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গত দিক জুড়েই, আরও দক্ষভাড়ে শেতরণ করার উড়েিয শিড়য়, ভারড়তর জিকল্যাণমূল্ক 

কার্যক্রমগুশল্ শেস্তার ল্াভ করড়ে। মূল্ত, এর অর্য হল্ ফর্, ফকািও একটি জিকল্যাণমূল্ক 

কার্যক্রড়মর ল্াস্ট শমশিট ফেশল্ভাশর ো এই  ুশেধাড়ক গ্রহীতার হাড়ত ফ  ৌঁড়ে ফদওয়ার ফিষ ধা টির 

উন্নশত াধড়ির জিয রাজিীশতশেদরা প্ররু্শি- ক্ষম  মাধাড়ির উ ায়  ন্ধাি করড়েি, র্াড়ত 

ফকািও রকম শেভ্রাট, ফগা িীয়তা এেিং  ক্ষ াড়তর ঘটিা িা ঘড়ট। শদ ইকড়িাশমস্ট শহড় ে শদড়য়ড়ে 

ফর্, প্রায় শতিিটি  শরকল্পিা, র্া ৯৫০ শেশল্য়ি মািুড়ষর উ কাড়র আড় , এই “হাই-ফটক 

জিকল্যাণমূল্ক শিরা ত্তা জাল্”-টির অন্তগযত। এই গ্রহীতাড়দর মড়ধয অশধকািংিই দশরদ্র এেিং 

 রকারী েযড়য়র শতি িতািংি শজশেশ  ো সূ্থল্ আভযন্তরীণ উৎ াদড়ির খশতয়াি ফদয়। রাজনিশতক 

 র্যড়েক্ষকরা শেশ্বা  কড়রি ফর্, শিয়ড়মর উ র শিভয রিীল্তা,  রা শর হস্তান্তড়রর  ুড়র্াগ এেিং শজএএম (জি ধি েযাঙ্ক অযাকাউন্ট, আধার োড়য়াড়মট্রিক 

 িািকরড়ণর  দ্ধশত, এেিং ফমাোইল্ ফোি)-এর েযেহাড়রর উ র ফজার ফদওয়ার মাধযড়ম এই “িেয জিকল্যাণোদ” রাজনিশতক দল্গুশল্র জিয ফভাট ও 

রাজনিশতক  মর্যি জয় করড়ত  ক্ষম হড়য়ড়ে।         

  

শকন্তু, অড়িড়কই ফর্মি ধড়র ফিি ফর্,  ুদক্ষ কল্যাণোদ রাজনিশতক  ােল্য এড়ি ফদয়, তা শক  তয? জিকল্যাণমূল্ক  শরকল্পিার প্রভাে দুটি  রস্পর- িংরু্ি 

প্রড়ের উ র শিভয র কড়রেঃ রাজিীশতশেদরা ফর্  ুড়র্াগ  ুশেধাগুশল্ শদড়য় র্াড়কি, তার জিয শক ফভাটদাতারা তাৌঁ ড়দর  ুরসৃ্কত কড়রি? এেিং ঠিক ফকাি ভাড়ে এই 

 ুশেধাগুশল্ তাৌঁ ড়দর হাড়ত ফ  ৌঁেড়ে, তা শিড়য় ফভাটদাতারা শক খুে মার্া ঘামাি? অিযভাড়ে েল্ড়ত ফগড়ল্, দুিীশত ও  ক্ষ াত কমাড়ত  ক্ষম হয় এমি দক্ষ 

োস্তোয়িড়ক শক ফভাটদাতারা  ুরসৃ্কত কড়রি?   

 

অড়িক  ময়ই, িা ি দ্ধশতড়ত  িংড়িাধি এড়ি ফগা িীয়তা ও  ক্ষ াড়তর ঘটিা হ্রা  কড়র চুশর ও দুিীশত কমাির ফচষ্টা করা হয়। এই ধরড়ির প্রড়চষ্টা ধড়রই 

ফিয় ফর্, জিগণ দুিীশতড়ক ঘৃণা কড়রি। অর্চ,  শরোর, আত্মীয়স্বজি ও শিড়জর জাশতর  দ যড়দর কাে ফর্ড়ক ক্রমাগত  ক্ষ াতদুষ্ট  ুশেধা প্রতযািা করার 

