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৭৩ এবং ৭৪ তম সংববধান সংশ াধন আইন 

রাজস্ব যুক্তরাবিকতা ও স্থানীয় সরকাশরর ভূবমকা 

জন্ম হল নীবত আশয়াশের 

বহুস্তর বববিষ্ট সরকাবর বয বস্থাপনাককই যুক্তরাষ্ট্র বকে। একটি যুক্তরাকষ্ট্রর মক্য  বয য় সংক্রান্ত ও অনয ানয  আবথিক দায়দাবয়ত্ব 
বণ্টন বা বববিন্ন সরকাকরর মক্য  আবথিক বয বস্থাপনার হস্তান্তকরর মক্য ই বনবহত রকয়কে রাজস্ব যুক্তরাবষ্ট্রকতা। অথিাৎ আবথিক 
যুক্তরাষ্ট্র তত্ত্ব বা আবথিক ববষকয় সরকাকরর বববিন্ন স্তকরর মক্য  সমন্বকয়র বনযিাস। সরকাকরর বববিন্ন স্তকর দক্ষতার সকে নয াযয  
সহায়সম্পদ বরাকের সকে সকে আবথিক দাবয়ত্ব বণ্টকনর মা্য কম একটি বস্থবতিীে যুক্তরাষ্ট্রীয় বয বস্থা গকে ততাোই একটি আদিি 
যুক্তরাষ্ট্রীয় আবথিক বয বস্থাপনার মূে েক্ষয  হওয়া উবিত। প্রাথবমক িাকব শু্ুমাত্র তকন্দ্র ও রাজয গুবেকক বনকয় গঠিত হকয়বেে 
িারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। বকন্তু ৭৩-তম এবং ৭৪-তম সংবব্ান সংকিা্নীর মা্য কম সংবব্াকন যুক্ত হয় নবম এবং নবম-এ অংি। 
সৃবষ্ট হয় সরকাকরর তৃতীয় স্তর --- বত্রস্তর বববিষ্ট পঞ্চাকয়বত রাজ প্রবতষ্ঠান। পঞ্চাকয়বত রাজ বয বস্থার হাত ্করই িারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত অকথিই বহুস্তর বববিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র হকয় উঠে, যার সকে যুক্ত হয় বহুস্তরীয় সরকাবর আবথিক দায়দাবয়ত্ব। ১৯৯৪ 
সাকে এই সংকিা্নী আইন পাি এবং রাজয গুবের তরকে এই সংকিা্নীর সকে সাযুজয পূর্ি আইন কাযিকর করার পর কুবে 
বেকররও তববি সময় তপবরকয় বগকয়কে। এটি বনিঃসকেকহ আবথিক ববককন্দ্রীকরকর্র পকথ এক বে পদকক্ষপ। এর মা্য কম স্থানীয় 
গর্তাবিক প্রিাসন গকে ততাোর পকথ জনসা্ারকর্র অংিগ্রহকর্র তক্ষকত্র এক গর্তাবিক পবরসর গকে ততাো যাকব। 

আবথিক ববককন্দ্রীকরর্ নীবতর মূে বিবিই হে স্থানীয় স্বিাবসত সরকারগুবের আবথিক ক্ষমতায়ন। এ বার তয গুরুত্বপূর্ি প্রশ্নটির 
উির ত াোঁজার প্রকয়াজন তা হে সংবব্াকনর ২৪৩ বজ এবং ২৪৩-এর ডবেু-এর বব্ানমকতা স্থানীয় স্বিাবসত সরকারগুবে বক 
‘আবথিক ববকাি ও সামাবজক নয াকয়র বদিা’ তদ াকনার েক্ষয  বনকয় স্বিাবসত প্রবতষ্ঠান বহসাকব কাজ করকে? এত বদন সংবব্ান 
ববহি িূত প্রবতষ্ঠান বহসাকব তযাজনা কবমিন কাজ করবেে। এটিকক তিকে বদকয় ২০১৫-র ১ জানুয়াবর তথকক নতুন প্রবতষ্ঠান 
নীবত (নয ািনাে ইনবিটিউট ের ট্রান্সেরবমং ইবিয়া) আকয়াগ গঠন করা হকয়কে। যার অনয তম কাজ স্থানীয় সরকারকক 
আবথিক িাকবও স্ববনিি র ককর ততাো। 



আবথিক ক্ষমতা ও দায়দাবয়ত্ব বণ্টশন অসাময  

রাকজয র হাকত আরও তববি আবথিক ক্ষমতা প্রদাকনর দাবব নতুন বকেু নয়। ষাট-সিকরর দিক তথকক মু য মিীরা এই দাবব 
তুকেেন। এমনকী তকন্দ্র ও রাকজয  একই সরকার থাকাকােীন এই দাবব উকঠকে। েকে সময় একসকে ববষয়টি নতুন দৃবষ্টিবে 
তথকক তদ ার। 

