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Abstract
The political parties emerged in modern Europe when the political elite could no longer secure
legitimacy without the support of masses at large in the political system. In European colonies,
political parties came into being through the independence movement and post-colonial
modernization efforts. The emergence of political party in the modern era implies that a political
system has entered a new complex stage. The political parties as we know them did not begin to
develop until the late 1600th century after long time; political parties have been playing as principal
role in parliamentary democracy. All political parties have self-identity and functions, which by they
focus themselves and existence being relevant. At the modern liberal democratic system, the
performance of political parties is determined by its socio-economic and political nature. As a part
of parliamentary democracy, political parties are attracting to the people about electoral
performance. No doubt, today political party is principal organ of parliamentary democracy.
Key Wards: Liberal Democracy, Faction, Tory, Whig, Party system.

[যাজননতিক দলরয উদ্ভফ একতি তনযন্তয তফফিতলনয পর। তি ফা সযালভ এয অতিত্ব থাকলর আধুতনক অলথত এয উদ্ভফ
 ইংরযালে। ফহু থ অতিক্রভ কলয যাজননতিক দর আধুতনক উদাযননতিক ংদী ানফযফস্থায ভূর চাতরকাতি
তালফ বুতভকা ারন কযলে। যাজননতিক দলরয তনজস্ব তকেু তযচ  কাজ আলে মা তদল স িায অতিত্বলক আজ ভান
প্রাতিক কলয চরলে। আধুতনক উদাযননতিক গণিাতিক ফযফস্থা যাজননতিক দরলক সম কভতম্পাদন কযলি  সগুতর
ভান আলরাচয তফল । ংদী যাজনীতিয অি তালফ তনফতাচনী যাজনীতিয ফযাাযিা জনগণলক আকৃষ্ট কযায ভধয তদল
যাজননতিক দর যাজননতিক ফযফস্থা আয গুরুত্বূণত বুতভকা ারন কলয আলে]
[া ক ব্দাঃ উদাযননতিক গণিাতিক, ‘Factions’ ফা ‘ক্ষুদ্র সগাষ্ঠী’, ‘সিাযী’  ‘হুইগ’, দর ফযফস্থা]
আধুতনক উদাযননতিক গণিাতিক যাষ্ট্র ফাফস্থা যাজননতিক দর ফাফস্থায উদ্ভফ এক মুগান্তকাযী িাৎমতূণত ঘিনা।
উদাযননতিক গণিাতিক যাষ্ট্র ফাফস্থায গতিপ্রকৃতি তনধতাতযি  দর ফযফস্থালক সকন্দ্র কলয। সম দর ফযফস্থা ংদী
ানফযফস্থায ভূর চাতরকাতি সই দর ফযফস্থায উৎতি  তফফিতন ম্পলকত ংলক্ষল আলরাচনা কযা মাক। যাজনীতিলি
‘Party’ ব্দতিলক ফযফায কযা  ‘একই ভিাদলত তফশ্বাী ঐকযফদ্ধ ফযতি ভতষ্ট’তালফ। ফহুরবালফ যাজনীতিলি’ ‘Party’
ব্দতিয আতফবতাফ ংদী যাজননতিক ফযফস্থায লি লি। িলফ যাজননতিক দলরয প্রধান উলেয মতদ ক্ষভিা দখর  িা
ফজা যাখা  ,িলফ ঐ ধযলনয দলরয অতিত্ব প্রাচীন িী ফা সযালভ তের। সমগুতরলক ফরা ি ‘Factions’ ফা ‘ক্ষুদ্র সগাষ্ঠী’
মাযা প্রজািিগুতরয ভলধয তফলবদ ৃতষ্ট কযি। সযেঁলনায মুলগ এ ংক্রান্ত কিকগুতর ফাচলনয আতফবতাফ  , সমভন- ‘প্রতিলযাধ
ফাতনী’, ‘কতভতি’, ‘গণংগঠন’ ইিযতদ। মতদ এগুতর দর ফযফস্থায লি যাতয ম্পতকতি ন । আধুতনককালর ‘দর ফযফস্থা’
নাভক ফাচলনয লি যাজননতিক ক্ষভিা দখলরয ম্পকত থালক। িলফ ভতয দ্যযবাযজালযয ভলি, ক্ষভিা দখর কযা ফা ফজা
যাখায উলেলয গতঠি লর এই সগাষ্ঠীলক যাজননতিক দর ফরা মালফ না। দ্যযবাযজায িােঁয ‘The Political Parties’ িলে
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তরলখলেন, “There are trends of opinion, popular clubs, philosophical societies and parliamentary
groups, but no real party.”