এেিং রাড়ের কাে ফর্ড়ক  ুশেধা চুশর করার অ িংখয উদাহরণ আমাড়দর শিড়জড়দর অশভজ্ঞতাড়তই আড়ে। কাশতয়াোজ েশেটির মত িািা চল্শিড়ে এই শিতীয় 

ঘটিাটির ফক তুক ূণয শচোয়ি ফদখা র্ায়। প্রর্মটি, অর্যাৎ  ক্ষ াড়তর শেষয়টি আমাড়দর ফদড়ির জাশত-শভশত্তক রাজিীশতর ফক্ষড়ে প্রোতীতভাড়ে ফদখা র্ায়। 

আমার দুই েেড়রর শেল্ডওয়াড়কয র অশভজ্ঞতায়,  ািংোশদক, রাজিীশতশেদ ও  াধারণ ফভাটদাতাড়দর অড়িক  ময়ই এই প্রতযািাড়ক “ইশি আমাড়দরই একজি, 

আমাড়দর জিয শকেু করড়েিই” েড়ল্ েণযিা করড়ত শুড়িশে। একজি রাজিীশতশেদ ফর্মি এই মড়িাভাড়ের  িংশক্ষপ্ত ার কড়রড়েি এইভাড়ে, “জাশতর স্বার্য 

েযশির শিড়জর েস্তুগত স্বাড়র্যর  ড়ে জশেত।”      

 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/shikharsingh


তাহড়ল্, এই কার্যকর োস্তোয়ি এেিং জাশতগত, রাজনিশতক এেিং ফভ গশল্ক শদক ফর্ড়ক  ক্ষ াড়তর িািা উদাহরড়ণর মড়ধয ফর্ আ   ঘড়ট, তার 

 শরড়প্রশক্ষড়ত ফভাটদাতারা ঠিক ফকার্ায় দাৌঁ শেড়য় আড়েি? আমার েিেয হল্, আমার গড়েষণার ফর্ড়ক প্রমাণ ফ ড়য়শে ফর্, ভাল্ভাড়ে  ম্পাশদত কাজড়ক 

ভারড়তর ফভাটদাতারা  ুরসৃ্কত কড়রি, শকন্ত কার্যকারী োস্তোয়ড়ির ফচড়য় েল্ােড়ল্র উ ড়রই তাৌঁ রা অড়িক ফেশি মড়িাড়র্াগ শদড়য় র্াড়কি। ফভাটদাতারা 

দক্ষতার উ র খুেই  ামািযই গুরুত্ব আড়রা  কড়রি। আমাড়দর খেড়রর কাগজগুশল্ ফর্ েশেই আৌঁকুক িা ফকি, িা িেযেস্থায়  িংড়িাধি (শেড়িষত, উত্তমতর 

োস্তোয়ি)-এর জিয ফভাটদাতাড়দর আগ্রহ খুেই  ীশমত েড়ল্ মড়ি হয়।   

 

বন্টনসংক্রান্ত নীকতে কবষরয় কবকবধ গরবষণা  

এই প্রেগুশল্ড়ক  ড়বাধি করার জিয আশম একটি অিল্াইি  মীক্ষা (১,০৪৭ জি ফভাটদাতাড়দর মড়ধয) এেিং শ ড়ভাটার ইশিয়ার মাধযড়ম জাতীয় স্তড়র োড়রাটি 

ভাষায় একটি দূরভাষ  মীক্ষা (৫,৩৫০ জড়ির মড়ধয)  শরচাল্িা কশর। প্রশতটি  মীক্ষাড়তই, হয় ভারপ্রাপ্ত িা কদড়ল্র কাজকড়মযর শেষড়য় ফিশতোচক তর্য 

এেিং এই  রকাড়রর িারা চাশল্ত ফকািও একটি জিকল্যাণমূল্ক  শরকল্পিা  ম্পড়কয  ইশতোচক তর্য অর্ো দুিীশতর ঘটিা কমাির জিয  রকার ফর্ 

 দড়ক্ষ গুশল্ শিড়য়ড়েি, তার উ র ফজার ফদয় এমি একটি জিকল্যাণমূল্ক  শরকল্পিার শেষড়য় ইশতোচক তর্য  াঠ করার জিয ফভাটদাতাড়দর 

এড়ল্াড়মড়ল্াভাড়ে শিেযাচি করা হয়।  

 

