
 

 

ভারতের রাজনৈতেক ককন্দ্রীকরতের তভতি 

 

ৈীলাঞ্জৈ সরকার 

৩১ জাৈুয়ারী, ২০২২ 

 

২০২২-এর জানুয়ারী মাসে কুনওয়ার রণজজৎ প্রতাপ জেিং (আরজপএন জেিং), কিংসেে পার্টি র পক্ষ থেসক প্রাক্তন 

থ াকেভার েদেয বা এমজপ, দ তযাগ কসর কিংসেসের জিরপ্রজতদ্বন্দ্বী ভারতীয় জনতা পার্টি সত (জবসজজপ) থ াগ থদন। 

জকন্তু জেিং দস র থকান োধারণ েদেয মাত্র জিস ন না। জতজন কিংসেসের হসয় বহুবার জবধায়ক ও থকন্দ্রীয় মন্ত্রী জহোসব 

জনবিাজিত হসয়সিন এবিং এক েময় জতজন  ুব কিংসেসের েভাপজতও জিস ন। এিাড়াও, কিংসেসের প্রাক্তন েভাপজত রাহু  

গান্ধীর েসেও তাাঁ র ঘজনষ্ঠতা জি  বস  মসন করা হয়। োরা জবসেই, জবসেষ কসর পাশ্চাসতযর নতুন জকন্তু ইজতমসধযই 

প্রজতজষ্ঠত বা কনেজ সেসেে গণতন্ত্রগুজ সত একর্ট মুখ্য রাজননজতক দস র এই রকম একজন গুরুত্বপূণি েদসেযর দ তযাসগর ঘেনা  ক্ষণীয়ভাসব জবর ।  

  

তসব, এই ধরসনর দ তযাসগর ঘেনা ভারসত রাজননজতক েিংসৃ্কজতর েসে এতোই ওতসপ্রাতভাসব জজড়ত থ , ১৯৬৭ োস  গয়া  াস র ঘন ঘন দ বদস র 

জদসক ইজেত কসর, এসক "আয়া রাম গয়া রাম" রাজনীজত বস ই োকা হয়। গত পাাঁ ি বিসর, িারে েসতর জন জবধায়ক বা মন্ত্রী (ভারসতর জবধানেভার ৪,৬৬৪র্ট 

আেসনর নয় েতািংে) একর্ট দ  থিসড় আসরকর্ট দস  থ াগ জদসয়সিন এবিং আবার জনবিািসন অিংে জনসয়সিন। ব্রাজজ  ও দজক্ষণ আজিকার মত উন্নয়নেী  

থদেগুজ র গণতসন্ত্রও এই রকম দ তযাগ আর 'এক দস র েদেয জহোসব জনবিািসন জজসত আনুষ্ঠাজনকভাসব অনয দস  থ াগ থদওয়া" বা "থলার ক্রজেিং"-এর 

উচ্চ হার থদখ্া  ায়। রাজননজতক দ গুজ র জবধায়ক ও েদেযসদর মসধযএই জবেস্ততার অনুপজিজতসকই আজম ভারসতর দস র প্রজত দুবি  আনুগতয জহোসব 

বণিনা কজর।       

 

এই মুহূসতি ,  খ্ন পজিতসদর মসনাস াগ প্রধানমন্ত্রী নসরন্দ্র থমাদীর থনতৃসত্ব অেিননজতক ও রাজননজতক থকন্দ্রীকরসণর উপর তখ্ন আজম থদখ্াসত িাই থ , এই 

রাজননজতক থকন্দ্রীকরণ আেস  ভারসতর রাজনীজতর অন্তজনিজহত অেুখ্ অেিাৎ দস র প্রজত আনুগসতযর অভাসবরই স্বাভাজবক প্রজতজক্রয়া। জবসেষত, একর্ট 

রাজননজতক দস র থনতার রাজননজতক জনজপ্রয়তার থকন্দ্রীকরসণর মসধয জদসয় তাাঁ র েসে থভােদাতাসদর েরােজর েম্পকি  ততজর হস  তা জনবিািসন থকান 

েদসেযর দ তযাসগর থনজতবািক প্রভাবসক কজমসয় থদয়। আদসত, ভারসতর আঞ্চজ ক রাজননজতক দ গুজ সতই এই িরম থকন্দ্রীকরণ প্রেম শুরু কসর এবিং 

থমাদী জনসজই ভারসতর গুজরাে রাসজযর একজন েফ  মুখ্যমন্ত্রী জিস ন। থে জদক থেসক থদখ্স , এই মুহূসতি   া হসে তা হ  জাতীয় রাজনীজতর 

“আঞ্চজ কীকরণ” – অেিাৎ, জাতীয় রাজনীজতসত আঞ্চজ ক রীজত প্রসয়াসগর েূিনা হসে।  

 