আধুতনক অলথত দর ফযফস্থায আতফবতাফ  তফকা রক্ষয কযা মা ংদী গণিাতিক ফযফস্থায তফকালয লি লি। প্রাচীন
িীল গণিাতিক ধাযনায তফকা ঘিলর আধুতনক অলথত গণিাতিক ফযফস্থা সম ধযলণয যাজননতিক দলরয অতিত্ব তযরতক্ষযি
 , সরূ সকালনা দর ফযফস্থায উৎতি সখালন  তন। প্রাচীন সযালভ সলনলি জনগলনয প্রতিতনতধত্বকাযী দ্যতি সগাষ্ঠী
‘যালেত ান’ (মাযা অতবজাি সেণীয প্রতিতনতধত্ব কযি) এফং ‘সেতফ ান’ (মাযা ভধযতফি সেণীয প্রতিতনতধত্ব কযি) থাকলর
গণিাতিক ফযফস্থায ভি ফতফযাী প্রতিতনতধত্বকাযী সগাষ্ঠী তালফ দর ফযফস্থায অতিত্ব তের না। আফায সযাভ াম্রাজয িলনয
য দীঘত ভ ধলয গণ প্রতিতনতধত্বকাযী ংস্থা তালফ যাজননতিক ফযফস্থা সকালনা সগাষ্ঠীয অতিত্ব রক্ষয কযা মা তন। সগািা
ভধযমুগ ধলয যাষ্ট্র  চালচতয আতধলিয জনগন ঐ দ্যতি ংস্থায ূজাযী তালফ বূতভকা ারন কযালে। ‘ভানুল জন্মগিবালফ
যাজননতিক’ লর প্রিযক্ষ ফা লযাক্ষবালফ যাতজনীতি সথলক ব্রািয সথলক সগলে। ক্রলভ চালচতয ক্ষভিা হ্রা এফং যালষ্ট্রয ক্ষভিা
ফৃতদ্ধয লি আধুতনকিায প্রবাফ ইউলযালয ভানুললক যাজনীতিলি আিী কলয সিালর। জনগণলক যাজননতিক ফযফস্থা অং
িলন পর কযলি প্রল াজন একতি জনতপ্র প্রতিষ্ঠালনয/ ংলদয/ ারতালভলেয; তফলশ্ব প্রথভ মায আতফবতাফ ইউলযাল/
ইংরযালে।আয এই ংদ/ ারতালভে সথলকই দর ফযফস্থায আতফবতাফ  । মা ংদী ান ফযফস্থায ভািৃবূতভ ইংরযালে
ংদ/ারতালভে সথলকই দর ফযফস্থায আতফবতাফ এক চভকপ্রদ ফযাায। প্তাদ িাব্দীলি ইংরযালে Exclusion Bill এফং
Glorious Revolution –এয প্রবালফ ারতালভলে দ্যতি যস্পয তফলযাধী যাজননতিক সগাষ্ঠীয উদ্ভফ  , মাযা ‘সিাযী’ 
‘হুইগ’ নালভ তযতচি। ‘সিাযী’যা প্রফরবালফ যাজিলিয ভথতক ফা যাজকী ক্ষভিা তফশ্বাী এফং মাযা ভলনকযলিন তব্রতি
যাষ্ট্র ফযফস্থায সকন্দ্রতফন্দুলি যাজিিই ভুখয বুতভকা ারনকাযী। অযলক্ষ ‘হুইগ’-যা াংতফধাতনক যাজিি (constitutional
monarchy) -এ তফশ্বাী, মাযা অষ্টাদিাব্দীয ভধযবাগ মতন্ত তব্রতি যাজননতিক ফযফস্থা প্রাধানযকাযী সগাষ্ঠী তালফ
বূতভকা ারন কলযতেলরা। ‘হুইগ’-যা ভকারীন ইংরযালেয উদী ভান ফুলজতা া সেণীয ৃষ্টলালকিা সল তের। এই সগাষ্ঠীয
অনযিভ ৃষ্টলালক তেলরন জন রক-এয ভি দাততনকযা।
দর ফযফস্থায উৎতিয ইতিাল ১৬৭০-য দক খুফ গুরুত্বূণ।ত ১৬৭৬ খ্ীাঃ ইংরযালে একিা গুজফ েড়া সম, সযাভান
