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Abstract
The inter-relations between democracy, representative institutions and political parties
have always been a source of attention of the scholars as well as a source of huge
controversies throughout the world. These are so closely tied with each other that one is
ineffective without another. Democracy has established itself as the most popular form of
government throughout the world. In contemporary world democracy or democratic
institutions cannot run properly without the principle of representation and political parties
as its most effective tool, especially in larger territories with larger population.
Representative institutions and political parties are comparatively modern than the ideal of
democracy. Both have emerged with the expansion of democracy in modern England and
USA respectively. This article aims to explore the interrelations between democracy and
representation through political parties. In other words, it tends to focus on the complex
issue of the merging of representation as an ideal, representative institutions and political
parties with democracy in the contemporary liberal democracies around the globe.
Key Words: Democracy, Representation, Representative institutions, political parties.

আধুননক যাজনননিক দর  প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠান : ধাযণাগি নফচাময নফলয় ভূ : ১৯৫৫ ালরয
‘Encyclopedia Britannica’ ঞ্চদ ংস্কযন অনুমায়ী গণিন্ত্র র এক ধযলনয যকায মায নবনি র
জনগলনয স্বান। আধুননক ভলয় গণিন্ত্র ফরলি বফাঝায় স্বাধীনবালফ ননফযানচি প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠান এফং
জনগলণয প্রনি দায়ফদ্ধ ান ফযফস্থা এফং এক ধযলনয জীফন মাত্রায প্রণারী বমনিয নবনি র একনি বভৌনরক
ূফযানুভান– ভস্ত ফযনি ভান এফং িালদয প্রলিযলকয জীফন, স্বাধীনিায এফং ুখী থাকায অনধকায আলে।
(লমযনস্ক ২০১০:৫)
যাজনননিক দর, প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠান  প্রনিনননধত্বভূরক গণিন্ত্র – এই নিননি ধাযণায ম্পকয জনির 
অনননিি। খ্ীীঃ ূলফয চিুথয  ঞ্চভ িলক এলথনল গণিন্ত্র প্রথভ আলরানচি  ংগনিি য়। যফিযীকালর নফনবন্ন
নযফিযন  উন্নয়ন রক্ষ্য কযা বগলে। নযবালা নালফ ‘গণিলন্ত্রয’ আধুননক অলথয ফযফায রক্ষ্য মায় উননফং
িাব্দী বথলক। এই ভয় গণিন্ত্রলক ফণযনা কযা ি স্বাধীন প্রনিলমানগিাভূরক ননফযাচনন ফযফস্থা নালফ বমখালন
