ েহু েিক
ধতরই নয সমস্ত োধা লিল নসগুললতক অলেক্রম করার উপায় লিসাতে, েুদ্র লকন্তু রাজননলেকভাতে সলক্রয় সংগঠিে কমৃতেত্রতক পলরচালনা কতর নয
নকন্দ্রীয় শ্রম আইন নসগুললতক লনয়ন্ত্রণমুক্ত ও সংতিাধন করার জনয নমােী সরকার রাজয সরকারগুললতক উৎসালিে করতি। েতে এর সতে সতেই, এে
লেন ধতর অসংগঠিে কমৃতেতত্রর জনয নয জনকলযাণ ও প্রেযে সু লেধা পলরকল্পনা ো লডতরক্ট নেলনলিট লস্কতমর আকারোন ও প্রতয়াতগর নেতত্র রাজয
সরকারগুলল মু খ্য ভূলমকা পালন কতর এতসতি, নকন্দ্র সরকার নসগুললর নকিা ও আমানতের োলেতক নকন্দ্রীভূে কতরতি। এই যু গ্ম পন্থার কারতণ
শ্রলমকতের অেস্থার নেতত্র একটি “লনতচর লেতক যাওয়ার নেৌে” আটকাতনার লনয়ন্ত্রক লিসাতে নকতন্দ্রর ভূলমকা দুেৃল িতয় পতে। এেং োর পািাপালি,
অসংগঠিে কমৃতেতত্রর জনয নয জনকলযাণমূ লক প্রকল্পগুলল পলরচাললে িয় নসগুললর েন্টন প্রলক্রয়াতক উন্নে করতে নকতন্দ্রর সতে রাজয সরকারগুললর
(লেতিষ কতর নয সে রাতজযর িাসনেমো লেতরাধী েতলর িাতে) সমন্বয় সাধতনর উৎসাি ও েমো কতম যায়। লকন্তু, এই জনকলযাণমূ লক প্রকতল্পর

নেতত্র নকন্দ্র-রাজয সম্পতকৃ জটিলোর র্টনাটি নথতকই নোঝা যায়, নকন ভারেীয় সংলেধাতনর লনমৃাোরা ঠিক কতরলিতলন নয, জনকলযাণমূ লক কাজকমৃ
রাজয ো রাষ্ট্র কাতরারই একার অলধকাতর থাকতে না।

লু ইস টিললন লকং’স ইলিয়া ইনলযযটিউতটর রাষ্ট্রলেজ্ঞাতনর অধযাপক ও লডতরক্টর।

