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Abstract 

As a political norm, the term democracy is a very prevalent, well-known and controversial 

term. Although India's democracy is not very ancient in terms of time, it is the largest 

democracy in the world in terms of population and extent. India is a little ahead of other 

countries in the developing third world in terms of the long road to democracy. Apart from 

receiving more than seventy years of Indian democracy, many problems still exist which are 

a special obstacle in the path of strong democracy. The article discusses the long-term 

achievements of Indian democracy, along with some issues that hinder the establishment of 

a strong democratic India. There is also a brief discussion of how problems can be 

overcome in the evaluation phase.  
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বূক্তভকা: আভযা ফা কক্তয গণতয়িয মুয়গ। এয অথথ এই যম, গণতি যই কক্তিাথয়যয ন্ধান যদে মা ক্তদয়ে ক্তফচায 

কযা ে যাজননক্ততক ক্তিোকরা এফং প্রক্তিো ক্ততকাযী নাক্তক ক্তবন্ন ক্তকছু
১
। একক্তি যাজননক্ততক আদথ ক্তয়য়ফ 

‘গণতি’ ফতথভান ভয়েয যপ্রক্তিয়ত ফহুর প্রচক্তরত এফং চক্তচথত ব্দ। য কাযয়ণ ফতথভান ক্তফয়েয প্রক্ততক্তি যাষ্ট্রই ক্তনয়জয়ক 

গণতাক্তিক ক্তয়য়ফ ক্তযক্তচক্তত ক্তদয়ত গফথয়ফাধ কয়য থায়ক। কায়রয ক্তনক্তযয়খ বাযয়তয গণতি খুফ প্রাচীন না য়রও 

জনংখযা এফং ফযািীয ক্তনক্তযয়খ ক্তফয়েয ফৃত্তভ গণতি। ক্তফ তয়কয চায়যয দয়কয যলবায়গ ও াাঁয়চয দয়কয 

প্রথভবাগ জুয়ে বাযত এক্তো, আক্তিকা ও রাক্ততন আয়ভক্তযকায ক্তফক্তবন্ন যদ জাতীে ভুক্তি আয়দারয়নয ভাধযয়ভ 

ঔক্তনয়ফক্তকতায অফান ঘক্তিয়ে স্বাধীন াফথয়বৌভ যাষ্ট্র ক্তয়য়ফ আত্মপ্রকা কয়য। ক্তকন্তু গণতয়িয দীঘথ থ 

ক্তযিভায ক্তনক্তযয়খ উন্নেনীর তৃতীে ক্তফয়েয অনযানয যদয়য তুরনাে বাযত কয়েক কদভ এক্তগয়ে। ফরা ফাহুরয মা 

বাযতীে গণতয়িয অনযতভ ফক্তরষ্ঠতভ ক্তদক। অফয দীঘথ ত্তয ফছয়যয অক্তধক থ ক্ততিভাে বাযয়তয গণতয়িয 

ইক্ততায়য প্রাক্তি-অপ্রাক্তিয তাক্তরকাও কভ নে এফং মা ক্তনয়ে যাষ্ট্রক্তফজ্ঞানী, ভাজক্তফজ্ঞানী, গনভাধযভ ক্তকংফা আভ-

জনতায ভয়ধয গণতাক্তিক বাযয়তয প্রাক্তিয গফথয়ফাধ ফা অপ্রাক্তিয ভায়রাচনায ফহু চুরয়চযা ক্তফয়েলণ অফযাত। 
 

প্রাক্তিয ক্তনক্তযয়খ বাযয়তয গণতি : একথা তয যম যকায়না যাজননক্ততক আদথই ভাূয়নয যবয় যফোে না
২
। প্রক্ততক্তি 

যাজননক্ততক আদথই যভৌক্তরক নীক্তত ও ূয়েয নূনযতভ ফুক্তনোয়দয উয প্রক্ততক্তষ্ঠত। ুতযাং এই যপ্রক্তিয়ত ফরা মাে 

স্বকীে বফক্তয়িযয ক্তযয়প্রক্তিয়তয স্থান-কার-াে যবয়দ ক্তফক্তবন্ন যদয় গণতয়িয কাঠায়ভাগত াথথকয থাকয়রও 

ফুক্তনোদয়ক কখনই অস্বীকায কযা ম্ভফ নে। গণতিয়ক ফযাখযা কযায যিয়ে নানা ভুক্তনয নানা ভত থাকয়রও ভস্ত 

ক্তফতকথয়ক দূয়য যযয়খ আভযা গণতয়িয ক্তকছু যভৌক্তরক নীক্ততয কথা উয়েখ কযয়ত াক্তয। মথা-ফথজনীন যবািাক্তধকায, 

জনভয়তয গুরুত্ব, াভাক্তজক-যাজননক্ততক-অথথননক্ততক াভয, ফযক্তি স্বাধীনতা, ংখযাগক্তযয়ষ্ঠয ান, দর ফযাফস্থা, 
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আইয়নয অনুান প্রবৃক্তত। বাযয়ত প্রক্ততক্তনক্তধত্বভূরক ংদীে গণতি প্রক্ততক্তষ্ঠত। ফথকায়র ভস্ত ক্তযয়ফয় ংদীে 