ফিশতোচক েণযিাগুশল্ ঐশতহাশ ক কমযহীিতার ঘটিা, জ্বাল্ািীর মূড়ল্য অশতমাোয় স্ফীশত এেিং উ াজয ড়ির ক্রমেধযমাি অ মতার শদড়ক শিড়দয ি কড়র “ভারড়তর 

অর্যিীশতর অেস্থা ভাড়ল্া িয়” – এই তর্যটির উ র ফজার ফদয়। অিযশদড়ক, ফকািও একটি শিশদয ষ্ট জিকল্যাণমূল্ক  শরকল্পিা (উজ্জ্বল্া ো প্রধািমন্ত্রী আো  

ফর্াজিা) ফর্ড়ক কতজি েযশি  ুশেধা ফ ড়য়ড়েি, ইশতোচক তর্যগুশল্ ফ ই  িংখযার েণযিা কড়র।  ুশেধা ল্াড়ভর দাশে জাল্ করার (োড়য়াড়মট্রিক প্রমািীকরণ) 

 িংখযা, দুিীশত এেিং ফগা িীয়তার ( ুশেধাগুশল্ড়ক  রা শর েযাঙ্ক অযাকাউড়ন্ট  াঠাি,  ম্পদড়ক শজওটযাগ করা ইতযাশদ) ঘটিা হ্রা  করার জিয  রকাড়রর  ক্ষ 

ফর্ড়ক ফর্  দড়ক্ষ গুশল্ ফিওয়া হড়ে, ফ গুশল্ড়ক উড়েখ করার মাধযড়ম দক্ষতার িতয টিড়কও এই েণযিার  ড়ে জুড়ে ফদওয়া হড়ে।  

 

এই জাতীয় িকিা প্রশতশ্রুশত ফদয় ফর্, গড়েষক র্শদ আল্াদা আল্াদা তর্য  াঠ করার ো ফিািার জিয ফভাটদাতাড়দর এড়ল্াড়মড়ল্াভাড়ে শিেযাচি কড়রি, তড়ে 

ফর্ দল্গুশল্ ততশর হড়ে ফ গুশল্ গে েতাভাড়ে  মতুল্য এেিং তাড়দর  মড়ধয একমাে  ার্যকয ততশর হয় ফকাি ধরড়ির তর্য তাৌঁ রা  েড়েি ো শুিড়েি তার 

মাধযড়ম। এর েড়ল্, গড়েষক অড়িক ফেশি প্রতযড়য়র  ড়ে েল্ড়ত  াড়রি ফর্, এই ধরড়ির তর্যই ফভাটদাতাড়দর রাজনিশতক  েড়ের মড়ধয  ার্যড়কযর কারণ, 

অিয ফকািও উ াদাি িয়। এই গড়েষণাড়ত রাজনিশতক  েড়ের  শরমা  করার জিয আশম দুটি  ন্থা অেল্বি কড়রশেেঃ ফভাটদাতাড়দর ফমাদী  রকাড়রর িারা 

 ম্পাশদত কার্যােল্ীড়ক ০ ফর্ড়ক ১০-এর মািদড়ে (উিতর মাড়ির অর্য মূল্যায়ি অড়িক ফেশি অিুকূল্)  শরমা  করড়ত অিুড়রাধ কড়রশে, এেিং তাৌঁ ড়দর 

রাড়জযর প্রধাি রাজনিশতক দল্গুশল্ড়ক দি টাকা কড়র কাল্পশিকভাড়ে অিুদাি করড়ত েড়ল্শে (তাৌঁ রা ফকািও দল্ড়কই অর্য দাি িা করড়ত  াড়রি অর্ো, দি 

টাকাড়ক দল্গুশল্র মড়ধয ভাগ কড়র শদড়ত  াড়রি) । আমার আগ্রহ শেল্ জািার ফর্, ঠিক কত  শরমাণ অর্য ধারণাগতভাড়ে শেড়জশ ড়ক “দাি” করা হড়য়ড়ে।  

 

ভ াটদাতাো ফল্াফল্রক পুেসৃ্কত করেন, পকেকল্পনাে কার্যকেী বাস্তবায়নরক ততটা নয়   

আশম ফদখল্াম ফর্, কাজকড়মযর শেষড়য় ইশতোচক তড়র্যর ফপ্রশক্ষড়ত ফভাটদাতাড়দর  েে েদল্ায়। শেড়িষত, র্খি ঐশতহাশ ক কমযহীিতা, ক্রমেধযমাি অ াময 

