
Notes on Decentralization: 

 

বিকেন্দ্ৰীেৰণ হৈকে প্ৰশাসবিে ক্ষমতা আৰু েততৃ ত্বে কেন্দ্ৰীভূত িেৰাকে বিবভন্ন িযবি আৰু সংগঠিৰ মাজত 

বিতৰণৰ প্ৰবিযা। বিকেন্দ্ৰীেৰণ হৈকে কেন্দ্ৰীেৰণৰ বিপৰীত প্ৰবিযা। কৈাৱাইটৰ েথাত, বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ অথৃ 

হৈকে বসদ্ধান্ত ক াৱাৰ প্ৰবিযাকটা সংগঠিৰ বিম্নতম স্তৰক  অিা। ফকৱক  হেকে কে বিকেন্দ্ৰীেৰকণ বেেুমাি বিম্ন 

স্তৰৰ েমৃচাৰীৰ েততৃ ত্ব িা গুৰুত্ব িতবদ্ধ েকৰ। 

বিকেন্দ্ৰীেৰণ আবিপতয িা বিযন্ত্ৰণৰ িাৰণাৰ বিকৰাবিতা েকৰ। আঞ্চব ে িা স্থািীয সংস্থাসমূৈে ক্ষমতা ৈস্তক্ষা 

েৰাৰ িাৰণাকটা বিকেন্দ্ৰীেৰণত বিবৈত আকে। বিকেন্দ্ৰীেৰণ হৈকে অসংগঠিত শবিৰ এে বিবদৃষ্ট  ক্ষযকৰ ওপৰৰ 

পৰা ত ক  প্ৰণা ীিদ্ধভাকৱ ক্ষমতা স্থািান্তৰ েৰাৰ প্ৰথা। দক্ষ শাসি, পবৰেবিত অথৃিীবত, এে শবিশা ী প্ৰবতৰক্ষা 
িযৱস্থা আবদৰ স্বাথৃত বিকেন্দ্ৰীেৰণ অপবৰৈােৃ,  গকত েবদ গণতন্ত্ৰে তত ণমূ  পেৃাযক  আবিি  াকগ িা স্থািীয 

স্বাযত্তশাসিৰ িাকি বিত্তীয কোগাি িবৰি  াকগ। 

বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ সুবিধাসমহূ: - 

বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ সুবিিাকিাৰ কেইিাটাও শাখাত আক াচিা েৰা ৈয: 

প্ৰথম: গণতাবন্ত্ৰে আদশৃ ৰূপাযণ আৰু প্ৰশাসিত জিসািাৰণৰ িযাপে অংশগ্ৰৈণ বিবিত েৰাৰ কক্ষত্ৰত 

বিকেন্দ্ৰীেৰণ এে গুৰুত্বপূণৃ পদকক্ষপ। কেন্দ্ৰীভূত প্ৰণা ীত, শবি কেন্দ্ৰীভূত ৈয, কসকযকৈ শীৰৃ্ত শবিৰ চাপ থাকে 

আৰু ত ত শবিৰ অভাৱ ৈয। বেন্তু েবদ বিকেন্দ্ৰীেৰণ পদ্ধবত প্ৰচব ত ৈয, উচ্চ ৰিচাপ আৰু বিম্ন ৰিৈীিতাৰ 

আশংো পবৰৈাৰ েবৰি পাবৰ। 

বিতীয়কত সমাজৰ প্ৰগবতৰ হসকত তা  বম ািক , সংগঠিকটাকৱও আগিাব়িি  াবগি। সংগঠিকটাত এই গবতশী তা 

িজাই ৰখাৰ িাকি, িতুি দাবযত্ব আৰু েতৃিয আকৈ। এই িতুি দাবযত্ব আৰু েতৃিযকিাৰ সুচাৰুৰূকপ সম্পাদি েৰাৰ 

িাকি বিকেন্দ্ৰীেৰণ অপবৰৈােৃ। 

তৃতীয়: বিকেন্দ্ৰীেৰকণ বিম্ন স্তৰৰ েমৃচাৰীসে ৰ মাজত দাবযত্ব আৰু দক্ষতাৰ অিুভূবত সতবষ্ট েকৰ বেযকিা 

কতওঁক ােে স্থািীয সংস্থাকিাৰৰ ৈাতত পৰা িতুি োম আৰু দাবযত্বকিাৰ সম্পাদি েৰাৰ সুকোগ বদযা ৈয। 