গণতি দাাঁক্তেয়ে থায়ক চাযক্তি ক্তবক্তত্তয উয। মথা- (১) আইনবা (২) ক্তনযয়ি ও ক্তফচিণ ক্তফচাযফযাফস্থা (৩) 

িাতীন প্রান (৪) অতযন্ত নযােযােণ, ক্তনযয়ি ও দাক্তেত্বীর ংফাদ ভাধযভ
৩
। উয়েখয উক্তেক্তখত চাযক্তি 

ক্তবক্তত্তও বাযয়ত ফতথভান এফং মা স্বাধীন বাযয়ত গণতি প্রক্ততষ্ঠায ফথ যথয়ক ফতথভান কার মথন্ত ক্তিে। মাই যাক 

দীঘথ ত্তয ফছয়যয অক্তধক অক্ততফাক্তত গণতাক্তিক বাযয়তয প্রাক্তিয ক্তফলেগুক্তর ংয়িয় আয়রাচনা কযা র।   
 

প্রথভত, বাযতীে ংক্তফধায়নয তৃতীে অধযায়ে ১২ যথয়ক ৩৫ ধাযায ভয়ধয ছে ধযয়নয যভৌক্তরক অক্তধকায ক্তরক্তফদ্ধ 

কযা য়েয়ছ। মথা-ায়ভযয অক্তধকায, স্বাধীনতায অক্তধকায, যালয়ণয ক্তফরুয়দ্ধ অক্তধকায, ধভথীে স্বাধীনতায অক্তধকায, 

ংস্কৃক্তত ও ক্তিা ক্তফলেক অক্তধকায ও ানতাক্তিক প্রক্ততক্তফধায়নয অক্তধকায। প্রঙ্গত একয়য় অক্তধকাযয়বাগ 

যকায়নাবায়ফই যকায়না গণতাক্তিক যায়ষ্ট্রয বফক্তিয য়ত ায়যনা। য কাযয়ন ১৯৭৬ ায়র ৪২ তভ ংক্তফধান 

ংয়াধয়নয ভাধযয়ভ চতুথথ অধযাে-ক (Part IV-A) এ যভৌক্তরক কতথয়ফযয অন্তবুথক্তিয রয়িয একক্তি নতুন অধযাে 

ংমুি কযা য়েয়ছ। আফায চতুথথ অধযায়ে নাগক্তযক অক্তধকায ও ফযক্তি স্বাধীনতা যিাে ক্তনয়দথভূরক নীক্ততয উয়েখ 

আয়ছ। অফয এগুক্তর ভানয কযা যায়ষ্ট্রয ফাধযতাভূরক নে। 
 

ক্তিতীেত, ংক্তফধায়নয ৭৯ নম্বয ধাযা অনুমােী বাযতীে ংদ যাষ্ট্রক্তত  যরাকবা ও যাজযবা ক্তনয়ে গক্তঠত। 

ক্তিয়িয়নয ভয়তা বাযয়ত ংদীে গণতাক্তিক ফযাফস্থা অথথাৎ ভক্তিক্তযলদ চাক্তরত ানফযাফস্থা প্রচক্তরত আয়ছ। এই 

ফযাফস্থা অনুায়য যকন্দ্রীে আইনবায ক্তনম্নকি যরাববা এফং যাজয ক্তফধানবাগুক্তরয়ত ক্তনফথাচয়নয ভাধযয়ভ 

ংখযাগক্তযষ্ঠতা প্রাি যাজননক্ততক দর াাঁচ ফছয়যয জনয যকায গঠন কয়য
৪
। প্রঙ্গত ক্তনফথাক্তচত দযয়দয ভাধযয়ভই 

যকায জনগয়ণয ক্তনকি দােফদ্ধ থায়ক। 
 

ততৃীেত, ংক্তফধায়নয ৩২৬ নম্বয ধাযা অনুমােী ধভথ, বালা, জাত-াত, জন্মস্থান ক্তনযয়িবায়ফ প্রক্ততক্তি প্রািফেস্ক 

নাযী ুরুল-এয ফথজফনীন যবািাক্তধকায স্বীকৃত য়েয়ছ। অথথাৎ প্রািফেস্ক নাগক্তযকগণ যবািদায়নয ভাধযয়ভ তায়দয 

ছদ ভয়তা প্রক্ততক্তনক্তধয়ক ক্তনফথাক্তচত কয়য থায়ক এফং প্রক্ততক্তনক্তধগণ জনগয়ণয কায়ছ মূ্পনথ দােফদ্ধ থায়কন। ুতযাং 

ংক্তফধানগতবায়ফ চূোন্ত যাজননক্ততক িভতা থায়ক জনগয়ণয ক্তনকি এফং জনগণই াফথয়বৌভ িভতায অক্তধকাযী।  
 

চতথুথত, ংক্তফধায়নয ঞ্চদ অংয় ৩২৪ নম্বয ধাযাে ক্তনফথাচন ফযাফস্থায ক্তযচারনায রয়িয স্বাধীন ও ক্তনযয়ি 

ক্তনফথাচন কক্তভন গঠয়নয কথা উয়েখ কযা য়েয়ছ। অনযক্তদয়ক গণতয়ি যাজননক্ততক দর প্রাণভ্রভযা স্বরু। বাযয়ত 