প্রনিনননধযা ননফযানচি ি স্বাধীন প্রনিলমানগিাভূরক ননফযাচনন ফযফস্থায ভাধযলভ। (নিভায, ২০০০:৯) আভযা মনদ ধলয
ননই গণিলন্ত্র যাজনননিক প্রনিষ্ঠান ফা ননফযানচি প্রনিনননধ অর্ন্যবুি কযা ফাধযিাভূরক, িালর আভযা গ্রীকলদয
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ম্পলকয নক ভলনাবাফ বালণ কযফ মাযা প্রথভ িালদয নগয যালে যকায বফাঝালি গণিন্ত্র ব্দনি ফযফায
কলযনেলরন। মনদ আভযা এলথনলক গণিন্ত্র ফরলি অস্বীকায কনয িালর ফরলি য় যাইি ভ্রািৃদ্বয় এলযাললেনন
আনফষ্কায কলযননন কাযণ িালদয আনফস্কৃি এলযাললেনলনয লআ আভালদয এলযাললেনলনয নভর খুফ াভানয। (ির,
২০০১:১০২)
‘প্রনিনননধত্বভূরক গণিন্ত্র’– এই নযবালানি জনির অথয ফন কলয। এনি দুনি স্বিন্ত্র এফং নফক্প  যাজনননিক
ঐনিলযয ভন্বয়। গণিন্ত্র র একনি গ্রীক ব্দ বমনিয বকান রযানিন ূত্র বনই এফং গণিন্ত্র ফরলি বফাঝায় যানয
ান। ‘প্রনিনননধত্ব’ র একনি রযানিন ব্দ বমনিয বকান গ্রীক ূত্র বনই। প্রনিনননধত্ব ধাযণানিয অর্ন্যনননি অথয র
আলযানি কাময। অনফলেদযবালফ কায লয় বকান কাময ম্পানদি কলয বদয়ালক বফাঝায়। প্রনিনননধত্ব যাজনননিক
বালা  একগুে প্রনিষ্ঠান নালফ নফকনি য়। (উযনফনানি, ২০১১:২৩) প্রনিনননধলত্বয ধাযণানি আজলকয নদলন
একনি নফলল িাৎময ফন কলয এফং নফলদ আলরাচনায দানফ যালখ। আধুননক ভলয় প্রায় ফাই প্রনিনননধলত্বয
ভাধযলভ ানি লি চায়, প্রনিনি যাজনননিক বগাষ্ঠী প্রনিনননধত্ব চায়, এফং প্রনিনি যকাযই প্রনিনননধলত্বয দানফ
কলয। প্রনিনননধত্ব এই ধাযণানিয ফিযভান জননপ্রয়িায একনি অনযিভ কাযণ র এই ধাযণানিয লআ গণিলন্ত্রয
ধাযণানিয ম্পকয। প্রনিনননধত্ব ফরলি কখনই প্রনিনননধত্বভূরক যকায বফাঝায় না। একজন যাজা একনি জানিয
প্রনিনননধত্ব কযলি ালয, বমভন ালয একজন যােদূি। প্রনিনননধলত্বয ধাযণানি নফলল কলয একজন ভানুললয
অলনকজন ভানুললয লয় প্রনিনননধত্ব কযায ধাযণানি আধুননকিভ (নিনকন, ১৯৬৭:২)। প্রনিনননধত্বভূরক গণিলন্ত্রয
ধাযণানি যফিযীকালর নফং িাব্দীলি নযূণযিা রাব কলয। াধাযণবালফ ফরা মায় একনি াফযজনীন নফশ্বা
নফকনি য় বম বই যকাযই বমনি জনগলণয প্রনিনননধলদয দ্বাযা ানি য়। (অযালরানলা, বকইন, ভাযলকর,
২০১১:১-৩)
জযা জযাক রুলা ‘প্রনিনননধত্বভূরক গণিলন্ত্রয’ প্রথভ নফলযানধিা কলযন। িাাঁয ভলি জনগলণয াফযলবৌভ ইো
কখনই প্রনিনননধলত্বয ভাধযলভ প্রকানি লি ালয না। মা নকেু আভযা নফশ্ব প্রকৃনিয াি বথলক াই িা ননভযর,
ভানুললয ালিই ফনকেু অধীঃিন ঘলি। রুলা একনি আদয ভালজয ন্ধান কলযন, বম ভালজ আভযা ফা কনয
আভযা ননলজযাই িালক করুনলি কলযনে। জলেয ভলয় বম স্বাধীনিা নের বিালক ানযলয় নানান ফন্ধলন ননলজলক
বফাঁলধ বপলরনে। বম প্রকৃনি আভালদয জেদািা বই প্রকৃনিলক আভযা অফভাননা কলযনে। প্রকৃনি আভালদয নংা,