কযাথতরকযা যাজা তিিী চারতলক িযা কযায গুপ্ত চক্রান্ত চরলে এফং তংালন ফলি চলরলেন ই লকতয সজভ, তমতন
সযাভান কযাথতরক ভলি তফশ্বাী। মতদ ফািলফ প্রকৃি সকালনা চক্রান্ত তের না। এিা তের তনিান্ত গুজফ। পলর লযয ঘিনা র
আয ভাযাত্মক এফং ঘিনাফহুর। ারতালভে ভি সযাভান কযাথতরক ম্প্রদ বূিলদয অতপ সথলক কভতচুযি কযর এফং
‘তিউক অফ ই কত’ মালি তংালন ফলি না ালয িায জনয জাগ থাকর। এযয ১৬৭৯ খ্ীাঃ ১৫ই সভ অযােতন অযালর
কুায (Antony Ashley Cooper, 1st Earl of Shaftesbury) কযাথতরকলদয আতধিয হ্রালয জনয ‘Exclusion
Bill’ স কলযন, সম তফরলক প্রলিস্টােযা ফযকবালফ ভথতন কযর। কভন্সবা ‘তফর’তি া ল মা এফং ‘তফর’তিলি
যাজা মালি ম্মতি জানা িায জনয এক সগাষ্ঠী ারতালভলেয অতধলফন িাকায প্রিাফ কলয। ারতালভলে এই সগাষ্ঠী ‘হুইগ’
নালভ তযতচি। ‘হুইগ’যা ারতালভলে যাজায কর কাজ তন িলণয সচষ্টা কযি। ারতালভলেয তবিয দীঘততদলনয দ্যতি ‘চক্র’
স্পষ্টি দ্যতি দলর তফবি ল সগর। একতদলক ‘হুইগ’ অযতদলক ‘সিাযী’। ‘সিাযী’যা অযাংতরকান চাচত, সজতেয প্রতিতনতধত্ব 
ভথতলন এতগল আল এফং িাযা যাজিলিয চযভ ভথতক সগাষ্ঠীলি তযণি  । অনযতদলক ‘হুইগ’যা অযাংতরকান চাচত
তফলযাধী, ম্পদারী ভধযতফি সেতণ, তল্পতি, ফতনক সেতণয স্বালথতয প্রতিতনতধত্ব কলয। সগৌযফভ তফেলফয য সথলক ১৭১৪
খ্ীাঃ মতন্ত ভি যাজননতিক ক্ষভিা ‘সিাযী’  ‘হুইগ’সদয তনল ই আফতিতি ি এফং যাজিি যাজননতিক দরগুতরলক তনলজয
আনুগলিয যাখায সচষ্টা কযি। সমভন যানী অযাতন ‘সিাযীদলরয প্রতি ফভ ক্ষাতিত্ব কযলিন। ১৭১৪ খ্ীাঃ যানী অযাতন’য
ভৃিুযয য উিযাতধকাযী প্রথভ জজত ক্ষভিা অতধতষ্ঠি ন। যাজা প্রথভ জজত তেলরন ারতালভলে ‘হুইগ’সদয ভথতনুষ্ট/
ভলনানীি এফং ফািতফকবালফ িাই ারতালভলে হুইগলদয চযভ প্রবাফ ফৃতদ্ধ া ।
১৭১৫-১৭৪৫ খ্ীাঃ ইংরযালে জযাকফাইি (Jacobite) অবুযত্থান সদখা সদ এফং ‘সিাযী’সদয ক্রভ প্রবাফ ফৃতদ্ধ সলি
থালক। হুইগ’যা এই ভ সিাযী’সদয অবুযত্থালনয লড়মিকাতয এফং সদলদ্রাী ফলর প্রচায কলয।ইংরযালে তযতস্থতি খাযা
সদলখ সিাতয সনিা সনতয সে জন ফ্রালন্স আে িন কলয। এই ুলমালগ হুইগ’যা ংগতঠি ল যফিতী দকগুতরলি ফৃতি
যাজননতিক ফযফস্থা প্রাধানযকাযী দলর তযণি  । আয সিাতয’যা িালদয ূযালনা বাফভূতিত ফজা যাখলি াযর না। যাজা
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িৃিী জলজতয ভ হুইগ’েী ফরলি সফাঝালনা ি একদর অতবজাি সগাষ্ঠীলক,মাযা ঐতিযগিবালফ ম্পতিফান। সমভন