ফহুদরীে ফযাফস্থা প্রচক্তরত। ফতথভান বাযয়ত াতক্তি জাতীে দর ও চক্তেয়য অক্তধক আঞ্চক্তরক দয়রয উক্তস্থক্তত ফতথভান। 

১৯৫২ ার যথয়ক ২০১৯ ার মথন্ত যভাি ১৭ ফায াধাযণ ক্তনফথাচন অনুক্তষ্ঠত য়েয়ছ। যময়িয়ে ক্তনফথাচন কক্তভয়নয 

ক্তনযয়ি বূক্তভকা, ক্তনফথাচয়ন ফহু যাজননক্ততক দর ও জনগয়ণয অংগ্রণ বাযতীে গণতয়িয প্রাক্তি ও াপয়রযয 

উয়েখয়মাগয প্রভাণ। 
 

ঞ্চভত, বাযতীে গণতয়িয একক্তি গুরুত্বূনথ স্তম্ভ র বাযয়তয স্বাধীন ও ক্তনযয়ি ক্তফচাযফযাফস্থা ও তায 

ক্তফোয়মাগযতা। াধাযণ নাগক্তযয়কয অক্তধকায যিা ও নযােক্তফচায়যয রয়িয বাযয়ত ুপ্রীভ যকািথ, াই যকািথ ও তায 

অধীনস্ত ক্তনম্ন আদারত মা নাগক্তযক অক্তধকায ও নযাে ক্তফচায যিায যিয়ে ক্তনযয়িবায়ফ গুরুত্বূনথ বূক্তভকা ারন 

কয়য থায়ক। উয়েখয ক্তফচায ফযাফস্থায যিয়ে বাযয়তয যাষ্ট্রক্তত, প্রধানভিী, অনযানয ভিী, আভরা যথয়ক াধাযন 

নাগক্তযক যকউই আইয়নয ঊয়দ্ধথ নন।  
 

লষ্ঠত, স্বাধীন ও ক্তনযয়ি ংফাদ ভাধযভ গণতয়িয অনযতভ ক্তবক্তত্ত ক্তয়য়ফ অক্তবনক্তদত। বাযয়ত ক্তফক্তবন্ন ভত ও 

দৃক্তিয়কাণ ক্তনবথয ফহুংখযক জাতীে ও আঞ্চক্তরক ংফাদ ভাধযভ(মায ভয়ধয বফদ্যযক্ততন ও ভুক্তিত উবয়েই ক্তফদযভান) মা 

ভাজ ও যাষ্ট্রময়িয ক্তফক্তবন্ন ধযয়নয অক্তফচায ও ভযায়ক াভয়ন এয়ন ভাধায়নয ফহুভতয়ক তুয়র ধয়য যমবায়ফ 

জনভান, প্রান ও নীক্তত ক্তনধথাযকয়দয প্রবাক্তফত কয়য তা ক্তনিঃয়দয় যদ ও ভায়জয ফহুস্বক্তযক গণতয়িয 
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ক্তবক্তত্তয়ক ভজফুত কয়য
৫
। প্রঙ্গত গণতয়ি আয়রাচনায ক্তফয়ল গুরুত্ব আয়ছ। এই যপ্রক্তিয়ত গণতাক্তিক আয়রাচনা 

ক্তকংফা আয়রাচনায গণতি
৬
- যম ক্তদক যথয়কই যদখা যাক না যকন, গত কয়েক ফছয়য তথয প্রমুক্তিয যদৌরয়ত একিা 

নতুন ক্তযক্তস্থক্ততয বতক্তয য়েয়ছ যাযার ক্তভক্তিো ফা ভাজ ভাধযয়ভয করযায়ণ। 
 

িভত, গণতয়ি নাগক্তযক ভায়জয ক্তিে বূক্তভকা ক্তফয়ল গুরুত্বূণথ। বাযয়ত াভাক্তজক, অথথননক্ততক, যাজননক্ততক 

ক্তফক্তবন্ন যিয়ে ক্তফক্তবন্ন ইুযয়ক যকন্দ্র কয়য গয়ে ওঠা নাগক্তযক ভায়জয আয়দারন গণতয়িয বীতয়ক ি কয়যয়ছ। 

উয়েখয আন্না াজায়য, ক্তকযণ যফদী, প্রান্তবূলণ, যভধা ায়িকয, স্বাভী অক্তিয়ফ প্রভুখয়দয উয়দযায়গ নাগক্তযক 

ভায়জয আয়দারন বাযয়তয যাষ্ট্র ও যাজননক্ততক ফযাফস্থায়ক গবীযবায়ফ আয়দাক্তরত কয়যয়ছ। 
 

অিভত, িভতায ক্তফয়কিীকযণ যম যকায়না গণতাক্তিক যায়ষ্ট্রয ক্তবতয়ক ি কয়য। বাযয়ত গণতিয়ক আযও ক্তিারী 

কযয়ত, প্রাক্তনক ফযাফস্থাে জনগয়ণয অংগ্রণয়ক ুক্তনক্তিত কযয়ত এফং গণতাক্তিক ক্তবক্তত্তয়ক তৃণভূর স্তয়য যপ্রাক্তথত 

কযায রয়িয ঞ্চায়েত ও যৌযবায গঠন কয়যয়ছ। উয়েখয ১৯৯২ ায়র ংক্তফধায়নয ৭৩ তভ ও ৭৪ তভ 