নীবত আকয়াগ কাযিকর হওয়ার পর বক তকব সংবব্াকনর ২৪৩ তজড বড অনুকেদ অনুযায়ী গঠিত সাংবব্াবনক সংস্থা অথিাৎ 
তজো পবরকল্পনা কবমটিগুবেকক নতুন দাবয়ত্ব তদওয়া বা এগুবেকক নতুন ককর গকে ততাোর কথা িাবা হকে ? এই হস্তান্তর 
প্রবক্রয়াকক যুবক্তসেত করকত কী কী সংস্কার প্রকয়াজন ? স্থানীয় স্বিাবসত সরকারগুবের তক্ষকত্র আবথিক ক্ষমতা বণ্টকনর নীবত 
বনকয় নতুন ককর তিকব তদ ার প্রকয়াজন রকয়কে। িারকত সহকযাবগতামূেক যুক্তরাকষ্ট্রর তয আদিি গকে উকঠকে ববকের অনয ানয  
যুক্তরাকষ্ট্র তার দৃষ্টান্ত  ুোঁকজ পাওয়া যাকব না। এ তদকির নতুন সরকারও এই সহকযাবগতামূেক যুক্তরাকষ্ট্রর আদকিির প্রবত শ্রদ্ধািীে 
এবং একক বজায় রা কত অেীকারবদ্ধ। জামিাবন বা দবক্ষর্ আবিকার দৃষ্টান্তই ্রা যাক। এই দুই তদকি যুক্তরাষ্ট্রীয় বয বস্থা 
থাককেও তেকডরাে বা তকন্দ্রীয় সরকারই প্র্ান প্র্ান নীবত বন ি্ারর্ ককর এবং সরকাকরর অনয ানয  স্তর বনেকই রূপায়র্কারী 
িূবমকা পােন ককর। িারকতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বয বস্থা ব্রাবজকের মকতাও নয়। ব্রাবজকে সরকাকরর বতনটি স্তর সমূ্পর্ি স্বতি, স্বিাবসত 
এবং সমান মযিাদার অব্কারী। এই বতনটি স্তরই তাকদর নীবতগত ববষকয় সমান্তরাে ও উেম্ব িাকব পরস্পকরর সকে সমন্বয় 
রক্ষা ককর িকে। িারতককও অবিয ই সহকযাবগতামূেক গর্তকির তক্ষকত্র ‘মাকবিে তকক মকডে’ বো যাকব না। এমনটাও বো 
যাকব না তয এ াকন বববিন্ন স্তকরর আবথিক দাবয়কত্বর মক্য  ববকরা্ তদ া বদকে না বা এ াকন সরকাকরর সমস্ত স্তরককই সমান 
বকে ববকববিত করা হকে। তকন না এ াকন প্রকৃত অকথিই সরকাকরর অকনক স্তরককই সমান অংিীদার বহসাকব ববকবিনা করা হয় 
না। আসকে যুক্তরাকষ্ট্রর জন্মেগ্ন তথককই তককন্দ্রর বদকক পাল্লা িারী। 

িবক্তিােী তকন্দ্রীয় সরকার গেকত বগকয় রাজয  ও স্থানীয় সরকার স্তকর আবথিক ক্ষমতা ও দায়দাবয়ত্ব বণ্টকনর তক্ষকত্র অকনক 
অসাময  রকয় বগকয়কে। 

অনুসরণ করশত হশব সহশযাবেতার নীবত 

যুক্তরাকষ্ট্র বাস্তকবাপকযাগী সিে আবথিক ক্ষমতা বণ্টন বয বস্থা গকে ততাোর অনয তম িতি  হে সরকাকরর বববিন্ন স্তকরর মক্য  
কাজকমি, দায়দাবয়ত্ব ও বনয়ামক ক্ষমতার সমবণ্টন। ‘কক তকান কাজ করকব’ এবং ‘কক তকাথায় কী কর তনকব?’ এই দু’টি 
গুরুত্বপূর্ি প্রকশ্নর বিবিকত এই ক্ষমতার বণ্টন হওয়া উবিত। বপেন বেকর তাকাকে তদ া যাকব িারকত এই প্রশ্নগুবে ক নও 
ওকঠবন, আর তাই তসগুবের সকন্তাষজনক উির ত াোঁজার তিষ্টাও হয়বন। বয য় সংক্রান্ত দাবয়ত্ব, রাজস্ব সংক্রান্ত দাবয়ত্ব তথা 
বনয়ামক কাজককমির ক্ষমতা বণ্টকনর তক্ষকত্র সব তিকয় সহজ ও প্রাসবেক নীবতটি হে সহকযাবগতার তমৌবেক সূত্রটি অনুসরর্ করা, 
তয াকন বো হকয়কে, তয ববষয়টি একটি ববকিষ স্তকরই সব তিকয় সুিারুিাকব সম্পন্ন করা যাকব (অবিয ই তেনকদন সমন্বয় 
কাকযির নূযনতম বয য় ্কর) তসই ববষয় তসই ববকিষ স্তকরর প্রবতষ্ঠানগুবের হাকতই তেকে বদকত হকব, তার তিকয় উোঁিু স্তকর বনকয় 
যাওয়া িেকব না। অনয  িাকব বেকত তগকে সরকাকরর উোঁিু স্তকরর হাকত ববকিষ কাকজর দাবয়ত্ব বদকয় বনিি রকযাগয  দৃষ্টান্ত ততবর 
করকত হকব। ‘স্বিাসকনর’ কথা বেকেই অকনককই নিােবজক হকয় তববদক যুকগর পঞ্চাকয়ত বয বস্থার উদাহরর্ হয়কতা তদকবন, 
বকন্তু বব্রটিি ঔপবনকববিক সরকারই স্থানীয় স্তকর কু্ষদ্র প্রজাতি গকে তসগুবেকক স্বায়িিাসকনর প্রবতষ্ঠান ককর তুেকত তিকয়বেে। 
১৯৩৫ সাকের িারত িাসন আইন এবং তসই সকে প্রাকদবিক স্বিাসকনর সূিনা পুরসিা ও গ্রাম পঞ্চাকয়ত স্তকর গর্তাবিক 
পবরসর গকে ততাোর কাজ ককয়ক পদকক্ষপ এবগকয় বনকয় তগকে। এ কথা আমাকদর সককের জানা তয, িারতবকষির স্বা্ীনতা 
আকোেকনর মতাদকিির তকন্দ্রববেুকত বেে গ্রাম পঞ্চাকয়কতর ্ারর্া এবং গান্ধীবজও আগামী িারকতর সামাবজক জীবকনর িরককন্দ্র 
বহসাকব তুকে ্করবেকেন তাোঁর ‘গ্রাম স্বরাকজর’ িাবনা। বকন্তু িারতীয় সংবব্াকন শু্ুমাত্র ৪০ নম্বর অনুকেকদ গ্রাম পঞ্চাকয়কতর 
কথা উকল্ল  করা হকয়কে। অথিাৎ স্বিাবসত সরকাকররর একক সমূহ বনকদিিমূেক নীবতসমূকহর অে বহসাকব সংবব্াকন একসকে। 