অযািভণ্ড ফালকতয সনিৃলত্ব একদর ম্পতিফান Rockingham হুইলগয আতফবতাফ  মাযা ‘Old Whigs’ নালভ তযতচি।
এতদক সথলক সিাযী’যা তফলল সকান যং তযফিতন কলযতন, িাযা সল তদন মতন্ত ঐতিযগি সিাযী’ তালফই তযচ ফন
কযি। ১৭৮৩ তব্রলিলন প্রধানভিী ন উইতর াভ তি; মায ভল তব্রতি যাজননতিক ফযফস্থা দ্যতি দলরয ভলধয স্পষ্ট াথতকয
রক্ষয কযা মা । সমখালন হুইগ দর তফবি ল মা যক্ষণীর সগাষ্ঠী এফং চারত সজভ পলেয সনিৃলত্ব তফলযাধী সগাষ্ঠীলি।
এই প্রথভ তব্রতি যাজননতিক ফযফস্থা / ারতালভলে তফলযাধী দলরয আতফবতাফ। ‘Parliamentary Reforms Act’ (১৮৩২
খ্ীাঃ) তব্রতি যাজননতিক ইতিাল/ ফযফস্থা এক ভান অধযাল য ূচনা কলয। হুইগ ানকালর রিত সি-য সনিৃলত্ব দা
ফযফস্থা উলেদ আইন া  । হুইগ’সদয পর প্রচালয াধাযন তনফতাচলন িালদয ফযক াপরয আল। সমখালন সিাযীদলরয
ভধযলথলক ারতালভলে ১৮০ তি দয তনফতাতচি  ।
উনতফং িাব্দীলি সিাযী  হুইগ দর মথাক্রলভ যক্ষণীর  উদাযননতিক দলর আত্মপ্রকা কলয। সিাযী’যা প্রকালয
ারতালভলে তনজলদয যক্ষণীর তালফ সঘালণা কলয। ১৮৩২ খ্ীাঃ কভন্সবা সিাযী’যা যক্ষণীর তালফ যাজনীতিলি এফং
তফিলকত অংিন কলয। ১৮৩৪ খ্ীাঃ যফািত সর-এয Tamworth ইলিায যক্ষণীর দলরয রক্ষয  কভতূচীয রূলযখা
িুলরধলযন। ফরামা , Tamworth ইলিায সিাযী সথলক যক্ষণীর দলর রূান্ততযি  ায একিা গুরুত্বূণত দলক্ষ।
১৮৪১ খ্ীাঃ াধাযন তনফতাচলন যক্ষণীর দলরয সনিা তালফ যফািত সর াপলরযয লি প্রধানভিী তনফতাতচি ন। ১৮৪৮ খ্ীাঃ
সর যাজকী আইলনয তফলযাতধিা কলযন পলর দলরয অনযানয অলনক দযলদয লি ভিতফলযাধ তিযী  । সর-এয লি
মাযা যাজকী আইলনয তফলযাতধিা কলযতেলরন, িাযা ‘সরেী’ নালভ তযতচি; মাযা সল মতন্ত উদাযননতিক দলরয লি
সজািফদ্ধ  । ১৮৫০ খ্ীাঃ সর-এয ভৃিুযয য আধুতনক যক্ষণীর দর ংগতঠি  সফঞ্জাতভন তিলরতয  রিত ষ্টানরী-য
সনিৃলত্ব। ১৮৭৪ খ্ীাঃ যক্ষণীরযা ারতালভলে ংখযাগতযষ্ঠিা অজতন কলয। অনযতদলক ‘Liberal Party’ ব্দতি প্রথভ ফযফায
কলযন প্রধানভিী জন যালর, মতদ এই যাজননতিক দলরয প্রাথতভক তযচ া া মা হুইগ  যযাতিকযারলদয সজািফদ্ধিা
সথলক; মাযা প্রাধানয তদি ভুি ফাতণজয  জনগলণয যকায, ফযতিগি স্বাধীনিা, চাচত  যাজিলিয বূতভকালক ীভাফদ্ধ যাখা
ইিযতদ। রিত াভাযলস্টালনয সনিৃলত্ব তিিী ফায মখন যকায গতঠি  িখনই উদাযননতিক দর স্থা ী প্রতিষ্ঠা া ।