ংয়াধনী আইয়নয ভাধযয়ভ যদয়য ঞ্চায়েত ফযাফস্থা এফং যৌযবাগুক্তরয গঠন ও কামথপ্রণারীয়ত যভৌক্তরক 

ক্তযফতথন াধন কযা য়েয়ছ। যময়িয়ে ক্তেস্তয ঞ্চায়েত ফযাফস্থা প্রফতথয়নয ওয যজায ক্তদয়ে ঞ্চায়েত এফং 

যৌযবাগুক্তরয ভস্ত আয়ন প্রাথথীয়দয জনগণ কতৃথক ক্তনফথাক্তচত ওোয কথা ফরা য়েয়ছ। াাাক্ত বাযতফয়লথয 

ক্তফার জনয়গাষ্ঠীয কথা ভাথাে যযয়খ এফং গণতাক্তিক ভায়জয দ্যফথরতয ও ক্তক্তছয়ে ো ভানুলজয়নয এফং ক্তফয়লত 

ভক্তরায়দয অংগ্রণ ুক্তনক্তিত কযয়ত স্থানীে যকাযগুক্তরয়ত আন ংযিণ কযা য়েয়ছ
৭
।  

 

     এছাো ২০০৫ ায়রয অয়টাফয ভায় বাযতীে নাগক্তযকয়দয তথয জানায অক্তধকায, ২০১৪ ায়র দ্যনথীক্তত যযায়ধ 

যকয়ন্দ্র যরাকার ও যরাকােুি আইন এফং ফতথভায়ন করয়ক ক্তনয়ে একক্তি অংগ্রণভূরক, স্বচ্ছ ও ংয়ফদনীর 

প্রান গয়ে যতারায রয়িয তথয প্রমুক্তি ক্তনবথয ক্তিক্তজিযার বাযত কভথূচী মা একক্তি ক্তিারী গণতাক্তিক বাযয়তয 

ইক্তঙ্গত ফন কয়য। 
 

ক্তিারী গণতাক্তিক বাযয়তয রয়িয ভযা: দীঘথকার চারু থাকািা বাযতীে গণতয়িয একক্তি ফহু আয়রাক্তচত 

ইক্ততফাচক ক্তদক য়রও এয ক্তবতয়যয যয ক্তকন্তু উয়ন্মাক্তচত েক্তন ক্তকংফা য়ত ায়যক্তন
৮
। প্রাক্তিয ক্তনক্তযয়খ বাযতীে 

গণতয়িয যম আয়রাচনা কযা তা ফাযত এক ক্তিারী গণতয়িয যচাযায়ক তুয়র ধয়য। ক্তকন্তু প্রাক্তিয ফাস্তফ 

যপ্রিাি ফহুয়িয়েই যনক্ততফাচক ইক্তঙ্গত ফন কয়য। ফযাক অয়থথ গণতি ধুধুভাে যকায গঠন ক্তকংফা যাষ্ট্র 

ক্তযচারনায একক্তি দ্ধক্তত নে, গণতি জীফন মায়নয এক ধযন
৯
 ফা প্রক্তিো। যদয়য ফযাক অংয়য জনগণ মক্তদ 

যই প্রক্তিোে স্বতিঃস্ফুতথবায়ফ অংগ্রণ কযয়ত না ায়য তায়র যয়িয়ে যকায়না বায়ফই যায়ষ্ট্রয গণতাক্তিক চক্তযে 

ক্তঠকবায়ফ প্রস্ফুক্তিত ে না। আয এই ক্তফচায়যই উয়ঠ আয় বাযতীে গণতয়িয ীভাফদ্ধতায ক্তদকগুক্তর। কাযন প্রকৃত 

গণতি প্রক্ততষ্ঠায জনয প্রয়োজন কর স্তয়য াভাক্তজক, যাজননক্ততক, অথথননক্ততক বফলয়ভযয অফান এফং ফথয়াক্তয 

াভাক্তজক, যাজননক্ততক, অথথননক্ততক প্রক্তিোে স্বতিঃস্ফুতথ অংগ্রয়ণয ুয়মাগ। ক্তকন্তু বাযতীে গণতয়িয ত্তয ফছয 

যক্তযয়ে যগয়রও ফহু ভযায়ক কাক্তিয়ে উঠয়ত াযা মােক্তন মা গণতয়িয াপয়রযয য়থ প্রধান অন্তযাে। 
 

প্রথভত, নাগক্তযক অক্তধকায যিায যিয়ে ংক্তফধায়নয কতগুয়রা যভৌক্তরক অক্তধকায ক্তরক্তফদ্ধ থাকয়রও ক্তফক্তবন্ন ভয়ে 

যায়ষ্ট্রয বস্বযাচাযীভূরক কামথকরা কামথত এই অক্তধকাযগুক্তরয়ক রংঘন কয়যয়ছ। ১৯৬২, ১৯৭১ এফং ১৯৭৫ ায়র 

জাতীে জরুযী অফস্থায নায়ভ জনাধাযয়নয যভৌক্তরক অক্তধকাযগুক্তর যন কয়য এফং ক্তফচায ক্তফবায়গয স্বাধীনতা খফথ 