চাই ববশকন্দ্রীকরণ প্রবিয়ার যথাযথ বাস্তবায়ন 

সংবব্াকনর আইনগত িাকব বেবৎকযাগয  তকানও অংকি স্থানীয় স্বিাসকনর উকল্ল  তনই। এমনকী ১৮৮৪ সাকের েডি  বরপকনর 
প্রস্তাকবর মকতা স্থানীয় স্বিাবসত সরকাকরর ্ারর্াককও গ্রহর্ করা হয়বন। এই কারকর্ই ৭৩ ও ৭৪তম সংবব্ান সংকিা্নীর 
মা্য কম ঐবতহাবসক িুে সংকিা্ন ককর স্থানীয় সরকারগুবেকক সাংবব্াবনক মযিাদা বদকত হকয়কে। 

সংবব্াকন তকন্দ্র ও রাজয গুবের কাজকমি ও কর সংক্রান্ত দাবয়ত্ব বণ্টন বতনটি তাবেকা অনুযায়ী করা হকয়কে। যথা --- 
তককন্দ্রর জনয  তকন্দ্র তাবেকা, রাজয গুবের জনয  রাজয  তাবেকা এবং তসই সকে রকয়কে একটি যুগ্ম তাবেকা, তয তাবেকায় 
উবল্লব ত ববষয়গুবেকত তকন্দ্র ও রাজয  উিকয়রই এবক্তয়ার রকয়কে। 



সংবব্ান প্রকর্তারা প্র্ানত ১৯৩৫ সাকের িারত িাসন আইনককই অনুসরর্ ককরবেকেন এবং তাোঁরা সহকযাবগতার নীবত 
প্রকয়াকগর পবরবকতি  একটি সামবয়ক ঐবতহাবসক বয বস্থাপনা করকতই তববি আগ্রহী বেকেন। ৭৩তম ও ৭৪তম সংবব্ান সংকিা্নী 
আইন সরকাকরর বতনটি স্তকরর কাজকমি ও আবথিক দায়দাবয়ত্ব নতুন ককর  বতকয় তদ ার পািাপাবি এ তদকি আরও যুবক্তসেত 
সরকাবর আবথিক বয বস্থাপনা গকে ততাোর এক সুকযাগ বদকয়কে। উক্ত দু’টি সংকিা্নী আইকনর মা্য কম সংবব্াকন দু’টি নতুন 
তেবিে যুক্ত হকয়কে। যথা পঞ্চাকয়বত রাজ প্রবতষ্ঠানগুবের জনয  একাদি তেবিে এবং নগরাঞ্চকে স্বসাবসত সরকারগুবের জনয  
দ্বাদি তেবিে। রাজয  ও যুগ্ম তাবেকা তথকক এই দুই তেবিকের আওতািুক্ত ববষয়গুবেকক তবকে তনওয়ায় সব পক্ষই সন্তুষ্ট হে। 
বকন্তু স্থানীয় স্বিাবসত সরকাকরর আবথিক পবরসর বা আবথিক দাবয়কত্বর প্রশ্নটি সম্পককি  ত্াোঁয়ািা রকয়ই তগে। ৭৩তম/৭৪তম 
সংবব্ান সংকিা্নীর বব্ানগুবে বাস্তকব কাযিকর করা তয কত াবন অসুবব্াজনক, তা গিীর িাকব উপেবি ককর তকরে 
সরকার। এই কারকর্ই তকরে সরকার একাদি ও দ্বাদি তেবিকের আওতািুক্ত ববষয়গুবেকক বববিন্ন কমিকাণ্ড ও সহায়ক 
কমিকাকণ্ড িাগ ককর একটা একোকমকো এবং বদিাহীন অবস্থাকক একটি বনবদিষ্ট রূপকর া তদওয়ার তিষ্টা ককরকে। অকনক তদবরকত 
২০০৪ সাকে গঠিত পঞ্চাকয়বত রাজ মিক এই গুরুতর সমসয া উপেবি ককরকে এবং রাজয স্তকর কমিকাণ্ডকক বিবিত করার উকদয াগ 
বনকয়কে। যাই তহাক, ক নও না হওয়ার তিকয় তদবরকত হওয়া িাকো। কমিকাণ্ড বনবদিষ্ট ককর বিবিত করার উকদয াকগর সমান্তরাে 
িাকব দায়দাবয়ত্ব, তহববে এবং তসই সকে কমিকতি াকদর ক্ষমতার হস্তান্তর যবদ না হয়, তা হকে ববককন্দ্রীকরর্ প্রবক্রয়ার যথাযথ 
বাস্তবায়ন ক নওই সম্ভব নয়। 