বদ্বল, ানাানন বখায়নন, ননখলয়লে ভাজ। িাই এভন এক ভাজ গিন কযলি লফ বমখালন ভানুল ানর্ন্ূণযবালফ
ফফা কযলি াযলফ। এভন এক ভাজ বমখালন থাকলফ াভয, ভ্রািৃত্ব  স্বাধীনিা। (ন. কানুনলগা, ২০১৩:৫১৫৭)। রুলায ভলি, প্রনিনননধত্বভূরক ংদীয় গণিলন্ত্রয িুরনায় অংগ্রণভূরক গণিন্ত্র অনধক কাভয। এই ধযলনয
গণিলন্ত্র স্বাধীনিা, স্বান, াভয এফং গুণ ুযনক্ষ্ি থালক। ভানুললয উয মুনিআি ননয়ন্ত্রন ফযনিলক প্রকৃনি ুনখ
কলয। রুলা নিনি ংদীয় ান ফযফস্থালক খানযজ কলযলেন কাযণ এনি ভানুললক স্বাধীনিায একনি ভ্রার্ন্ ধাযণা
প্রদান কলয। প্রকৃি িযনি র একভাত্র ননফযাচলনয ভলয়ই নিনি নাগনযকযা স্বাধীনিা ববাগ কলয। (এ ভুখানজয
এফং এ, যাভাস্বাভী, ২০১১:২৫৩)
একজন অনযিভ গুরুত্বূণয উদাযনীনিক িানিক জন স্টুয়ািয নভর, িাাঁয প্রণীি গ্রন্থ Representative
Democracy বি বম বকন্দ্রীয় প্রশ্ননিয উিয বদফায বচষ্টা কলযলেন িার বকান ধযলনয যকায প্রকৃনিগি নদক
বথলক ফযালক্ষ্া বেষ্ঠ। নভলরয ভলি আদয প্রকৃনিয যকায ননফযাচলনয বক্ষ্লত্র বকান জনিরিায থাকায কথা নয়,
আদযগি নদক বথলক বই যকাযই বেষ্ঠ বমখালন চযভ ক্ষ্ভিা ভগ্র জনগলণয উয আলযানি। প্রনিনি
নাগনযলকয চুযার্ন্ ক্ষ্ভিা ফযফালযয বক্ষ্লত্র শুধু বূনভকাই থাকলফ না, নননদযষ্ট ভয় অর্ন্য যকাযী কামযাফরী
স্তার্ন্লযয বক্ষ্লত্র প্রকৃি বূনভকা ারন কযলফ। ভস্ত নাগনযক িালদয াভনগ্রক ভমযাদা নননফযললল ভান এফং
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জননপ্রয় াফযলবৌনভকিাই একভাত্র যকালযয ক্ষ্ভিায বফধিা নদলি ালয। নভলরয ভলি গণিন্ত্র বালরা ান
ফযফস্থা, কাযণ এনি ভানুললক ুনখ  উন্নি কলয। (নভর, ২০০৪:৩৯)
ইংলযজ দাযননক এন্ডভন্ড ফাকয প্রনিনননধলত্বয উয নফনবন্ন ভয় ৃথক ৃথক ভি বালণ কলযলেন। ফালকযয প্রথভ
এফং প্রধানিভ নযনচি দৃনষ্টবআীনি র এনরনি। ফালকযয এই ভিনি ায়া মায় ারযালভন্ট মখন ভগ্র জানিয লয়
প্রনিনননধত্ব কলয। ফালকযয ভলি অাভয র ভালজ স্বাবানফক এফং অনযাময। স্বাবানফক বালফই নকেু ংখযক
নাগনযক ফভয় ভালজ উচ্চস্থালন অফস্থান কলয। একনি ুংফদ্ধ ভালজ াক বেনণ ফযদাই এনরিানয য় – ফাকয
মালক প্রাকৃনিক অনবজািিন্ত্র ফলরলেন। এনরিযা বম বকান ুংফদ্ধ ভালজয অনযাময অং কাযণ াধাযণ জনগণ
ননলজলদয ান কযলি অক্ষ্ভ এভন নক িাযা এনরিলদয অনববাফি এফং নদকননলদয োড়া বকান কাময ম্পানদি
কযলি ালযনা। প্রনিনননধত্ব ফযদাই বেষ্ঠ জ্ঞালনয দ্বাযা নযচানরি লফ, াধাযণ ফা জননপ্রয় ফযনিলদয দ্বাযা নয়।
(নিনকন, ১৯৬৭:১৬৯)
আধুননক প্রনিনননধত্বকাযী প্রনিষ্ঠান ফরলি বফাঝায় আইন বায ননম্নকক্ষ্লক, বমখালন প্রনিনননধযা াফযজনীন
ববািানধকালযয ভাধযলভ ননফযানচি লয় আল। এোড়া ান নফবাগ এফং আইন নফবালগয ক্ষ্ভিায স্বিন্ত্রীকযণ,