কয়য যম প্রাক্তনক ফযাফস্থা চারু য়েক্তছর কামথত তা গণতয়িয ভূয়র কুঠাযাঘাত। 
 

ক্তিতীেত, াভাক্তজক ও অথথননক্ততক যিয়ে অাভযয়ক ক্তজইয়ে যযয়খ যকায়না বায়ফই গণতি প্রক্ততষ্ঠা ম্ভফ নে। 

স্বাধীনতায এত ফছয ফায়দও যদয়য ফহু ভানুল এখনও দাক্তযি ীভায ক্তনয়চ ফফা কয়য। ফহুভুখী দাক্তযি 

ূচয়কয(ভাক্তি-িাইয়ভননার বাক্তিথ ইনয়িক্স ফা এভক্তআই) ২০১৬ মথন্ত ক্তযংখযান অনুমােী যদয়য তক্তক্তর 

উজাক্ততয়দয ৫০ তাং এখনও গযীফ এফং ভুক্তরভয়দয ভয়ধয প্রক্তত ক্ততনজয়নয একজন এফং ক্তিিানয়দয প্রক্তত 
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ছ’জয়নয একজন গযীফ। উয়েখয তক্তক্তর উজাক্ততয়দয ভয়ধয গযীয়ফয ংখযা যফী
১০

। এভনক্তক উচ্চীিায যিয়েও 

তক্তক্তর জাক্তত, উজাক্তত এফং ংখযারঘু ভুরভান ম্প্রদায়েয অংগ্রণও আানুরু নে। অক্সপযাভ এফং 

যিয়বরয়ভন্ট ক্তপনান্স ইন্টাযনযানার-য ২০১৮-য ভীিা অনুমােী আয়েয বফলভয ক্তফগত ক্তদয়নয তুরনাে আযও 

যফয়েয়ছ। ায়তয়গানা ধনীয়দয ায়ত আযও যকন্দ্রীবূত য়েয়ছ অথথ। গযীফযা তক্তরয়ে ক্তগয়েয়ছ আযও ঋয়ণয জায়র। 

যদয়য ফয়চয়ে ক্তফত্তফান ১% ভানুয়লয ম্পদ যফয়েয়ছ ৩৯%। এভনক্তক আক্তথথক বফলভয যঘাচায়নায উয়দযায়গয ক্তদক 

যথয়ক বাযত ক্তফয়ে ১৫৭ ক্তি যদয়য ভয়ধয ১৪৭
১১

। 
 

ততৃীেত, ভগ্র ক্তফয়েয তরুণ ফেীয়দয এক ঞ্চভাংই যয়েয়ছ বাযয়ত। ২০১১ ায়রয জনগণনা অনুমােী 

জনংখযায অয়ধথয়কযও যফক্ত (৬০.৩ তাং) ১৫-৫৯ কভথিভ ফেিঃিয়ভয মথােবুি এফং এক-চতুথথাং ১৫-২৯ 

মুফ ফেিঃিয়ভয মথােবুি। ২০১৫-১৬ ায়র ১৮-১৯ ফেিঃীভায তরুণয়দয যফকাযত্ব ায ক্তছর ১৩.২ তাং মা 

ক্তেয়াধথ (১.৬ তাং) কভথীয়দয যফকাযত্ব ায়যয তুরনাে ৮ গুন যফক্ত। অনযক্তদয়ক এই মুফয়গাষ্ঠীয অন্তবুথি 

তরুনীয়দয যিয়ে যফকাযত্ব ায ক্তছর ২০ তাং মা ক্তকনা তরুনয়দয তুরনাে প্রাে ক্তিগুণ (১১.৩ তাং) এয়িয়ে 

ক্তফয়লবায়ফ উয়েখয যফকাযয়ত্বয ক্তফদযভানতা গ্রাভাঞ্চয়রয তুরনাে য়য এফং তরুণয়দয তুরনাে তরুণীয়দয ভয়ধয 

যফ।
১২

 ম্প্রক্তত ‘নযানার যাম্পর ায়বথ অক্তপ’ (এনএএও)-য ক্তযংখযাণ অনুমােী ২০১৭-১৮ অথথফয়লথ 

যদয়য যফকাযয়ত্বয ক্তযভাণ যফয়ে য়েয়ছ ৬.১ তাং মা ক্তফগত ৪৫ ফছয়যয যথয়ক ফ যচয়ে যফী।
১৩  

উয়েখয এই 

ক্তফুর ক্তযভাণ মুফ ম্প্রদায়েয কভথিভতা যম যকায়না যদয়য াভাক্তজক, যাজননক্ততক, অথথননক্ততক, ক্তযকাঠায়ভায়ক 

ফযাকবায়ফ ক্তযফতথন কযয়ত ায়য। ক্তকন্তু মক্তদ এই কভথিভতায়ক কায়জ না রাগায়না ে এফং উত্তয়যাত্তয মক্তদ এই 

যফকাযয়ত্বয ভযা ফৃক্তদ্ধ যয়ত থায়ক তায়র তা যময়কায়না যদয়য গণতাক্তিক কাঠায়ভায যিয়ে যম চূোন্ত 

িক্ততকাযক তা আয ফরায অয়িা যায়খন না। 
 

চতথুথত, স্বাধীনতায এত ফছয য়যও জাত-াত-য ভয়তা ফণথ-বফলভযভূরক ভযা এখনও ক্তিে। দক্তরত ও 