চতুথথত কেবতযা োমৰ দাবযত্ব আৰু েতৃিয বিতৰণ েৰা ৈয, োমকটা দ্ৰুত ৈয আৰু অপ্ৰকযাজিীয বি ম্ব পবৰৈাৰ 

েবৰি পাবৰ। এে েথাত, বিকেন্দ্ৰীেৰকণ আকমা াতাবন্ত্ৰে িা ৰঙা বফতা হ্ৰাস েকৰ আৰু দ্ৰুত বসদ্ধান্ত ক াৱা আৰু 

পদকক্ষপ ক াৱাৰ অিুমবত বদকয। 



পঞ্চম বিকেন্দ্ৰীেৰণ িতবদ্ধ কৈাৱাৰ  কগ  কগ প্ৰশাসিত প্ৰতযক্ষ জিসািাৰণৰ অংশগ্ৰৈণৰ সুকোকগা িতবদ্ধ পাি। ইযাৰ 

ফ স্বৰূকপ, স্থািীয ক ােসে ৰ সমসযাসমািাি ৈ'ি আৰু কতওঁক ােৰ আশা আৰু আোংক্ষা চৰোৰী িীবতত 

প্ৰবতফব ত ৈ'ি। ই গণতন্ত্ৰে এেিাযেত্বৰ পৰা ৰক্ষা েবৰি।  

ষষ্ঠ বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ এটা ডাঙৰ সুবিিা ৈ'  সংগঠিকটাৰ বিবভন্ন কেন্দ্ৰত বিবভন্ন িৰণৰ পৰীক্ষা-বিৰীক্ষা েৰা আৰু 

স্বাস্থযেৰ প্ৰবতকোবগতাৰ জবৰযকত আগিাব়ি কোৱা সম্ভৱ।  

সপ্তম: চা ৃৱথৃৰ মকত, কেৱ  প্ৰশাসিৰ উৎেৰৃ্তাৰ কক্ষত্ৰত িৈয, বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ এে মািবসে গুৰুত্ব আকে। ই 

এজি িাগবৰেৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মসন্মাি জাগ্ৰত েকৰ।  

অষ্টম: বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ সপকক্ষ এটা েুবি ৈ'  কে েবদ প্ৰশাসি বিকেন্দ্ৰীভূত ৈয কতকন্ত বিকেন্দ্ৰীেত ত সংগঠিকিাকৰ 

েকঠাৰ কেন্দ্ৰীয বিযন্ত্ৰণৰ িাবৈৰত িহুত ভা  েবৰি পাকৰ। দৰাচ কত, গণ প্ৰকচষ্টা আৰু গণ কচতিাৰ বিোশৰ 

কক্ষত্ৰত বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ কোকিা বিেি িাই িুব  অস্বীোৰ েবৰি কিাৱাবৰ। 

 

বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ অসুবিধা: - 

ওপকৰাি সুবিিাকিাৰ স্বকত্বও, বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ বেেুমাি অসুবিিা আকে। 

সৰ্ব্থপ্ৰথকম, প্ৰশাসবিে উৎেৰৃ্তাৰ িাকি এটা মুখয চতৃ ৈ'  প্ৰশাসবিে সমন্বয। েবদ বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ দ্বাৰা সতবষ্ট 

েৰা স্থািীয সংস্থাকিাকৰ কেন্দ্ৰীয েততৃ পক্ষৰ হসকত সৈকোবগতা িেৰাকে কতওঁক ােৰ বিজৰ োম-োজ চ াি 

বিচাকৰ, কতকন্ত কেন্দ্ৰীয প্ৰশাসি আৰু স্থািীয প্ৰশাসিৰ মাজত সমন্বয আৰু সংৈবতৰ অভাৱ ৈ'ি। ইযাৰ ফ ত 

প্ৰশাসিত অৰাজেতা আৰু বিশতংখ তা সতবষ্ট ৈ'ি পাকৰ। 

বিতীয়কত প্ৰশাসিৰ প্ৰবতকটা কক্ষত্ৰকত বিকেন্দ্ৰীেৰণ সম্ভৱ িৈয, েবদও এযা সম্ভৱ, ই িাঞ্ছিীয িৈয। উদাৈৰণ 

স্বৰূকপ, িাকজট, েমৃচাৰী িযৱস্থাপিা, এোউবটং, েৰ সংগ্ৰৈ আবদৰ কক্ষত্ৰত সমূ্পণৃ বিকেন্দ্ৰীেৰণ সম্ভৱ িৈয, 