প্রথভতদলক উদাযননতিক দলরয ভলধয হুইগ দলরয ভি উাদানগুতরই রক্ষয কযা সমি। গ্ল্যািলস্টালনয সনিৃলত্ব এই দলর
অতবজািলদয প্রাধানয রক্ষয কযা মা । ১৮৬৮ খ্ীাঃ গ্ল্যািলস্টালনয সনিৃলত্ব প্রথভ উদাযননতিক যকায গতঠি  । ১৮৯০-এয
দলক এই দর তফলযাধী দর তালফ বূতভকা ারন কলয। এযয ‘Boer War’-সক সকন্দ্র কলয এই দলর ‘িান’  ‘ফাভ’
েী ৃথক ভলনাবালফয দযযা দ্যতি বালগ বাগ ল মা ।
তব্রতি দর ফযফস্থায ইতিাল সম দরতিয কথা না ফরলর এই আলরাচনা অূণত সথলক মালফ সই দরতি র েতভক দর।
উনতফং িাতব্দয সল বালগ একদর যাজননতিক দলরয আতফবতাফ  , মাযা ভূরিাঃ েতভক সেণীয স্বালথতয প্রতিতনতধত্ব কযলি
থালক। সমভন ১৮৮০-এয দলক উদাযননতিক দলরয প্রতিতনতধযা েতভক সেণীয স্বালথতয কথা ফরি। তকন্তু যফিতীকালর েতভক
সেণীয প্রতিতনতধত্বকাযী স্বাধীন দলরয প্রল াজন ল ড়র। িাই Keir Hardie –এয সনিৃলত্ব ১৮৯৮ খ্ীাঃ েতভক সেণীয
প্রতিতনতধত্বকাযী তফতবন্ন দরগুতরয লি মুি ল Social Democratic Federation গঠন কলয। লয সপতফ ান 
ভাজিাতিক সগাষ্ঠীয সনিাযা একলজাি ল Liberal Representation Committee গঠন কলয। ১৯০৬ খ্ীাঃ Liberal
Representation Committee েতভক দলরয তযচ ফন কলয এফং লযয দলক যক্ষণীর দলরয প্রধান প্রতিিন্দ্বী দলর
তযণি  । তব্রতি দর ফযফস্থায তফফিতলনয ইতিাল আয অলনক যাজননতিক দলরয অতিত্ব রক্ষয কযা মা । সমভন তখ্স্ট
বাফধাযা প্রবাতফি তখ্স্টফাদী, Socialist Labour Party, Socialist Party of Great Britain ইিযতদ।
এখন আলরাচয তফল তব্রতি যাজননতিক ফযফস্থা দর ফযফস্থায উদ্ভলফয কাযন কী? তব্রলিলন ফযতি স্বাধীনিায সচিনা মি
সফত ফৃতদ্ধ সল লে িায লি ংগতি সযলখ প্রথভ তদলক ারতালভলেয/ যাজননতিক ‘চক্র’গুতর ফা এই ভি সগাষ্ঠীয দযযা
তনজলদয আয সফত ংঘফদ্ধ  ায সচষ্টা কলযলে। ‘সগৌযফভ তফেলফ’য য সথলক যাজিলিয ক্ষভিা মি সফত ংকুতচি
ল লে ারতালভলেয ক্ষভিা িি সফত ফৃতদ্ধ সল লে। লি ংদী যাজনীতিলি ফযতিভানুল অলনক সফত আি প্রকা
কলযলে। ংদী যাজনীতিয অি তালফ তনফতাচনী যাজনীতিয ফযাাযিা জনগণলক আয আকৃষ্ট কলযলে। জনগণ
যাজনীতিলি যাতয অংিলণয ুলমাগ সল লে সবািাতধকায ংক্রান্ত ধাযণা ম্প্রাযলণয ভধযতদল । স্বাধীনলচিা জনগন
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তনজলদয প্রল াজলন তনফতাচকভণ্ডরীলক ংগতঠি কলযলে এফং িালদয সবািলক আয ংগতঠি কলয তনজলদয অনুকূলর তনল