ংখযারঘু ভানুল এভনক্তক নাযীয়দয অক্তধকাযও ফহু যিয়ে বূরুক্তিত। যদয় প্রক্তত ১৮ ক্তভক্তনয়ি একজন দক্তরত ক্তনগৃীত 

য়চ্ছ, প্রক্তত ৪ ঘন্টাে একজন নাযী ধক্তলথতা য়চ্ছন, প্রক্তত ২ ক্তদয়ন একজন দক্তরত খুন য়চ্ছন।
১৪ 

ম্প্রক্তত ক্তফয়েয ফৃত্তভ 

ংফাদ ংস্থা যেিায়থয যফাভূরক াখা ংগঠন ‘দয িভন যেিাথ পাউয়েন’ -য ভীিা অনুমােী নাযীয়দয জনয 

ক্তফজ্জনক তাক্তরকাে বাযয়তয স্থান আপগাক্তনস্তান, ক্তক্তযো, যাভাক্তরো, াক্তকস্তান এফং কয়ঙ্গাযও আয়গ।
১৫ 

অথথাৎ এই 

যকভ অক্তষ্ণু, ক্তনযাত্তাীন ক্তযয়ফ এফং অনযক্তদয়ক যদয়য দক্তরত, ংখযারঘু ও নাযীয়দযয়ক ফক্তঞ্চত যযয়খ 

যকায়নাবায়ফই ক্তঠক অয়থথ ক্তিারী গণতি প্রক্ততষ্ঠা ম্ভফ নে। 
 

ঞ্চভত, দ্যনথীক্তত যময়কায়না যদয়য গণতয়িয বীতয়ক দ্যফথর কয়য। ‘ট্রান্সায়যক্তন্স ইন্টাযনযানার’–য দ্যনথীক্তত ূচয়ক 

বাযত আয়গয তুরনাে এখন নীয়চয াক্তযয়ত। ২০১৬ ায়র ৭৯ তভ ২০১৮ যত ে ৮১ তভ। এভনক্তক বাযত 

এক্তোয ভয়ধয প্রথভ ক্তদয়ক াাঁচক্তি যদয়য একক্তি যমখায়ন যদয় যফক্তযবাগ ভানুল ভয়ন কয়যন ঘুল না ক্তদয়র 

ক্তযয়লফা াওো ম্ভফ নে।
১৬

 যদয় দ্যনথীক্তত যযায়ধ ২০১৪ ায়র যরাকার ও যরাকামুি আইন বতক্তয য়রও তা 

এখনও ক্তঠকবায়ফ কামথকয কযা েক্তন। এই আইন চায ফছয়যয অক্তধককার য়ে যগয়রও এখনও যদয় যরাকার 

ক্তনয়োগ কযা েক্তন। যদয়য প্রথভ াক্তযয়ত ক্তল্পক্তত যথয়ক ধুরু কয়য যাজনীক্ততক্তফদয়দয ক্তফক্তবন্ন দ্যনথীক্ততভূরক 

কামথকরায়য য়ঙ্গ ক্তিেবায়ফ অংগ্রন মা ক্তিারী গণতয়িয যনক্ততফাচক ইক্তঙ্গত ফন কয়য। 
 

লষ্ঠত, ক্তফচায ফযাফস্থা গণতয়িয গুরুত্বূনথ স্তম্ভ য়রও বাযয়ত ক্তফচায ও আইক্তন ক্তযকাঠায়ভায ক্তদক যথয়ক অয়নকখাক্তন 

ক্তক্তছয়ে। ক্তফচায ক্তযকাঠায়ভায এই দ্যফথরতা মা াধাযণ ভানুয়লয নযাে-ক্তফচায়যয য়থ অন্তযাে। ২০১৭ মথন্ত যদয়য 

ক্তফক্তবন্ন আদারয়ত প্রাে ক্ততন যকাক্তি ভাভরা ক্তফচায়যয অয়িাে যদয়য ক্তফক্তবন্ন আদারয়ত জয়ভ আয়ছ। অনযক্তদয়ক 

আদারয়ত ভাভরা রুজুয ক্তযভায়ণয তুরনাে ক্তফচাযয়কয ংখযা ময়থি কভ।
১৭ 

আইক্তন ফযাফস্থায জক্তিরতা, ক্তফচায 

ক্তযকাঠায়ভায দ্যফথরতা মা ক্তিারী গণতি প্রক্ততষ্ঠায যিয়ে অনযতভ দ্যফথরতা। 
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িভত, গণতয়িয গুরুত্বূনথ ক্তবক্তত্ত র গণভাধযভ। গণভাধযয়ভয স্বাধীন ও ক্তনযয়ি চক্তযে গণতয়িয ক্তবতয়ক 

ক্তিারী কয়য। ক্তকন্তু ফতথভায়ন বাযতফয়লথ গণভাধযয়ভয ক্তনযয়ি বূক্তভকা ক্তনয়ে ফহু প্রশ্নক্তচহ্ন উয়ঠ আয়ছ। ংফাদ 

ভাধযয়ভয কয়থায়যি স্বাথথক্তচন্তা ফহুয়িয়ে ক্তনযয়িতা ফজাে যাখায যিয়ে প্রধান ফাধাস্বরু। ক্তনফথাচয়নয ভে 