সংববধাশনর একাদ  ও দ্বাদ  তফব ল 

গর্তাবিক ববককন্দ্রীকরকর্র সপকক্ষ যাোঁরা সওয়াে ককরন, এই অংিটি তাোঁকদর যুবক্তকক দুবিে ককর তদয়। রাজয  তাবেকার ৫ নং 
ববষয়টির বদকক দৃবষ্টপাত করা যাক। তয াকন বো হকয়কে, ‘‘স্থানীয় সরকার, এর অথি সংবব্ান এবং পুরবনগমসমূহ, 
উন্নয়নমূেক অবেসমূহ, তজো পষিদসমূহ,  বন এোকার বসবত কতৃি পক্ষসমূহ এবং স্থানীয় স্বিাসন বা গ্রামীর্ প্রিাসকনর উকেকিয  
গঠিত অনয ানয  স্থানীয় কতৃি পকক্ষর ক্ষমতা (িারকতর সংবব্ান, সপ্তম তেবিে, তাবেকা-২, রাজয  তাবেকা)’’ উন্নত প্রিাসকনর 
প্রবত অেীকারবদ্ধ (কযটি যুবক্তসেত প্রিাসনও বকট) বতি মাকন সরকারকক সংবব্াকনর এই অংিটিকক ববকোপ করকত হকব এবং 
একাদি ও দ্বাদি তেবিেকক বাদ বদকয় বববিন্ন কমিসূবি ও সহায়ক কমিসূবির রূপকর া তুকে ্কর সমূ্পর্ি নতুন স্থানীয় তাবেকা 
ততবরর কাজ শুরু করকত হকব। এ কথা ঠিক তয পূবিতন তযাজনা কবমিন এক সময় অতয ন্ত িবক্তিােী হকয় উকঠবেে। 
গুরুত্বপূর্ি নীবতগত পরামিি তদওয়ার ক্ষমতাও এই সংস্থার বেে না। তা সকত্ত্বও তবি বকেু উকল্ল কযাগয  তক্ষকত্র এই কবমিন 
গুরুত্বপূর্ি িূবমকা পােন ককরকে। আর তস ান তথককই সংস্কার ও পুনগিঠকনর তয তকানও উকদয াগ শুরু হওয়া উবিত। প্রথমত, 
এই কবমিন ববস্তাবরত পযিাকোিনা ও সমীক্ষার উপর বিবি ককর অথিননবতক উন্নয়কনর জনয  পাোঁি বেকরর পবরকল্পনার নকিা 
ততবর করকে। এবং তদি তথা তদকির অথিনীবতর সামকন সামবগ্রক অথিননবতক েক্ষয  ও পবরকল্পনা সমূহ বস্থর ককর বদকয়কে। 
আগামী বদকন এই কাজ কী িাকব এবগকয় বনকয় যাওয়া হকব, তস বয াপাকর নীবত আকয়াগকক বসদ্ধান্ত বনকত হকব এবং বসদ্ধান্ত বনকত 
হকব নতুন বয বস্থা সম্পককি ও। বদ্বতীয়ত, িারতীয় সংবব্াকনর বিবিকত তয যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতকির জন্ম হকয়বেে, প্রায় তসই 
জন্মেকগ্নই গঠিত হকয়বেে তযাজনা কবমিন। এই কবমিকনর দাবয়কত্বর মক্য  বেে সহায়সম্পদ বণ্টন। সংবব্াকনর ২৮০ নম্বর 
অনুকেদ অনুযায়ী তকন্দ্রীয় অথি কবমিন গঠকনর অনয তম কারর্ তকন্দ্র ও রাজয গুবের মক্য  রাজস্ব ও বয য়সংক্রান্ত দায়দাবয়কত্বর 
তক্ষকত্র নীি তথকক উপকরর স্তর পযিন্ত ক্ষমতার অসম বণ্টন। আর তসই সকে সহায়সম্পদ বণ্টন। 

নীবত আশয়াে : বববভন্ন প্রাসবিক ববষয় 

তদকির তযটুকু উন্নয়ন হকয়কে বা তযটুকু বাবক রকয়কে,অনগ্রসরতা, পবরকবিগত িারসাময হীনতা ইতয াবদ তক্ষকত্র সমান্তরাে স্তকরর 
মক্য  অসাময  দূর করার প্রকয়াজনীয়তাও বেে তযাজনা কবমিন গকে ততাোর অনয তম তনপথয  কারর্। সংবব্াকনর ২৮২ নম্বর 
অনুকেকদর বববব্ সংস্থান অনুযায়ী তযাজনা কবমিন বববেবরাে সংক্রান্ত ক্ষমতা হাকত তপকয়কে। এটি তকন্দ্র, রাজয  ও যুগ্ম 
তাবেকার বাইকর অববিষ্ট ক্ষমতা, যা ববরে পবরবস্থবতকত জনস্বাকথি অনুদান মঞ্জুর করার জনয  সংবব্াকন রকয়কে। তাই তযাজনা 
কবমিকনর এই বববেবরাে করার ক্ষমতার সংবব্ানগত তজারাকো বিবি তনই। ববষয়বিবিক হস্তান্তর বহসাকব সূিনা হকেও ১৯৬৯ 
সাে বা তার পরবতী সমকয় সহায়সম্পদ বরােকক বনবদিষ্ট সূত্রবিবিক ককর ততাো হয়। তৎকােীন উপা্য ক্ষ বা তডপুটি 
তিয়য ারময ান বড আর গয াডবগকের নাকম এই সূত্র বা েমুিোর নামকরর্ করা হয়। এই সূত্র পরবতী বববিন্ন সমকয় সংকিাব্ত 
হকেও তস াকন কবমিকনর স্বা্ীন িাকব বসদ্ধান্ত তনওয়ার জায়গা রা া হকয়কে। তা বনকয় রাজয গুবের তরকে তীব্র প্রবতবাদ 
একসকে। ৭৩ ও ৭৪তম সংবব্ান সংকিা্নীর পকর সংকযাবজত ২৪৩ আই এবং ২৪৩ ওয়াই অনুকেদ তকন্দ্রীয় অথি কবমিকনর 
আদকে রাজয  এবং রাকজয র বববিন্ন স্তকরর উপর তথকক নীি পযিন্ত ও সমান্তরাে িাকব িাবরকয় যাওয়া অসাময  দূর করকত রাজয  
অথি কবমিন গঠকনর পথ প্রিস্ত ককরকে। এ প্রসকে আরও একটি ববষকয়র উপর আকোকপাত করা প্রকয়াজন তয, রাজয  অথি 
কবমিনগুবের সুপাবরকির বিবিকত তকন্দ্রীয় অথি কবমিন যাকত পঞ্চাকয়ত ও পুরসিাগুবেকক অবতবরক্ত সহায়সম্পকদর তজাগান বদকত 



পাকর তসই জনয  ৭৩ ও ৭৪তম সংবব্ান সংকিা্নী আইন ২৮০ নম্বর অনুকেদকক সংকিা্ন ককরকে। িারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আবথিক 
ক্ষমতা বণ্টকনর তক্ষকত্র বববিন্ন স্তকরর মক্য  তযাগাকযাগ অতয ন্ত ঘবনষ্ঠ এবং পুনগিঠকনর তকানও উকদয াগ এই ববষয়টিকক অস্বীকার 
করকত পাকর না। তৃতীয়ত, প্র্ান প্র্ান নীবত রিনা ও প্রককল্পর মূেয ায়কনর তক্ষকত্র তযাজনা কবমিন গুরুত্বপূর্ি িূবমকা পােন 
ককরকে। এ তক্ষকত্র নীবত আকয়াগককই যবদ একমাত্র পরামিিদাতা সংস্থা বা বথঙ্ক টয াঙ্ক হকত হয় তা হকে এ কাকজর জনয  উপযুক্ত 
মাকনর গকবষর্া ও আকোিনার পবরসর ত াো রা কত হকব। বকন্তু বববেন্ন িাকব এ কাজ সম্ভব নয়। 