ও জ্বাল্ািীর মূল্যেৃশদ্ধ শেষড়য় শচন্তা করার জিয ফভাটদাতাড়দর প্রস্তুত করা হড়য়ড়ে, তখি তাৌঁ রা ফমাদী  রকাড়রর কাজকমযড়ক দড়ির মড়ধয গড়ে েয় শদড়য়ড়েি। 



জিকল্যাণমূল্ক  শরকল্পিাগুশল্র শেষড়য় জািার  ড়র তাৌঁ রা  রকারড়ক আরও একটু ফেশি অিুকূল্ভাড়ে (দড়ির মড়ধয  াত) মূল্যায়ি কড়রড়েি;  রকাড়রর মাি 

১.১৪ শেেু ো  মূ্পণয মািদড়ের প্রায় ১১  াড় যড়ন্টজ  ড়য়ন্ট েৃশদ্ধ ফ ড়য়ড়ে। অিুদাি ফদওয়ার ফেল্ায়, ফিশতোচক তর্য  াওয়ার  ড়র ফভাটদাতারা শেড়জশ ড়ক 

দি টাকা ফর্ড়ক ৩.৯ টাকা শদড়য়ড়েি। জিকল্যাণমূল্ক  শরকল্পিাগুশল্র শেষড়য় জািার  র তাৌঁ রা এই দল্ড়ক আড়রা আঠাি  য় া (০.২৮ টাকা) ফেশি 

শদড়য়ড়েি। এই টাকার অঙ্কটি উ ল্ব্ধ োড়জড়টর আোজ ২.৮ িতািংি।      

 

এই েল্ােল্ ফর্ড়ক শক জািা র্ায়? প্রর্মত, ফভাটদাতারা ফর্ি শেড়জশ ড়ক অিুকূল্ভাড়ে মূল্যায়ি করড়েি এমিশক তখিও, র্খি তাৌঁ ড়দর মড়িাড়র্াগ রড়য়ড়ে 

কু্ষদ্র অর্যিীশতর খারা  অেস্থার উ র। এর ফর্ড়ক আমরা ফভাটদাতাড়দর উ র কাজকময-ফকশিক আড়েদড়ির  ীমােদ্ধতার প্রভাড়ের শেষড়য় শকেু শজশি  

জািড়ত  াশরেঃ এগুশল্ অেিযই কাজ কড়র, শকন্তু তারা একমাো শেষয় িয় র্া রাজনিশতক দড়ল্র অিুকূড়ল্ কাজ কড়র। শিতীয়ত,  মীক্ষাড়ত শেড়জশ ড়ক  মর্যি 

করাড়ক অশতরশিত করা হড়ত  াড়র, এেিং আচরণ শিভয র মা কাঠি ফর্ড়ক অড়িক ফেশি র্র্ার্র্ শচে  াওয়া র্ায়।  

 

 

কার্যকরী োস্তোয়ড়ির শদক ফর্ড়ক ফদখড়ল্, শক ভাড়ে  ুশেধাগুশল্ তাৌঁ ড়দর হাড়ত ফ  ৌঁেড়ে, ফ  শেষড়য় শক ফভাটদাতারা আড়দ  মার্া ঘামাি? এর উত্তর  াওয়ার 

জিয, অশতশরি তর্য র্া দুিীশত ও ফগা িীয়তা কমাির জিয  রকার ফর্  দড়ক্ষ গুশল্ শিড়য়ড়েি তার উড়েখ কড়র আশম ফ গুশল্ড়ক তুল্িা কড়রশে। এই 

অশতশরি তর্যগুশল্শক কড়র? খুে ফেশি শকেু িা।  রকাড়রর কার্যােল্ীর মূল্যায়ি ০.১৯ শেেু ো  মূ্পণয মািদড়ের  ামািয দুই  াড় যড়ন্টজ  ড়য়ন্ট ফেড়েড়ে। 

িা কদড়ল্র উড়েড়িয অিুদাি উিশেি  য় া ো উ ল্ব্ধ োড়জড়টর আোজ শতি  াড় যড়ন্টজ  ড়য়ন্ট ফেড়েড়ে।  