খফয়যয কাগজ ক্তকংফা ক্তিক্তব চযায়নরগুক্তর অয়নক যিয়েই নিবায়ফ ক্তনক্তদথি াক্তিথয য়েই কথা ফয়র। আফায অনযক্তদয়ক 

গণভাধযভ ও াংফাক্তদয়কয স্বাধীন ও ক্তনযয়ি বূক্তভকা ফহু যিয়ে ক্তফক্তবন্নবায়ফ ফাধাপ্রাি য়েয়ছ। উয়েখয ‘কক্তভক্তি িু 

প্রয়িট জানথাক্তরস্ট’-য ভীিায তথয অনুমােী ১৯৯২ ার যথয়ক ২০১৭ ার মথন্ত যভাি ৬৭ জন বাযতীে াংফাক্তদক 

খুন য়েয়ছন
১৮ 

মা বাযতীে গণভাধযয়ভয স্বাধীন ও ক্তনযয়ি বাফভূক্ততথ ফজাে যযয়খ কায়জয যিয়ে ফাধাস্বরু। 
 

অিভত, িভতায ক্তফয়কন্দ্রীকযণ তৃনভূর স্তয়যয জনগয়ণয অংগ্রনয়ক ুক্তনক্তিত কয়য মা ক্তিারী গণতি প্রক্ততষ্ঠাে 

ক্তফয়ল বূক্তভকা ারন কয়য থায়ক। িভতায ক্তফয়কন্দ্রীকযণ ও যকাক্তয কামথকরায় জনগয়ণয াক্তফথক অংগ্রয়ণয 

রয়িয ১৯৯২ ায়র ৭৩ ও ৭৪ তভ ংক্তফধান ংয়াধয়নয ভাধযয়ভ ঞ্চায়েত ও যৌযবাগুক্তরয গঠন ও 

কামথপ্রনারীয়ত ফযাক ক্তযফতথন আনা ে। এভনক্তক বাযতফয়লথয ফহুধাক্তফবি জনয়গাষ্ঠীয কথা ভাথাে যযয়খ ভায়জয 

দ্যফথরতয, ক্তক্তছয়ে ো ভানুলয়ক ও ভক্তরায়দয অংগ্রন ক্তনক্তিত কযায রয়িয ংযিয়ণয ফযাফস্থা ে। ক্তকন্তু যকায়না 

যিয়ে একক যাজননক্ততক দয়রয আক্তধতয এফং অনযক্তদয়ক যাজননক্ততক দরগুক্তরয়ত প্ররুলতয়িয আক্তধতয মা 

কামথয়িয়ে ক্তক্তছয়ে ো যেণীয এফং ভক্তরায়দয স্বাধীন যাজননক্ততক বূক্তভকা গ্রয়ন ফাধা য়ে দাাঁক্তেয়েয়ছ। 
 

নফভত, ক্তনফথাচন চরাকারীন ক্তফক্তবন্ন দ্যনথীক্ততভূরক কামথকরা, ফুথ দখর, ছাপ্পা যবাি, ক্তফক্তবন্ন ক্তফক্তচ্ছন্নতাফাদী কামথকরা 

মা ুষ্ঠু ও অফাধ ক্তনফথাচয়নয যিয়ে ফাধা য়ে দাাঁোে। অনযক্তদয়ক ফহুধাক্তফবি বাযতফয়লথ জাক্তত, ধভথ, ফণথ ইতযাক্তদ 

স্পথকাতয ক্তফলেগুক্তর ক্তনয়ে যাজনীক্তত মা কামথত ুষ্ঠু যাজনীক্ততয ও বাযতফয়লথয ক্তফক্তবন্ন প্রায়ন্ত ঘয়ি মাওো ক্তফক্তবন্ন 

ক্তফক্তচ্ছন্নতাফাদী ঘিনা, জক্তঙ্গ কামথকরা বাযতফয়লথয গণতাক্তিক ক্তযয়ফয়ক ফজাে যাখয়ত ফহু যিয়ে ভযায ৃক্তি 

কয়যয়ছ ও কযয়ছ। ‘কাক্তি ক্তযয়িথা অন যিযক্তযজভ’ ২০১৬-য ক্তযংখযাণ অনুমােী বাযয়ত জক্তঙ্গ াভরা যফয়েয়ছ 

অন্তত ১৬ তাং এফং তায়ত ক্তনয়তয ংখযা যফয়েয়ছ ১৭ তাং।
১৯ 

 
 

দভত, যদয়য ভূর ধাযায যাজনীক্ততয়ত এক ক্তফয়ল এক্তরি যেনীয আক্তধতয, যাজনীক্ততয়ত অয়নক যিয়ে 

াক্তযফাক্তযক আক্তধতয, একদরীে আক্তধতয, ক্তিারী যাজননক্ততক দয়রয অবাফ, যাজনীক্ততয যিয়ে দ্যফৃথত্তয়দয 

অনুপ্রয়ফ, যদয়য আাভয জনগয়ণয য়চতনতায ক্তফয়ল অবাফ মা ক্তিারী গণতয়িয য়থ ফাধা য়ে 