বভবিস্তর থথশক পবরকল্পনা রচনার পদশক্ষপ 

নীবত আকয়াকগর কাকজর ববিদ রূপকর া এ নও প্রকাি করা না হকেও নতুন জমানায় এ তদকি এককবাকর বিবিস্তর তথকক 
পবরকল্পনার প্রকয়াজনীয়তার উপর তজার তদওয়া হকব তস বয াপাকর যকথষ্টই আিাস বমকেকে। ২৪৩ বজ, ২৪৩ ডবেু, ২৪৩ তজড 
বড বা ২৪৩ তজড ই অনুকেকদও বা্য তামূেক িাকব এককবাকর প্রাথবমক স্তর তথককই পবরকল্পনা রিনা করার কথা বো হকয়কে। 
২৪৩ বড এবং ২৪৩ ডবেু এর বব্ান অনুযায়ী গ্রাম ও িহকরর স্থানীয় স্বিাবসত সরকারগুবেকক এমন ক্ষমতা কতৃি ত্ব এবং 
দাবয়ত্ব বদকত হকব যাকত তারা স্বিাবসত সরকাবর প্রবতষ্ঠান বহসাকব কাজ করকত পাকর এবং অথিননবতক উন্নয়ন এবং সামাবজক 
নয ায় প্রবতষ্ঠার েকক্ষয  পবরকল্পনা রিনা করকত পাকর এবং প্রস্তাববত প্রকল্পগুবের রূপায়র্ ঘটাকত পাকর। ২৪৩ তজবড অনুকেকদ 
সমস্ত রাজয কক তজো পবরকল্পনা কবমটি এবং মহানগর এোকার জনয  মহানগর পবরকল্পনা কবমটি গঠন করকত বো হকয়কে। 
তজোর পঞ্চাকয়ত ও পুরসিাগুবের ততবর পবরকল্পনাগুবেকক একবত্রত িাকব সংবিষ্ট তজোর জনয  একটি  সো উন্নয়ন পবরকল্পনা 
ততবর করাই তজো পবরকল্পনা কবমটির কাজ এবং এই  সো পবরকল্পনার অে বহসাকব সুসংহত স্থান ও অবস্থানগত পবরকল্পনা 
ও দক্ষতার সকে প্রাকৃবতক সম্পদ সংরক্ষকর্র বয বস্থাও করকত হকব। রাজয  স্তর ও স্থানীয় স্বিাবসত সরকার স্তকর উপযুক্ত নীবত 
গ্রহকর্র মা্য কম এই  সো পবরকল্পনাটি বাস্তকব কাযিকর করকত হকব। আর তস জনয  যথাযথ প্রবতষ্ঠাবনক এবং পদ্ধবতগত 
বয বস্থাও বনকত হকব। 

এ তদকি ২.৫ েক্ষ পঞ্চাকয়বত রাজ প্রবতষ্ঠান এবং ৩৮৪২টি িহরাঞ্চেীয় স্বিাবসত সরকাকর ৩০ েকক্ষরও তববি মানুষ প্রবতবনব্ত্ব 
করকেন। এই বয াপক গর্তাবিক বিবি ববকের অনয  তকানও তদকি তনই। গর্তাবিক িাকব এককবাকর প্রাথবমক স্তর তথকক 
পবরকল্পনা রিনার এই অননয  সুকযাগ জাতীয় স্বাকথি কাকজ োগাকনা তযকত পাকর। এ তদকি বিবিস্তর তথকক ক্রমি উচ্চপযিাকয়র তয 
পবরকল্পনা রিনার জনয  গ্রামসিা, তজো পবরকল্পনা কবমটি, রাজয  অথি কবমিন ততবর হকয়কে বা জনসা্ারকর্র প্রবতবনব্কত্বর 
অনয  পথ  ুকে বগকয়কে তা একটি বনবদিষ্ট েক্ষয  পূরকর্র পকথ প্রিবেত বয বস্থাকক উজ্জ্বীববত ককরকে। 

থকরশলর দষৃ্টান্ত 

বটম আপ প্লয াবনং 
পবরকল্পনা করকব গ্রাকমর সা্ারর্ মানুষ এমনটা অবতবে গর্তিবপ্রয় মানুকষরও তমকন বনকত অসুবব্া হকয়বেে। বকন্তু কাকেক্রকম 
তদ া তগে নীকির তথকক তয পবরকল্পনার জন্ম তসটাই সঠিক পকথর বদিা তদ ায়। 