ককন্দ্রীকরতের রাজৈীতে 

১৯৯০-এর দেক নাগাদ,  খ্ন কিংসেসের েুবৃহৎ পার্টি   ন্ত্র থভসে পড়সত োসক, তখ্নই থবে জকিু আঞ্চজ ক দ  জনবিািনী োফ য থপসত শুরু কসর। দ্রুত 

একর্ট জহোব কসর থদখ্স  থদখ্া  াসব থ , রাজযস্তসর জবধায়কসদর এসফজিভ নাম্বার অফ পার্টি জ (ইএনজপ) – প্রজতর্ট রাজননজতক দস র  তগুজ  আেন আসি 

তার বগিানুপাসতর থমাে বযস্তানুপাজতক হার – ১৯৮৬ োস  জি  থমাোমুর্ট িারজন  া ১৯৯৬ োস  থবসড় আসের থবজে হসয় থগসি। েব থিসয় েফ  নতুন 
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দ গুজ র জি  জনতা দ  (থেকুয ার), জনতা দ  (ইউনাইসেে), জাতীয় কিংসেে দ , রাষ্ট্রীয় জনতা দ  এবিং তৃণমূ  কিংসেে।  ক্ষণীয়ভাসব, এই 

আঞ্চজ ক দস র মসধয অসনকগুজ ই মূ ত জি  “পাজরবাজরক বযবো” থ খ্াসন দস র প্রজতষ্ঠাতা ও তাাঁ র পজরবাসরর েদেযসদর হাসতই পজরিা নার রাে থেসক 

 ায়। কিংসেে পার্টি র দুবি তার েুস াগ জনসয়  খ্ন আসরা থবজে গণতাজন্ত্রক রাজনীজতর একর্ট বাতাবরণ গসড় থতা া থ ত, তখ্ন রাজননজতক থক্ষসত্র এই 

থদউজ য়া হসয়  াওয়ার ঘেনাসক আমরা জক ভাসব বযাখ্যা করব?       

 

 জদ জবধানেভার একজন েম্ভাবয েদেযই তাাঁ র দস র প্রজত জবেস্ত না হসত পাসরন, তাহস  জবসেষ কসর কম ব্রযান্ড ভযা ুর নতুন রাজননজতক দ গুজ  থেসক 

প্রােীসদর দ তযাগ করার েম্ভাবনা অসনক থবজে হসয়  ায়। এর ফস , নতুন দ গুজ   জদ জনতার থভাসের একর্ট অিংে ধসর রাখ্সত িায়, তাহস  একজন 

প্রােীর জনজপ্রয়তার উপর জনভি র করা েম্বসন্ধ জবসেষ ভাসব েতকি  োসক। এই রকম েমসয়, একর্ট নতুন রাজননজতক দস র পসক্ষ েব থিসয় ভাস া রণসকৌে  

হ  দ সনতার “রাজননজতক আসবদনসক তাাঁ সদর বাতি ার থকসন্দ্র জনসয় আো  াসত থভােদাতা ও ওই থনতার মসধয একর্ট েরােজর থ াগাস াগ ততজর হয়। এর 

ফস , একর্ট দস র রাজননজতক আকষিণ ও জনবিািনী ফস র উপর ওই দস র একজন একক প্রােীর খু্ব োমানযই প্রভাব োসক। একর্ট রাজননজতক দস র 

েীষিসনতাসক প্রায় ইেসরর প িাসয় তুস  থদওয়ার জনয, দ ীয় েিংগঠসনর পাোপাজে রাষ্ট্র ও গণমাধযসমর েম্পদসক বযবহার কসর এই কাজর্ট করা হয়।    

 

রাজযস্তসরর জনবিািসন  খ্ন এই ঘেনার্ট ইজতমসধযই েুপ্রজতজষ্ঠত, তখ্ন জবসজজপ আর থমাদীর হাত ধসর, জাতীয় স্তসরও একই জজজনে ঘেসত থদখ্া  াসে। অনয 

জায়গায় আজম থ মন বস জি, এই ধরসনর রাজনীজতর মূ  তাৎপ ি হ , জনধিাজরত নীজতর পজরণজত ও প্রজতশ্রুত পজরসষবার েঠিক েরবরাসহর বদস , একর্ট 

রাজননজতক দস র জনজপ্রয়তা জনভি র কসর তার দ পজতর েততার উপর। তাই, থ  ধরসনর রাজননজতক আদসেি থদসের নাগজরকরা তাাঁ সদর েরােজর জনবিাজিত 

প্রজতজনজধসক অেিনীজতসকজন্দ্রক কাসজর গুণমাসনর জনয দায়ী করসত পাসরন থেই আদসেির একদম জবপরীসত আমাসদর থদখ্া এই রাজননজতক থকন্দ্রীকরসণর 