একড়ে, জিকল্যাণমূল্ক কাড়জর  ুশেধা েন্টড়ির রাজনিশতক েল্ােল্ উত্তম, শকন্তু এই েন্টি “দক্ষতার  ড়ে” ঘটড়ল্ও, অন্তত দিযড়কর কাড়ে, তার েল্ােল্ 

আশধকযহীি। েস্তুত, আশম একটি  ৃর্ক গড়েষণায় ফদড়খশে ফর্, প্রধািমন্ত্রী আো  ফর্াজিার প্রকৃত  ুশেধাড়ভাগীড়দর  ড়ে এই ঘটিাটিই ঘড়টড়ে।   

 

তাৎপর্য  

এই শেড়েষণ ফর্ড়ক র্া জািা ফগল্ তা হল্, শেভ্রাট, ফগা িীয়তা ও  ক্ষ াড়তর ঘটিা কমাির উড়েড়িয িা িেযেস্থা  িংক্রান্ত ফর্  িংড়িাধিগুশল্ হয়, তার মড়ধয 

অড়িকগুশল্ই রাজনিশতকভাড়ে কার্যকর হয় একমাে তখিই, র্খি ফভাটদাতারা প্রশক্রয়াড়ক (অর্যাৎ, একটি  ুশেধা ঠিক কী উ াড়য় জিগড়ণর হাড়ত ফ  ৌঁেয়) 

মূল্য ফদি। েতয মাড়ি, দুিীশত শিড়য় জিগড়ণর মড়ধয আড়ল্াচিা ফকেল্মাে উি দস্থ ো উিড়েণীর েযশিড়দর উদাহরণগুশল্ড়তই  ীমােদ্ধ এেিং ফর্ ক্ষমতাোি 

েযশিরা দুিীশত ো স্বজিড় াষড়ণর  ড়ে জশেত, একমাে তাৌঁ ড়দর িাশস্তদাড়ির মাধযড়ম দৃষ্টান্ত ততশরর উ ড়রই তাৌঁ ড়দর মড়িাড়র্াগ আেদ্ধ। শকন্তু, এই 

আড়ল্াচিাড়ক আরও গভীড়র শিড়য় র্াওয়া প্রড়য়াজি। দাতা ও শেড়িষজ্ঞ, র্াৌঁ ড়দর মড়িাড়র্াগ  ড়ে রড়য়ড়ে িীশত শিমযাণ এেিং জিকল্যাণমূল্ক কার্যক্রড়মর 

 ুশেধাড়ক গ্রহীতার হাড়ত ফ  ৌঁড়ে ফদওয়ার ফিষ ধা টির উ র, তাৌঁ ড়দর প্রড়য়াজি িাগশরকরা দক্ষতা েৃশদ্ধকারী  দড়ক্ষ গুশল্ড়ক কী ভাড়ে ফদখড়েি এেিং তাৌঁ রা 

আড়দ  ফ গুশল্ড়ক ফকািও রকম মূল্য ফদি শকিা, তার গুণগত মূল্যায়ি করা।  েয াধারড়ণর মড়ধয তর্য এেিং  ড়চতিতার প্রচার ও প্র াড়রর জিয ফর্ 

অশভর্ািগুশল্  শরচাশল্ত হয়, ফ গুশল্ড়ত  ক্ষ াত ও দুিীশতর ক্ষশতকর প্রভাড়ের উ র আরও স্পষ্টভাড়ে ফজার শদড়ত হড়ে এেিং দক্ষ োস্তোয়ড়ির 

 ুেল্গুশল্ড়ক শচশিত করড়ত হড়ে। দক্ষতাড়ক শুধুমাে কল্পিা কড়র শিড়ল্ হড়ে িা, েরিং তাড়ক একটি িশজর শহড় ড়ে তুড়ল্ ধরড়ত হড়ে। ফভাটদাতাড়দর শদক 

ফর্ড়ক ফকািও রকম চা  ততশর িা হড়ল্, িা িেযেস্থার উন্নশত এেিং তার  িংড়িাধড়ির উড়েড়িয ফিওয়া  দড়ক্ষ গুশল্ ফিওয়ার জিয প্রড়য়াজিীয় রাজনিশতক 

অিুড়প্ররণা দুেযল্ই রড়য় র্াড়ে।     

 

শিখর শ িং শ এএ আই-এর একজি ফ াস্টেক্টরাল্ ফেড়ল্া। শতশি @shikhar_46 ফর্ড়ক টুইট কড়রি।  