আায সচষ্টা কলযলে। তঠক এইবালফ ারতালভলে দীঘত তদলনয গলড় ঠা ‘চক্র’গুতর ক্রলভ যাজননতিক দলরয তযতচতি রাব
কযর। এই ‘চক্র’গুতর স্থানী তকেু চাতদায উয তবতি কলয তনলজলদয এক ধযলণয ভিাদলতয ূজাযী তালফ আত্মপ্রকা
কযর। সমভন,হুইগ’যা উদাযভিাদলত/ভুি ফাতণলজয/ অফাধ ফযতি স্বাধীনিা তফশ্বাী; অযতদলক, সিাযী’যা যাজিলিয
ঐতিলয তফশ্বী। মতদ স্থানী তকেু চাতদা/ স্বাথত/ ভিাদতগি তবতি োড়া ংদী যাজনীতিলি তনিান্তই ফযতিগি স্বালথত
যাজননতিক দলরয আতফবতাফ রক্ষয কযা তগল লে (মায স্বরূ আভযা িৃিী তফলশ্বয ফহু দরী ফযফস্থা রক্ষয কযা মা ) । িলফ
ফতজনীনবালফ ভিাদত/ স্থানী তকেু চাতদা/ স্বালথতয ভধযতদল ই যাজননতিক দলরয আতফবতাফ এিাই ইতিাম্মি। তব্রলিলন
সমভন হুইগ’যা ভুরি প্রাথতভকবালফ স্থানী তকেু চাতদা/ দাতফ/স্বালথতয উয তবতি কলয িালদয যাজননতিক তক্র া শুরু
কলযতের। লয উদাযননতিক ভিাদত িালদয প্রধান যাজননতিক ভিাদত তালফ তযতচতি া । আফায ফ্রালন্স জযালকাতফন
দলরয উদ্ভলফয তেলন প্রথলভ স্থানী তকেু চাতদা/ দাতফ/স্বাথত লয ভিাদত স্থান সল লে। অযতদলক তজলযাতেনলদয
ইলিালয ভিাদতগি তবতি তের প্রাথতভক রক্ষয; লয স্থানী চাতদা/ দাতফ/স্বাথত তফল গুতর স্থান া । িলফ মাই সাক না সকন,
যাজননতিক দরগুতরয উদ্ভলফয তেলন স্থানী চাতদা/ দাতফ/স্বালথতয লি গণ ভথতন/ গণ অংিণ ফড় বূতভকা ারন
কলযলে।
রুত ান াই িােঁয, ‘Aspect of Political Development’ িলে সদতখল লেন, ‘গণ অংিলনয ভাত্রা’ যাজননতিক
উন্ন লনয ধাযক তালফ বূতভকা ারন কলযলে। যাজনীতিলি গণ অনিণ ম্ভফ ল লে জনগলনয প্রতিতনতধত্বকাযী প্রতিষ্ঠান
তালফ যাজননতিক দলরয ভধয তদল । আধুতনকীকযণ, তল্পা ন, নগযা ন- এক কথা আধুতনকিা মা চাচত/ যাজকী কিৃত্ব/
তস্বযাচালযয তফরুলদ্ধ প্রতিফাদ জাতনল যাজনীতিলি গণ অনিলণয ফযফস্থালক প্রতিতষ্ঠি কযলি সচল লে। আধুতনকিায
প্রথতভক অফস্থা তফতবন্ন ধযলণয নাগতযক অতধকালযয দাতফ জাতনল কখন আইন বা আফায কখন ভালজয তফতবন্ন িলয
তফতবন্ন সগাষ্ঠী/ চলক্রয আতফবতাফ  । ভল য লি লি এই সগাষ্ঠী/ চক্রগুতর গণিাতিক ফযফস্থায প্রালযয ালথ তফযাি
গণতযলয তনজলদয জনগলণয স্বাথতফাত প্রতিষ্ঠান/প্রতিতনতধত্বকাযী প্রতিষ্ঠান তালফ যাজননতিক দলরয তযচ ফন কযর।
যাজননতিক দলরয স্বকী তকেু তযচ আলে :