জনসা্ারকর্র অংিগ্রহর্ বনবিত করা তথা বিবিস্তর তথকক উচ্চপযিাকয়র জনয  বটম আপ প্লয াবনং পবরকল্পনা রিনার উকদয াকগর 
বয াপাকর সকিতনতা প্রসাকরর জনয  তকরকে প্রথম প্রিারাবিযান িাোকনা হকয়বেে। পকর তসন কবমটির সুপাবরকির বিবিকত এই 
ববষয়টিকক একটি প্রাবতষ্ঠাবনক রূপ তদওয়া হয়। প্রসেত তসন কবমটি বেে ববকিষজ্ঞ কবমটি এবং এই কবমটি প্রিারাবিযান 
িোকােীনই তার কাজ ককরবেে। গ্রামসিা তয প্রকয়াজনীয়তাগুবে অনুিব ককর তসগুবে বিবিত করা ও  বতকয় তদ া তথকক 
শুরু ককর তজো পবরকল্পনা কবমটির িূোন্ত প্রিাসবনক অনুকমাদন পযিাকোিনা ককর তকরে প্রবতবনব্ত্বমূেক পবরকল্পনার এক 
বহুস্তরীয় প্রবক্রয়া উদ্ভাবন ককরকে। এই বয বস্থায় প্রকতয ক গ্রাম পঞ্চাকয়ত ও পুরসিাকক তয িাকব উন্নয়ন প্রবতকবদন ততবর ও 
মুদ্রর্ করকত হয় তা কম কথা নয়। এই উন্নয়ন প্রবতকবদনগুবেকত প্রকতয ক এোকার সহায়সম্পকদর ববস্তাবরত তাবেকা থাকক এবং 
তসই সকে দীঘিকময়াবদ উন্নয়কনর েকক্ষয ও আকোিনা করা হয়। এই আকোিনাকক উন্নয়নমূেক আকোিনািক্র তডকিেপকমন্ট তসবমনার 
বকে অবিবহত করা হয়। গ্রাম পঞ্চাকয়ত ও পুরসিাগুবে তক্ষত্রবিবিক বববিন্ন টাস্ক তোসি (পকর এগুবের নতুন নাম তদওয়া হয় 
কমীকগাষ্ঠী, প্রবত স্বিাবসত সরকাকররর জনয  ১০-১১ জকনর কমীকগাষ্ঠী) গঠন ককর তাকদর উপর বববিন্ন প্রকল্প ততবরর দাবয়ত্ব 
তদয়। দু’জন গকবষককর মকত সব তিকয় গুরুত্বপূর্ি উকেিয  হে প্রবতকবদন বনকয় আকোিনা করার জনয  প্রবত গ্রাম পঞ্চাকয়ত ও 
পুরসিায় উ্নয়নমূেক আকোিনা িকক্রর আকয়াজন করা, যাকত গ্রামসিা স্তকর ওয়াডি বিবিক উন্নয়কনর তয আকোিনার সূিনা হয় 
তাকক ‘গ্রাকমর উচ্চতর পযিাকয় বনকয় যাওয়া যায়’ (ইিাক এবং িাঙ্ক ২০০০)। জনসা্ারকর্র পবরকল্পনা প্রিারাবিযাকনর অে 
বহকসকব গ্রামসিা, রাজননবতক দকের তনতা, সরকাবর কমিকতি া, স্থানীয় ববকিষজ্ঞকদর বনকয় প্রায় পাোঁি েক্ষ মানুষ তয িাকব 



উন্নয়কনর আকোিনািকক্র অংিগ্রহর্ ককরবেকেন তা ববককন্দ্রীিূত গর্তাবিক কাঠাকমায় আোপ-আকোিনার মা্য কম সমসয ার 
সমা্ান ও প্রবতবনব্ত্বমূেক বয বস্থার গুরুত্বককই তুকে ্কর। 

চাই স্থানীয় সরকারগুবলর হাশত মুক্ত তহববল 

ববককন্দ্রীকৃত পবরকল্পনার তকানও ত্রুটি ববিূয বত তনই এ কথা িুে। তা সকত্ত্বও এই ববষয়গুবেকক তয িাকব প্রাবতষ্ঠাবনক রূপ 
তদওয়া হকয়কে তা বনিঃসকেকহ একটা বে সােেয । পবরকল্পনা প্রিারাবিযান শুরুর বদনগুবেকত রাজয  পবরকল্পনা পষিদ মাোয়াোম 
িাষায় ববস্তাবরত বনকদি বিকা পুবস্তকা প্রকাি ককরবেে এবং পবরকল্পনা প্রকল্প ততবরকত জনসা্ারর্কক সাহাযয  ককরবেে। তজো 
পবরকল্পনা পদ্ধবতর ববষকয় তকরে সরকাকরর (২০০৯) একটি অ্য ায় রকয়কে এবং তসই সকে রকয়কে তকাল্লম তজো পবরকল্পনার 
যাবতীয় নবথপত্র। এ তদকি নতুন সরকার যবদ এককবাকর বিবিস্তর তথকক শুরু ককর উচ্চপযিাকয়র পবরকল্পনা বা বটম আপ 
প্লয াবনংকয়র বয াপাকর সবতয ই আন্তবরক হয় তা হকে এ রাকজয র দৃষ্টান্ত অনুসরর্ করকত পাকর। এ প্রসকে অনয ানয  উকদয কগর মক্য  
পবিমবকের বটম আপ প্লয াবনংকয়র উদাহরর্ তদওয়া তযকত পাকর। পবিমবকে বডএেআইবডর সহায়তায় বাোই করা বকেু গ্রাম 
পঞ্চাকয়কত ২০০৬-৭ সাকে এই উকদয াকগর সূিনা হকয়বেে। সংবব্াকন পঞ্চাকয়বত রাজ প্রবতষ্ঠান ও িহকরর স্থানীয় সরকারগুবেকক 
অথিননবতক উন্নয়ন ও সামাবজক নয ায় প্রবতষ্ঠার েকক্ষয  তয পবরকল্পনা করকত বো হকয়কে, তার গুরুত্ব অনয । এটি এক ্রকনর 
সামবগ্রক পবরকল্পনা। ববিাগীয় স্তকর এই ্রকনর পবরকল্পনা রিনা ও রূপায়কর্ এই রীবত ক নওই সঠিক পদকক্ষপ হকব না। 
িারকত এই দেতর ও ববিাকগর োোঁসই সব তিকয় বে অবিিাপ হকয় তদ া বদকয়কে। বিবিস্তর তথকক পবরকল্পনার এই উকদয াগ 
যতই তজার কদকম িেুক না তকন, পঞ্চাকয়তগুবের হাকত প্রকল্পবিবিক তহববে োো যবদ অনয  তকানও তহববে না থাকক তা 
হকে এই উকদয াগ অথিহীন হকয় যাকব। এ প্রসকে পবিমবে ও কর্িাটককর প্রকল্প হস্তান্তরবিবিক তথাকবথত ববককন্দ্রীকরর্ প্রবক্রয়ায় 
দৃষ্টান্ত তদওয়া তযকত পাকর। স্থানীয় সরকারগুবের হাকত পূবি বন ি্ারর্কযাগয  মুক্ত তহববে বা আনটাকয়ড োি-এর তজাগান 
থাককত হকব, অথিাৎ তয তহববকের অকথি বনকজর স্বা্ীনতা অনুযায়ী পবরকল্পনা ও অগ্রাব্কারগুবেকক বিবিত করা যাকব। 