আোংবক্ষত িৈয। কেবতযা দুটা িা তকতাবিে কোম্পািী বিকযাবজত ৈয, কতওঁক াকে ইজকি বসজিৰ এক োত প্ৰকৱশ 

েবৰি পাকৰ আৰু োেৃেৰী জটি তাৰ সম্ভাৱিা থাকে। কেবতযা এোবিে কোম্পািীকয একেটা োম েকৰ, 

প্ৰবতকোবগতা অৈাকটা স্বাভাবৱে। বেন্তু েবদ কসই প্ৰবতকোবগতা গঠিমূ ে িৈয, ই কিযাৰ সতবষ্ট েবৰি পাকৰ। একি 

পবৰবস্থবত সুশাসিৰ িাকি অিুকূ  ৈ'ি কিাৱাকৰ। 



তৃতীয়: িতৃমাি প্ৰবতৰক্ষা আৰু পবৰেিিাৰ িাকি এে শবিশা ী আৰু সংৈত প্ৰশাসিৰ প্ৰকযাজি। এই সেক া কিাৰ 

কক্ষত্ৰত, বিকেন্দ্ৰীেৰণ কদশৰ বিৰাপত্তা আৰু উন্নযিৰ িাকি ক্ষবতোৰে ৈ'ি পাকৰ। দৰাচ কত, কেন্দ্ৰীয েততৃ পক্ষ 

অবিৈকি পবৰেবিত অথৃিীবত প্ৰস্তুত েৰা আৰু ৰূপাযণ েৰা সম্ভৱ িৈয। 

চতুথথ: বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ আি এটা অসুবিিা ৈ'  কে বিকেন্দ্ৰীেত ত েততৃ ত্ব স্থািীয চাপ কগাটৰ কৈঁচাত আকে। এই চাপই 

প্ৰাকয বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ প্ৰেত ত উকেশযে বিফ  েকৰ। আবম সদায বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ  াভা াভ কদখা িাপাওঁ বেযকিা 

উদাৰ গণতাবন্ত্ৰে ৰাজযৰ চাপ কগাটৰ প্ৰভাৱ বিকশৰ্ভাকৱ গুৰুত্বপূণৃ আৰু স্থািীয প্ৰশাসি এই প্ৰভাৱৰ পৰা মুি িৈয।  

পঞ্চম: দক্ষ শ্ৰবমেঅবিৈকি বিকেন্দ্ৰীেৰণ সফ  ৈ'ি কিাৱাকৰ। ভাৰতৰ দকৰ উন্নযিশী  কদশত, ে'ত দক্ষ শ্ৰবমেৰ 

অভাৱ অবিৈকি দ্ৰুত ঔকদযাবগেৰণৰ িাকি পেৃাপ্ত মূ িিৰ অভাৱ আকে, বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ প্ৰবিযাকটা ৈাসযেৰ।  

ষষ্ঠ সমগ্ৰ কদশকত বশক্ষা, সংস্কত বত, স্বাস্থয আবদৰ কক্ষত্ৰত একেিীবত গ্ৰৈণ েৰাৰ ৰাজকিবতে প্ৰবতশ্ৰুবত িজাই ৰখাৰ 

িাকি বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ প্ৰকযাজি, বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ প্ৰকযাজি। 

সপ্তম: বিকেন্দ্ৰীেৰকণ স্থািীয আৰু সংেীণৃ স্বাথৃে ৰাষ্ট্ৰীয সমসযা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয স্বাথৃৰ ওপৰত ৰাকখ, বে ৰাষ্ট্ৰীয 

ঐেযত িযাঘাত জকন্মাৱাৰ সম্ভাৱিা আকে। িহুকত বিশ্বাস েকৰ কে বিকেন্দ্ৰীেৰকণ িাগবৰেসে ৰ মাজত 

প্ৰাকদবশেতা আৰু আঞ্চব েতািাদৰ অিুভূবত সতবষ্ট েবৰি পাকৰ আৰু বৈংসা আৰু ঘতণা িতবদ্ধ েবৰি পাকৰ।  

অৱকেষত: িহুকত েয কে জৰুৰীো ীি অৱস্থাৰ িাকি বিকেন্দ্ৰীেৰণ উপেুি িৈয। জৰুৰীো ীি বসদ্ধান্তকিাৰ 

কসািোক  ক াৱা প্ৰকযাজি। বেন্তু একি কক্ষত্ৰত, বিকেন্দ্ৰীেৰণৰ ফ ত িহুকতা জটি তা ৈ'ি পাকৰ। 

 