১) যাজননতিক দর যাজননতিক ভিাভি গঠলনয উয প্রবাফ তফিায কলয।
২) যাজননতিক দর সইফ ফযতিনাগতযকলদয তনল গতঠি মাযা দলরয অনুগি তালফ দরী ৃঙ্খরা, দা ফদ্ধিা এফং
দরী াপলরযয জনয ভুতখল থালক।
৩) যাজননতিক দর র ভালজয সই স্থা ী যাজননতিক ংগঠন সম শুধু তনফতাচলনয ভ ন তনফতাচলনয লয তিলক
থালক।
৪) যাজননতিক দর ফভ গণ ভথতলনয জনয ভুতখল থালক।
৫) যাজননতিক দর শুধু ংলদ/ ারতালভলে দয সপ্রযণ কযায জনয লচষ্ট থালক না ফযং আয কিকগুতর তফচামত
তফল লক/ ‘Criteria’ –সক ূণত কযলি চা ।
এই তালফ যাজননতিক দর র, ফযতি নাগতযকলদয সই স্থা ী ংগঠন মায দযদ িণকযািা সস্বোধীন এফং মায
একতি তনতদতষ্ট কভতূচী থালক এফং তনফতাচলনয ভাধযলভ ফা অনয সকান উাল ক্ষভিা দখর কলয এফং তনফতাচলন জ রাব কলয
দরী সনিাযা যাষ্ট্র ক্ষভিা তগল যকাযী তদ্ধান্ত িন কলয এফং দরী আদত  কভতূচীলক ফািফাত ি কযায সচষ্টা কলয।
যাজননতিক দলরয এই তযচ সথলক আধুতনক উদাযননতিক গণিাতিক ফযফস্থা যাজননতিক দরলক কিক-গুতর কভতম্পাদন
কযলি  । ালফতক ধাযনা যাজননতিক দরলক কিকগুতর গিানুগতিক কভতম্পাদলনয ভলধয ীভাফদ্ধ যাখলি চা । সই
কাযলন িােঁযা যাজননতিক দরলক তনফতাচলন অংিণ, তফতবন্ন নাগতযক ভযা িুলর ধযা, যাষ্ট্র ক্ষভিা দখর কযা, জনভি
ংগতঠি কযা ইিযতদয ভলধয ীভাত ি যাখলি আিী। ফিতভালন যাজননতিক দরগুতরলক সমভি কাজগুতর কযলি  সগুতর
র :
১)

যাজননতিক ভিাভি তিযী কযাাঃ াভাতজক সগাষ্ঠীগুতরয আা- আকাঙ্খা, স্বাথতগুতর যাজননতিক দলরয
ভধয তদল ই ফযি  ।
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২) ফাোই/ তনফতাচন ংক্রান্ত কাজাঃ বতফলযৎ যাষ্ট্র প্রালনয জনয সমাগয যাজনীতিতফলদয প্রল াজন, যাজননতিক দর
বতফলযলিয জনয সমাগয যাজনীতিতফদ ফাোই/ তনফতাচন কলয থালক।
৩) যাজননতিক কভতূচীয ূণতিাদান কলযাঃ যাজননতিক দর ভালজয তফতবন্ন চাতদা/ দাফী  ভথতন গুতরলক
যাজননতিক কভতূচী তালফ জনগলনয াভলন িুলর ধলয এফং সগুতর ভালজয ংখযাগতযলষ্ঠয কাে সথলক তফধিা
া ।
৪) যাজননতিক াভাতজকীকযলণ  যাজননতিক অনিলন বূতভকা ারন কযাাঃ যাজননতিক দলরয ভাধযলভই জনগলনয
যাজননতিক াভাতজকীকযণ  অনিন ম্পন্ন  । যাজননতিক দর জনগন  যাজননতিক ফযফস্থায ভলধয
ংলমাগ যক্ষা কলয এফং ফযতি  সগাষ্ঠীয যাজননতিক অংিণলক
াপরযভতণ্ডি কলয।
৫) তফধিাদান ংক্রান্ত কাজ: যাজননতিক দর যাজননতিক ফযফস্থায তফধিাদালনয সক্ষলত্র গুরুত্বূণত বূতভকা ারন কলয।