অবিান।   

 

প্রযুতিতে পতরবেত ৈ, জৈকলযাে ৈীতে এবং রাজনৈতেক আতবদতৈর ককন্দ্রীকরে  

জনজদি ষ্ট নাগজরকসদর হাসত েরােজর আজেিক েহায়তা থপৌাঁিসত েক্ষম কসর প্র ুজক্তগত পজরবতি ন একর্ট রাজননজতক দস র প্রধান থনতার আসবদনসক থকন্দ্রীভূত 

করসত উসেখ্স াগয েহায়তা কসরসি। জবসেষ কসর, িানীয় থনতাসদর বদস , দস র রাজননজতক থনতার পজরিয়সক জঘসর জনক যাণমূ ক েহায়তাদাসনর 

কাঠাসমার্ট জনমিাণ করার ফস  তাাঁ র রাজননজতক আকষিণসক আস ািনার থকসন্দ্র জনসয় আো আরও েহজ হসয়সি।  

 

ভারসতর থপ্রজক্ষসত দুর্ট মুখ্য নীজত ও প্র ুজক্তগত পজরবতি সনর মাধযসম এই ঘেনার্ট েম্ভব হসয়সি। প্রেমত, ভারসতর োধারণ েনাক্তকরণ কা িক্রম বা 

ইউজনভােিা  আইসেজিজফসকোন থপ্রাোম (আধার) এবিং জনোধারণসক আনুষ্ঠাজনকভাসব বযািংসকর থ নসদন েৃঙ্খস র মসধয েমজিত করার জনয জনধন 

বযািংক অযাকাউসির জবস্তার। এর ফস  এমন একর্ট প্রণা ী ততজর হসয়সি  াসত েরকার দক্ষতার েসে নানা েরকারী পজরকল্পনার আজেিক েুজবধাগুজ সক েরােজর 

উপসভাক্তার বযািংক অযাকাউসির থপৌাঁসি জদসত পাসর। এইভাসব, িানীয় মধযিতাকারী,  াাঁ রা এই আজেিক েহায়তার জনয থকান কৃজতত্ব দাজব না করসত পাসরন  

তাাঁ সদর েুসকৌেস  এজড়সয়  াওয়া  ায়। এই েরােজর আজেিক েহায়তা জনজদি ষ্ট বযজক্তর হাসত তুস  থদওয়ার উপর আরও থবজে মসনাস াগ থদওয়ার জবষয়র্টসকই 

অরজবন্দ েুব্রমাজনয়ান “আবেযক বযজক্তগত পণয ও পজরসষবার েরকারী বসন্দাবস্ত” বস  আখ্যা জদসয়সিন। জদ্বতীয়ত, ব্রযাজন্ডিং-এর থক্ষসত্র এক ঝাাঁ ক উদ্ভাবনসক 



 

 

েতকি ভাসব জনজদি ষ্ট দেিকসদর কাসি জবজ্ঞাপসনর মাধযসম তুস  ধরা, জমজেয়াসক থকৌেস র েসে বযবহার এবিং দস র োিংগঠজনক জদকর্টসক জনয়ন্ত্রণ করার মসধয 

জদসয় দ সনতা আরও থবজে দক্ষতার েসে েমস্ত জনক যাণমূ ক কাসজর কৃজতত্ব আসগর থিসয় অসনক থবজে কসর জনসত পারসিন।  

 

আশ্চ িজনকভাসব, একর্ট েজক্রয় প্রণা ী  ার মাধযসম নাগজরকসদর পক্ষ থেসক তাাঁ সদর অজধকার জনসয় িানীয় রাজননজতক মধযিতাকারীরা রাসষ্ট্রর েসে 

আস ািনা কসরন তার পাোপাজেই এই থকন্দ্রীকরণ ঘেসি। এই স্পষ্ট অেেজতর অেি করসত হস  মসন রাখ্া প্রসয়াজন থ , ভারতসক বযাপকভাসব “দুবি ভাসব 

প্রাজতষ্ঠাজনকীকৃত রাজননজতক দ  তন্ত্র” বস  থদখ্া হয়। এই তসন্ত্র থভােদাতা ও দস র েম্পসকি র প্রকৃজত দৃঢ়ভাসব মতাদেিজভজিক নয়, বরিং আজেিক েুজবধা 

পাওয়ার উপর জনভি রেী । এর অেি এই নয় থ , ভারতীয় রাজনীজতসত থকান রকম আদেিগত জদকই থদখ্া  ায় না, জকন্তু দ গত প্রজতস াজগতা ও প্রােী 