দাাঁক্তেয়েয়ছ। 
 

ভরূযােণ: তত্ত্ব ক্তকংফা কামথগত ক্তফচায়য গণতি যম একক্তি আদথ ও উৎকৃি ানফযাফস্থা তা প্রাে-অয়থথ ফথজনফীক্তদত 

এফং বাযতফয়লথয ভয়তা ফহুধাক্তফবি জনফহুর যদয়য যিয়ে গণতি ছাোও অনয যকায়না ানফযাফস্থা যম ক্তঠক 

অয়থথ কাভয নে য ক্তফলয়েও যকায়না য়দয়য অফকা যনই। যম যকায়না যদয় ক্তঠক গণতি প্রক্ততষ্ঠায যিয়ে 

যাজননক্ততক, াভাক্তজক যিয়ে জনগয়ণয ক্তিে অংগ্রয়ণয াাাক্ত কয়রয খাদয, ফস্ত্র, ফাস্থান, ক্তিা, স্বাস্থয 

ইতযাক্তদ যভৌক্তরক প্রয়োজন ও ভযায ভাধায়নয জনয গণতাক্তিক ক্তযয়ফ ক্তফকাক্তত কযায রয়িয ক্তফয়ল গুরুত্ব 

আয়যা কযা প্রয়োজন যময়িয়ে ‘গণতাক্তিক জনগণ’
২০ 

ফথায়গ্র ক্তফয়ল প্রয়োজন। উয়েখয এয়িয়ে প্রখযাত 

যনায়ফরজেী অথথনীক্ততক্তফদ অভতথয যন-য ফিফয ক্তফয়ল প্রাক্তনধানয়মাগয ‘গণতাক্তিক প্রক্তিোয়ক দূযপ্রাাযী কযয়ত 

ায়য তায়দয যিা কযাও গুরুত্বূনথ’।
২১ 

গণতি ফযথথ ে ধুধু নীক্ততয অবায়ফ নে ফযং নযামতায অবায়ফ।
২২ 

াাাক্ত 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক আকায়যয উয়যই নযাে ফা নযামযতা প্রক্ততষ্ঠা ক্তনবথয কয়য না ক্তনবথয কয়য তায পরপ্রূ ক্তযচারনায 

উয।
২৩ 

ফহুধাক্তফবি বাযয়ত ক্তিারী গণতয়িয প্রকৃত াপয়রযয জনয বাযতফাীয়ক অফযই মুক্তিফাদী ও 

যভতক্তষ্ণু য়ত য়ফ এফং মা মথাতথ মুক্তিফাদী ক্তিা ফযতীত ম্ভফ নে। যময়িয়ে যকাক্তয উয়দযায়গয াাাক্ত 

জনাধাযয়নয দােফদ্ধতা ফা দাক্তেত্বয়ফাধয়ক ক্তিারী কয়য তুরয়ত য়ফ। প্রঙ্গত এয়িয়ে বাযয়তয যাজননক্ততক 

দর, নাগক্তযক ভাজ, গনভাধযভ গুক্তরয বূক্তভকাও ক্তফয়লবায়ফ উয়েখয়মাগয। ফথক্তয গণতি যময়তু জনগণয়ক ক্তনয়ে 
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যয়তু ক্তফুর জনংখযাক্তফক্তি বাযতফয়লথয জনগণয়ক গণতাক্তিক প্রক্তিোয়ত য়ঙ্গ ক্তনয়েই গণতয়িয ভযায 

ভাধান খুাঁজয়ত য়ফ এফং আা কযা মাে এবায়ফই ক্তিারী গণতাক্তিক বাযয়তয উত্তযণ ম্ভফ।      
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ধন ধায়নয, ম্পাদনা, অন্তযা যঘাল, ভাচথ ২০১৪, করকাতা, ৃ. ১৩ 

৮. যাধাযভণ চিফতথী, যাজনীক্ততয আফয়তথ বাযয়তয গণতি, ভয়নাযভা ইোযফুক, ম্পাদনা, ভায়েন ভযাথুয, ঊনক্তফং 
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১৪. যদয়ফ দা, ‘দক্তরত-আক্তদফাক্তয়দয ভযা ও আভায়দয আয়দারন’, ম্পাদনা, প্রণফ চয়টাাধযাে, াযদ ংখযা, 

২০১৮, করকাতা, ৃ. ১৯১-১৯২ 

১৫. ‘বাযত নাযীয়দয জনয ফয়থয়ক ক্তফজ্জনক, ফরয়ছ ক্তফে-ভীিা’, এই ভে, ২৭ জুন, ২০১৮, ৃ. ২ 

১৬. ক্তফেক্তজত ভণ্ডর, ‘এত প্রক্ততশ্রুক্ততয যও যই ক্ততক্তভয়যই প্রতযাফতথন’, প্রফন্ধ, এই ভে, ১৬ নয়বম্বয, ২০১৮, ৃ. ১০ 

১৭. অক্তবরু যকায, ‘ক্তফচায়য এত যদক্তয যকন’, প্রফন্ধ, আনদফাজায ক্তেকা, ৫ আগস্ট, ২০১৭, ৃ. ৩ 

১৮. ‘রিয মখন াংফাক্তদকযা’, এই ভে, ৮ যয়েম্বয, ২০১৭, ৃ. ১১ 
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