আইনবায কয আলযালয ক্ষ্ভিা প্রবৃনি গুনরলক ভানদণ্ড নালফ ধযা য়। প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠান বমভননি
উলয ফণযনা কযা লয়লে, প্রথভ উদ্ভফ ঘলি ইংরযান্ড  বারালন্ড ১৪৯৩ খ্ীীঃ। আলভনযকায স্বাধীনিা মুলদ্ধয
পরশ্রুনিলি নিভ বগারালধয এই ধযলনয প্রনিষ্ঠালনয প্রথভ উদ্ভফ য়। প্রনিনননধত্বকাযী প্রনিষ্ঠান বমখালন প্রনিনষ্ঠি
লয়লে বখালনই বম স্থায়ী লয়লে, িা ফরা মালফ না। বকান বকান বদল িা নফনষ্ট লয়লে। কাযণ নালফ ফরা মায়
ংনিষ্ট যকায প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠালনয প্রানিষ্ঠাননক কািালভায ভলধয ান কযলি চায়নন অথফা ননফযাচলন
যানজি ক্ষ্ জনালদ ভালননন অধফা মখন বকান যাজনননিক নি প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠালনয প্রানিষ্ঠাননক
ফযফস্থায় ননলজলদয জনয জায়গা খুাঁলজ ায়নন, িখনই িাযা এই ধযলনয প্রনিষ্ঠালনয ধ্বংকাযীয বূনভকা ারন
কলযলে। নযললল ফরা মায় নফগি দুই ি ফেয ধলয প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠান ভস্ত ঘাি, প্রনিঘালিয ভলধয
নদলয় গণিন্ত্র নফফযনিি লয়লে। মনদ গণিলন্ত্রয নদলক নফফযিলনয এই থনি ভার্ন্যার নেরনা। উননফং িাব্দীলি
প্রধান নফলয় নের ববািানধকালযয ম্প্রাযন এফং ান নফবাগ  আইন নফবালগয াযস্পনযক ম্পকয। আফায নফং
িাব্দীলি প্রধান দ্বলেয নফলয় লয় লি ননফযাচনন প্রনিলমানগিায ভাধযলভ যাজনননিক ক্ষ্ভিা দখর। ফিযভালন
বমখালন প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠান আলে, বখালন কিগুনর াধাযণ বফনষ্টয রক্ষ্য কযা মায় – যাজনননিক অনধকায
াফযজনীন, যাজনননিক উলেয ংগনিি য় যাজনননিক দলরয দ্বাযা, ননফযাচন র প্রনিলমানগিাভূরক, নফলযাধীলদয
ক্ষ্ভিা দখলরয ভান ুলমাগ প্রদান, যকায এফং নফলযাধীিা উবয়ই গণিলন্ত্রয বভৌনরক নীনিয প্রনি েদ্ধাীর।
(লমযনস্ক. ২০১০:৪৪-৪৬)
দরাদনর এই াননকয ব্দনি বথলক দর ব্দনি প্রনিস্থানি লয়লে ধীলয ধীলয। ফিযভালন এই ব্দনি গ্রণ
বমাগযিা বলয়লে বম, দর ভালনই দরাদনর নয়। অফযম্ভাফী বালফই খাযা নয় ফা অনযামযয বালফই াধাযলণয
ইোলক খনণ্ডি কলযনা। ধাযণাগি স্তলয এফং ফাস্তলফ দরাদনর বথলক দর এই উিযণ ফযনি ঘলিলে ধীলয এফং
আাঁকা ফাাঁকা লথ। দর ব্দনি এললে রযানিন নিয়াদ ‘রযাযিাইনয’ বথলক, কথানিয অথয র নফবাজন। দর কথানি
ভূরিীঃ অংলয ধাযণায লআ ংনিষ্ট এফং অংলয ধাযণানি নফযনি উৎাদক নয়। (াযিনয, ১৯৭৬:৩) অযারান
ফলরযভলি আধুননক যাজনননিক ফযফস্থালক যাজনননিক দর ফাদ নদলয় ক্প না কযা ি।যাজনননিক দরীন গণিন্ত্র
প্রাচীন গ্রীলয নগয যাে গুনরলি কামযকয প্রস্তাফ লি ালয নক্তু  আধুননক গণিানন্ত্রক ফযফস্থায় এনি ক্প না োড়া
নকেু নয়। (ফর, ২০০০:১১১) প্রিযক্ষ্ গণিলন্ত্র স্থানীয় প্রনিষ্ঠানগুনর াভনয়কবালফ কাময ম্পাদন কযলি ালয