জনবিািসনর জনধিারক জহোসব আদেিগত থভদাসভদসক নাও জবসবিনা করা হসত পাসর। তসব, ভারসত বাসজে এবিং জনক যাসণর জনয বরাদ্দ অসেির পজরমাণ 

রাজননজতক দ  ও েরকারী থনতৃসত্ব থকন্দ্রীয়ভাসব ধা ি করা হয়। এই প্র ুজক্তগত উদ্ভাবনগুজ  থকান খ্াসত কত পজরমাণ অেি বরাদ্দ হসব থেই জবষয়ক জেদ্ধান্ত 

এবিং তার কৃজতসত্বর দাজবর মসধয একর্ট ঘজনষ্ঠ েম্পকি  গসড় তুস সি  ার ফস  একজন থনতার রাজননজতক আসবদন আরও থবজে কসর থকন্দ্রীভূত হসয় 

উসঠসি।  

 

উপরন্তু, এখ্নও দস র র্টজকে দস র থনতৃসত্বর জেদ্ধান্ত অনু ায়ী এসকবাসরই থকন্দ্রীয়ভাসব বিন করা হয় (মুখ্য রাজননজতক দ গুজ সত প্রাইমারীর বযবিা 

থনই, অেিাৎ দস র েদেযরা থভাে জদসয় োধারণ জনবিািসনর জনয তাাঁ সদর প্রজতজনজধ মসনানীত কসরন না)। এই কারসণই, দস র থনতৃসত্বর বৃহির উসদ্দসেযর 

উপর প্রােীসদর পুনঃমসনায়ন জনভি র কসর। এর মাসন, আঞ্চজ কভাসব প্রােীর অবদান  াই থহাক না থকন, িানীয় ক্ষমতার জদক থেসক প্রজতসরাধ আেকাসত, 

থকন্দ্রীভূত দ গুজ   াসদর “আন্তঃদ ীয় গণতন্ত্র নামমাত্র” তারা একই প্রােীসক আবার মসনানয়ন নাও করসত পাসর। বস্তুত, ২০১৪ োস  ভারসত থ  জাতীয় 

জনবিািসন থমাদী ক্ষমতায় আসেন থেই েময় একজন োিংেসদর আবার জনবিািসন দাাঁ ড়াসনার জনয মসনানয়ন পাওয়ার েুস াগ জি  মাত্র জতপান্ন েতািংে। এমনজক 

আবার মসনানয়ন থপস ও একজন ভারপ্রাপ্ত েদসেযর আবার জনবিাজিত হওয়ার েম্ভাবনা মাত্র পঞ্চাে েতািংে  খ্ন োমজেক দাজয়ত্বপ্রাসপ্তর হারই োতাে 

েতািংে। এই নকোর্ট রাজযস্তসরও েতয। ১৯৭৭ ো  থেসকই ভারসতর বৃহিম রাজয উির প্রসদসের প্রজতর্ট জনবিািসন প্রেমবার জনবিাজিত জবধায়সকর অনুপাত 

অন্তত ষাে েতািংে এবিং োম্প্রজতকতম রাজয জনবিািনগুজ সত জয়ী জবধায়কসদর মসধয আোির েতািংেই প্রেমবার জনবিাজিত হসয়সিন। িানীয় থনতারা  াসত 

থকসন্দ্রর দ সনতার জনজপ্রয়তা কজমসয় জদসত না পাসরন, এই প্রণা ী থেোই জনজশ্চত কসর।    

 

এর মাসন এই নয় থ , ভারসতর জহনু্দ জাতীয়তাবাদ, জবসজজপর দ ীয় েিংগঠন এবিং নসরন্দ্র থমাদীর রাজননজতক থকন্দ্রীভবসনর জবসেষ ভূজমকাসক অস্বীকার করা 

হসে। তসব ভারসতর রাজযস্তসর বহুজদন ধসরই েফ ভাসব ঘসে ি া রাজননজতক থকন্দ্রীভবসনর নীজতই থ  থকসন্দ্রর অবিানসক প্রভাজবত কসরসি তা থবাঝা 

প্রসয়াজন। আজম আো করজি থ , রাজননজতক থকন্দ্রীকরণ থ  শুধুই একজন মাত্র থনতা বা একর্ট জনজদি ষ্ট দ  নয়, বরিং একর্ট বৃহির পজরকাঠাসমাগত জবষয়, তা 

তুস  ধরসত পারব।       

 

নী াঞ্জন েরকার নতুন জদেীর থেিার অফ পজ জে জরোসিি র জেজনয়র থফস া। জতজন ২০১৩ থেসক ২০১৫ প িন্ত জেএএেআই ফ  ২০২১ জভজজর্টিং থফস া ও 

থপাস্টেিরা  জরোিি  থফস া জিস ন। 