যাজননতিক দর নাগতযক  াভাতজক সগাষ্ঠীয লি যাজননতিক ফযফস্থা ংলমাগ যক্ষাকাযী তালফ কাজ কলয।
প্রলিযক ভালজ তদনতন্দন ঘিনায উয তবন্ন তবন্ন ভিাভি/ দৃতষ্টবতি, চাতদা, এফং প্রিযাা রক্ষয কযা মা । যাজননতিক
দর ফযফস্থা ইতিালয এভন একিা ভল আতফবতাফ মায ম্পলকত ভানুললয ভিাভি/ দৃতষ্টবতি, চাতদা, এফং প্রিযাা ফহুর।
যাজননতিক দর কী িায এই বূতভকা তঠকঅলথত ারন কযলি সলযলে? আজলকয সপ্রক্ষালি যাজননতিক দলরয
প্রল াজনী িা সকাথা ? এফ প্রশ্নগুতর স্বাবাতফকবালফ এল মা । সমলকালনা উাল স্থাত ত্ব ফজা যক্ষা কযা মতদ
উদাযননতিক ফযফস্থায ভূর রক্ষয  , িালর যাজননতিক দর উদাযননতিক ফযফস্থায সই রক্ষয ূযণ কযলি সলযলে।
উদাযননতিক গণিাতিক ফযফস্থা , তফললকলয তব্রলিন, ভাতকতন মুিযাষ্ট্র-এয ভলিা যাষ্ট্র ফযফস্থা যাজননতিক দরগুতর স্থাত ত্ব
ফজা যক্ষা কযলি গুরুত্বূণত বূতভকা ারন কলযলে। এোড়া উদাযননতিক গণিাতিক ফযফস্থা যাজননতিক দলরয সম কাযলন
প্রল াজন িা র :
১) ভালজ অংখয দাতফ/ চাতদা, স্বাবাতফকবালফ প্রতিলমাতগিা, প্রতিিতন্দ্বিা ফভ চযলভ থালক এফং অলনক ভ
তফৃঙ্খরা রক্ষয কযা মা । এই তফৃঙ্খরাভ তযলফলক যাজননতিক দর াভত ক ৃঙ্খরাযা ণ কলয সিালর ফা
ফযফস্থাতি মালি সবলি না লড় িায জনয ভধযস্থিাকাযী তালফ বূতভকা ারন কলয। যাজননতিক দর ভালজয
স্বাথতলগাষ্ঠীগুতরয ভথতলনয আা িালদয স্বালথতয ফাক তালফ বূতভকা ারন কলয। ভালজয স্বাথতলগাষ্ঠীগুতর এই
আা িালদয ভথতন কলয থালক সম, িালদয ভতথতি যাজননতিক দর মখন ক্ষভিা আলফ িখন িালদয
স্বাথতগুতর তদ্ধ লফ। এইবালফ ভালজয অলনক সগাষ্ঠী যাজননতিক দলরয প্রতি আস্থা সযলখ থালক, পলর ভালজ
অলনক ভ তফৃঙ্খরা দূয  ।
২) ‘ভানুলই ফতকেুয তফচালযয ভূলর’- উদাযনীতিফালদয এই দাতফ অনুমা ী যাজননতিক ফযফস্থা কিৃত্বফাদী/ তস্বযাচাযী
যাষ্ট্র ফযফস্থায অফান ঘতিল একিু একিু কলয া ফাতড়ল লে অংিণভূরক গণিাতিক ফযফস্থা । আধুতনক ফৃৎ
যাষ্ট্র কাঠালভালি প্রিযক্ষ অংিণ অম্ভফ। িাই জনগলণয লি যাষ্ট্র/যকালযয ভধযস্থিাকাযী/ সমাগূত্রকাযী একতি
প্রতিষ্ঠান তালফ যাজননতিক দর আফতযক। আজ জনগণ যাজননতিক দরগুতরয অতিলত্ব তফশ্বাী কাযন
যাজননতিক দরগুতর জনগলণয প্রতিতনতধত্ব কলয, যকায ফযফস্থা অংিণ কলয এফং জনগলনয সদ া/ অতণ
কযা যাজননতিক দা দাত ত্ব ারন কলয।
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