যাজনননিক দর বক ফাদ নদলয়, নক্তু  গণিন্ত্র মখনই, বমখালন ফযাক ভাত্রায় চনচযি লয়লে িখনন এয প্রলয়াগ বকৌর
নালফ প্রনিনননধলত্বয উযই আস্থা যাখলি লয়লে এফং যাজনননিক দরই এলক্ষ্লত্র প্রলয়াগকাযী ংগিলনয বূনভকা
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ারন কলযলে। আধুননক প্রনিনননধত্বকাযী প্রনিষ্ঠালনয একনি অনযাময অং র যাজনননিক দর। (নং,
২০০৮:২৩২)
আভযা যাজনননিক দরলক ুঙ্খানুুঙ্খবালফ নফচায কলয ফরলি ানয, দর র একনি অথযফ নফলিললণয একক।
দরলক আভযা বমভন একনি নফিললণয একক ফলর ধযলি ানয াাান এনিলক একনি ফযফস্থা ফরা মায়।
এরিাযলবরিদর ম্পলকয নিকবালফ ংলমাজন কলযলেন বম যাজনননিক ফযফস্থায একনি ক্ষ্ুদ্র ংস্কযণ। এয
কিৃলত্বয একনি কািালভা আলে, প্রনিনননধলত্বয একনি প্রণারী আলে, একনি ননফযাচনন প্রনিয়া আলে এফং এনি র
একনি উনিয়া বমনি বনিা ননলয়াগ কলয থালক। ভালজয জনয উলেয ননধযাযণ কলয এফং ফযফস্থায অবযর্ন্যীণ
দ্বলেয অফান ঘিায়। লফযানয ফরা মায় যাজনননিক দর র একনি নদ্ধার্ন্ প্রনয়ণকাযী ফযফস্থা। (াযিনয,
১৯৭৬:৭১)
আধুননক গণিানন্ত্রক দলরয উদ্ভলফয নেলন দুনি প্রধান যাজনননিক ঘিনালকই দায়ী কযা য়। চযভ যাজিলন্ত্রয
অফান এফং ববািানধকালযয াফযজনীন ম্প্রাযণ। অনযবালফ ফরা মায় যাজা মিনদন মযর্ন্ ক্ষ্ভিায উয
একানধিয ববাগ কলযলে এফং জনাধাযণ মিনদন ববািানধকায বথলক ফনঞ্চি নের িিনদন মযর্ন্ দরীয় কামযকরা
নের ননযথযক এফং িা বদলদ্রানিায ানভর, অযারলেি নি গযাযানজইয়ায মযলফক্ষ্ণ বথলক জানলি ানয বমখালন
াফযজনীন ববািানধকালযয ম্প্রাযণ নফরলে লয়লে বখালনই যাজনননিক দর িায আধুননকিভ রূল বদনযলি
আনফযবাফ লয়লে (বূলন, ১৯৯৭:৯২) ইউলযা  নিলিলনয দরফযফস্থা র আভূর অথযনননিক এফং াভানজক
নযফিযলনয পরশ্রুনি। দনক্ষ্ণ এনয়ালি যাজনননিক ফযফস্থায নফফযিন নিলিলনয ভি একই ঐনিানক প্রনিয়ায়
ম্পূণয য়নন। বাযলিয নযলপ্রনক্ষ্লি ফরা মায় াফযজনীন ববািানধকালযয প্রনিষ্ঠা এফং প্রনিলমানগিাভূরক দর
ফযফস্থায নফকালয বক্ষ্লত্র যাজনননিক দরই অগ্রগণয বূনভকা ারন কলযনের। (নভত্র এফং এনকাি, ২০০৮:৭-৮)
ভযাক লয়ফালযয ভলি যাজনননিক দর জীফর্ন্ থালক ক্ষ্ভিায কক্ষ্লথ এফং এই উলেলয িাযা ম্প্রদায়গি
নিয়ালক প্রবানফি কলয থালক। (কািজ, ২০০৮:২৯৫)বজালপ ুভনিালযয ভলি যাজনননিক দর শুধুভাত্র
কিকগুনর ুনননদযষ্ট নীনিয নবনিলি ঐকযফদ্ধ একনি বগাষ্ঠী নয়, একই লআ যাজনননিক দর র এভন একনি বগাষ্ঠী
বমনি প্রনিলমানগিাভূরক যাজনননিক ফযফস্থায় ক্ষ্ভিা দখলরয জনয াভঞ্জযূণয আচযণ কলয থাকলফ। আলভনযকান
নণ্ডি এনিন যাজনননিক দলরয উয যাজনননিক নযলফলয প্রবাফলক অনধক গুরুত্ব নদলয়নের। ননউভযান
যাজনননিক দরলক আধুননক যাজনীনিয জীফনলযখা ফলর অনবনি কলযলেন। (উনযউি। ২৯৫)