স্থানীয় সরকারগুবে সঠিকিাকব কাজ করকে অথিননবতক পবরকল্পনার বদক বদকয় তকানও ত্রুটি হয় না। তহববে সামোকনার 
কাজটিও তারা যথাথিিাকবই সম্পন্ন ককর। 

নীবত আশয়াশের কতি বয  

নীবত আকয়াগ অববেকম্ব এক তদিবয াপী অবস্থা সংক্রান্ত প্রবতকবদন ততবরর দাবয়ত্ব বনকত পাকর ও ২০০৮ সাকে পবরকল্পনার জনয  
ততবর বনকদি বিকা সহ তযাজনা কবমিকনর বববিন্ন প্রকিষ্টা বনকয় ববতকি  ও আোপ আকোিনা িাোকত পাকর এবং তারপর স্থানীয় 
তববিত্রগুবেকক স্থান বদকয় একটি রূপকর া ততবরর েকক্ষয  কাজ করকত পাকর। তদকির ৬৪০টি তজোই যবদ তিষ পযিন্ত একটি 
দীঘিকময়াবদ েকক্ষয র বিবিকত তজো পবরকল্পনা ততবর ককর এবং তসই পবরকল্পনার অন্তগিত মাঝাবর তময়াকদর েক্ষয গুবের বিবিকত 
বাবষিক পবরকল্পনা রিনা করা যায়, তা হকে এ তদকি প্রকৃত অকথিই তববিকত্রর মক্য  ঐককয র প্রকাি ঘটকব। স্থানীয় সরকার স্তকর 
িূস্তকরর বিবিতকরর্ বা বজওকোককিন, মৃবিকা, িূগিি স্থ জে, িসয , নদী অববাবহকা, জেববিাবজকা ইতয াবদ তক্ষকত্র তিৌকগাবেক 
তথয বিবিক (বজওগ্রাবেক ইনেরকমিন তবসড তডটা) বয বস্থাপনার কাকজ এ তদি এতটাই উন্নবত করকে তয, স্থানীয় স্তকরর 
ববজ্ঞানসম্মত পবরকল্পনাকক তমাকটই অেীক স্বপ্ন বকে িাবা যাকব না। এর পবরপূরক বহসাকব জনগর্না এবং পবরবারবিবিক 
আথিসামাবজক অবস্থার তথয  (সামবগ্রক িাকব সমীক্ষার কাকজ ববদয ােয় বিক্ষককদর দাবয়ত্ব তদওয়া তযকত পাকর) হাকত পাওয়া 
তগকে পাবরবাবরক স্তকর পূর্িাে েবব বমেকব, যা বিবিস্তকরর পবরকল্পনার  ুোঁটি হকয় উঠকত পারকব। বকন্তু আসে প্রশ্নটা হে, তদকি 
তজো পবরকল্পনা কবমটিগুবে তয িাকব কাজ ককর তাকত তাকদর কাকজর গঠন কাঠাকমার সমস্ত স্তকর অথিননবতক উন্নয়ন এবং 
সামাবজক নয ায় প্রবতষ্ঠার উপযুক্ত রাজননবতক সামাবজক ও আইবন প্রযুবক্তগত ক্ষমতা বক রকয়কে? নীবত আকয়াগ এই ববষয়টি 
বনকয় বিন্তািাবনা করকে িাকো হয়। জনসা্ারকর্র পবরকল্পনা প্রিারাবিযাকনর অে বহকসকব গ্রামসিা, রাজননবতক দকের তনতা, 
সরকাবর কমিকতি া, স্থানীয় ববকিষজ্ঞকদর বনকয় প্রায় পাোঁি েক্ষ মানুষ তয িাকব উন্নয়কনর আকোিনািকক্র অংিগ্রহর্ ককরবেকেন তা 
ববককন্দ্রীিূত গর্তাবিক কাঠাকমায় আোপ-আকোিনার মা্য কম সমসয ার সমা্ান ও প্রবতবনব্ত্বমূেক বয বস্থার গুরুত্বককই তুকে 
্কর। নীবত আকয়াগ এই বদকক গুরুত্ব বদকয় কাজ করকে অকনক দুরূহ সমসয ার সমা্ান  ুোঁকজ পাওয়া সম্ভব। 

যুবক্তসিত হস্তান্তর বয বস্থা চাই 

যুবক্তসেত, দক্ষ ও নয ায় িাকব আবথিক দায়দাবয়কত্বর হস্তান্তর একটি উন্নত সহকযাবগতামূেক যুক্তরাষ্ট্র বয বস্থার অতয াবিয ক িতি । 
বকন্তু িারকতর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠাকমায় আবথিক ক্ষমতা বণ্টকনর সব তিকয় দুবিে জায়গা হে বহু রকম প্রর্ােী (িয াকনে) ও 
তাকদর বববব্ েক্ষয  ও িতি াবেীর উপবস্থবত। এর পবরর্াকম পরস্পর- ববকরা্ী অগ্রাব্কার ও বয থি েোেে। তযাজনা কবমিকনর 



বববেবরাকের ক্ষমতা ববকোপ করকেই সমসয ার সমা্ান হকব না। তমাট বাকজট সহায়তার িতাংকির বহসাকব তকন্দ্রীয় সহায়তা 
প্রকল্পগুবে (বসএসএস) অংি ক্রমিই তবকেকে। ববকক িতুকবিবদ কবমটির (২০১১) সুপাবরি তমকন এই ্রকনর প্রককল্পর সং য া 
কমাকনা হকেও আজও এগুবের উপবস্থবত যকথষ্টই। তদকি আরও নয াযয  ও যুবক্তসেত হস্তান্তর বয বস্থাপনা গকে তুেকত তগকে এই 
প্রকল্পগুবেরই সমসয ার সমা্ান ককর কী িাকব বাস্তকবাপকযাগী হস্তান্তর বয বস্থার অে ককর ততাো যায়, তা সবার আকগ বস্থর 
করকত হকব। তকন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুবের রূপায়র্কারী রাজয গুবের তরকে পাল্টা অথি প্রদাকনর তয নীবত তার েে হকয়কে 
িয়াবহ। একত তাকদর অগ্রাব্কারগুবে িীষর্ িাকবই মার ত কয়কে। স্বাস্থয , বিক্ষা ও সামবগ্রক বদক তথকক এবগকয় থাকা তকরকের 
মকতা রাজয  এবং ঝাে ণ্ড ও ওবেিার মকতা অনগ্রসর এোকাকক একই সবিিারতীয় মানদকণ্ড ববিার করা হকয়কে এবং সকবিাপবর 
একতরো িাকব বববিন্ন প্রকল্প তঘাষর্া ককর রাজয গুবের উপর িাবপকয় তদওয়া হকয়কে। এই সমসয াগুবের সমা্াকনর আশু 
প্রকয়াজন। 

আবথিক বদক তথকক িারত ববকে সবিাব্ক তকন্দ্রীিূত রাষ্ট্র। কবমউবনি বিকনর একককবন্দ্রক সরকারও িারকতর তিকয় অকনক 
তববি ববককন্দ্রীিূত। হস্তান্তর বয বস্থাপনার ঐবতহাবসক পরম্পরার তপ্রবক্ষকত এই তদি বববিন্ন স্তকর (নীি তথকক উপর পযিন্ত) বা 
সমান্তরাকে তয অসাময  রকয়কে, তা ক্রমান্বকয় কবমকয় আনার িার বক শু্ুমাত্র তকন্দ্রীয় অথি কবমিকনর উপর িাবপকয় তদওয়া 
উবিত? যা-ই তহাক না তকন, এই ককয়ক বেকর উন্নয়কনর প্রকশ্ন িারত বনবদিষ্ট েকক্ষয র কাকে একসকে, নাবক বনবদিষ্ট েকক্ষয র 
তথকক সকর বগকয়কে তা নতুন ককর  বতকয় তদ া প্রকয়াজন। 

থমটাশত হশব নােবরকশদর থমৌবলক পবরশষবার দাবব 

ববককন্দ্রীকৃত বয বস্থাকক আরও সুসংহত িাকব গকে ততাোর স্বাকথি এ বার নীবত আকয়াকগর নতুন িাইস তিয়য ারময ান অরববে 
পানাগাবেয়ার দাবয়ত্ব এ বয াপাকর নতুন ককর সমীক্ষার বনকদিি তদওয়ার। অবিয ই পরামিিদাতা সংস্থাগুবে অনুমাকনর বিবিকত 
কাজ করকত পাকর না। স্বা্ীনতার ৬৮ বের পকরও স্বে িারত প্রিারাবিযাকনর অে বহসাকব তদকির প্র্ানমিীকক য ন ঝাোঁটা 
হাকত রাস্তা সাোইকয়র কাকজ নামকত হয়, ত ন িেবত উন্নয়কনর ্রন বনকয় সবতয ই েজ্জা োকগ। 

কার অগ্রাব্কাকরর বিবিকত এ তদকির িাগয  বন ি্াবরত হকয়বেে, এই তঘারাকো প্রকশ্নর জবাব পাওয়ার প্রকয়াজন বক তনই? 
পঞ্চাকয়তগুবেকক িবক্তিােী ককর ততাো এবং ৭৩/৭৪তম সংকিা্নীকত ববর্িত বাসস্থান প্রকতয ক নাগবরককর কাকে সয াবনকটিন, 
পানীয় জে, আবাসন, ববদুয ৎ তযাগাকযাগ বয বস্থার মকতা তমৌবেক সুকযাগসুবব্া এবং অনয ানয  জনপবরকষবা তপৌোঁকে তদওয়ার 
সারমমি অনুসরর্ করার বদকক অববেকম্ব নজর তদওয়া প্রকয়াজন। স্থানীয় স্বিাবসত সরকারগুবেকক বনজস্ব সহায় সম্পদ সংগ্রকহ 
উৎসাবহত করা প্রকয়াজন। বকন্তু পঞ্জাব, রাজস্থান ও হবরয়ানা সরকার তয িাকব সম্পবিকর ববকোপ সহ আরও তয ককয়কটি 
পিাৎমু ী পদকক্ষপ বনকয়কে, তা বনকয় গিীর বিন্তার অবকাি রকয় যায়। অথি ববকে ৮০ িতাংি তদকিই স্থানীয় সরকারগুবের 
কাকে আকয়র মূে উৎস সম্পবি কর। তকব স্থানীয় স্বিাবসত সরকারগুবে যাকত রাজস্ব সংগ্রকহর একই রকম প্রকিষ্টা বনকয় প্রতয ন্ত 
অঞ্চকের আবদবাসী তথকক শুরু ককর নয়াবদবল্লর অবিজাত নাগবরককদর তুেনীয় জনপবরকষবা বদকত পাকর, তস জনয  এমন এক 
হস্তান্তর বয বস্থাপনা গকে ততাো জরুবর যা তাকদর আবথিক ক্ষমতা বৃবদ্ধ করকব। ত্রকয়াদি অথি কবমিন তয সা্ারর্ কমিকুিেতা 
অনুদাকনর সুপাবরি ককরকে তা সমতাবব্ান অনুদান না হকেও সা্ারর্ মানুকষর জীবনযাত্রার মাকনান্নয়কনর পকথ বে পদকক্ষপ। 
তকব তার জনয  পরবতী কাজ জাবর রা কত হকব। কানাডা, অকেবেয়ার মকতা যুক্তরাকষ্ট্র িারকতর তুেনায় বনম্ন স্তর তথকক 
উপবরস্তকরর অসাময  অকনক কম। এ দুই যুক্তরাকষ্ট্রই সমতাবব্ান অনুদাকনর রীবত প্রিবেত। নীবত আকয়াগ এবং িববষয কতর 
তকন্দ্রীয় অথি কবমিনগুবে এই ববষয়টি মাথায় রা কত পাকর। তকব সা্ারর্ নাগবরককদর তমৌবেক পবরকষবার দাবব না বমটিকয় 
রাজয গুবেকক বেসকাে তরসপনবসবববেটি অয াি বাকজট ময াকনজকমন্ট আইকনর িতি গুবে মানকত উৎসাবহত করা অসাংবব্াবনক না 
হকেও অনুবিত। 

 

তথযসূত্র- উইবকবপবডয়া 
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