ননফযাচনন গণিলন্ত্র ফা প্রনিনননধত্বভূরক গণিলন্ত্র যাজনননিক দলরয গুরুত্ব উরনি কযফায জলনয জানা প্রলয়াজন
যাজনননিক দরগুনর কী কাময ম্পাদন কযলফ িা অলনকাং যাজনননিক ফযফস্থায প্রকৃনিয উয ননবযয কলয।
উদাযণস্বরূ ফরা মায় অগণিানন্ত্রক যাজনননিক ফযফস্থায় যাজনননিক দর আনধিযকাযী বূনভকা ারন কলয অথফা
বক্ষ্ত্র নফললল ফযনি, স্বাধীনিালি  স্তলক্ষ্ কলয। ননলম্ন আলরানচি যাজনননিক দলরয কাজগুনর কখনই একনি
ম্পূণয িানরকা নয় ফযং ফরা বালরা এগুনর র একনি াধাযণ নফবাজক বমগুনর আভালদয যাজনননিক দলরয
আর্ন্যজািীয় চনযত্র বক ফুঝলি াাময কযলফ। (গানিায, িায়ভন্ড, ২০০১:৭)
প্রথভি প্রনিনননধত্ব কযা: যাজনননিক দলরয প্রাথনভক কাজ র প্রনিনননধত্ব কযা। প্রনিনননধত্ব ফরলি বফাঝায়
যাজনননিক দলরয দয এফং ববািাযলদয ভিাভলিয নযলপ্রনক্ষ্লি যাজনননিক দলরয প্রনিনিয়া জানাফায 
গ্রনন্থফদ্ধ কযায াভথযলক বফাঝায়। (লউি, ১৯৯৭:২৫২-২৫৩)
নদ্বিীয়িীঃ এনরি ৃনষ্ট  যফযা কযা: ভস্তযকভ যাজনননিক দরই িালদয যাজনননিক বনিালদয ভলধয বথলক যাে
াক প্রদালনয জনয দায়ফদ্ধ থালক। অনধকাং বক্ষ্লত্রই যাজনননিক দরগুনর যাজনননিক বনিালদয প্রনক্ষ্লণয
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একনি বক্ষ্ত্র প্রদান কলয। বনিালদয দক্ষ্িা, জ্ঞান, এফং অনবজ্ঞিায দ্বাযা ভৃদ্ধ কলয। আফায যাজনননিক বনিালদয
উয দলরয যাজনননিক বাগয ননবযয কলয। (উনযউি:২৫২-২৫৩)
িৃিীয়িীঃ নফনবন্ন াভানজক বগাষ্ঠীয প্রনিনননধত্ব কযা : যাজনননিক দর নফনবন্ন াভানজক বগাষ্ঠীগুনরয স্বালথযয
প্রনিনননধত্ব কলয, কখন প্রিীনকবালফ অথফা কখন ংনিষ্ট বগাষ্ঠীয স্বাথযগুনরলক অগ্রানধকায নদলয়। এই ধযলনয
াভানজক প্রনিনননধত্ব আভযা বদখলি াই ননফযাচনন প্রনিদ্বনেিায ভয়, মখন যাজনননিক দরগুনর নফনবন্ন াভানজক
বগাষ্ঠীগুনরয ভথযন াফায বচষ্টা কলয। কখন কখন যাজনননিক দরগুনরয িালদয এই বূনভকায কথা স্বীকায কলয
আফায কখন কলয না, নক্তু  িাযা এই ধযলনয প্রনিনননধলত্বয প্রবাফ ম্পলকয ফযদাই য়ানকফার থালক।
(গানিায, িায়ভন্ড, ২০০১:৮)
চিুথযিীঃ ভালজয াভলন রক্ষ্য নস্থয কযা: যাজনননিক দর িালদয কভযূনচ  ভিাদয ননলয় একনি প্রনিষ্ঠালনয
বূনভকা ারন কলয, মা ভাজলক াাময কলয িায নিনরি উলেয নচনিি কযলণয বক্ষ্লত্র। ফযনি কখনই
এককবালফ িায উলেলযয লআ যাজনননিক দলরয উলেযলক বভরাফায বচষ্টা কলয এফং িায নযলপ্রনক্ষ্লি
যাজনননিক দরলক ভথযন কলয। (নিভায, ২০০০:৫২)
ঞ্চভিীঃ স্বালথযয ভনষ্টকযণ  গ্রনন্থফদ্ধ কযা: ভনষ্টয রক্ষ্য নস্থয কযায াাান যাজনননিক দরগুনর ভাজ
অবযর্ন্যস্থ নবন্ন নবন্ন স্বাথযগুনরয ভনষ্টকযণ  গ্রনন্থফদ্ধ কযলি াাময কলয। ফাস্তনফক লক্ষ্ যাজনননিক দরগুনর
ননলজলদয একনি প্রচালযয ভাধযভ নালফ গলড় বিালর মায ভাধযলভ নফনবন্ন ফযফায়ী, েনভক, ধভযীয়, জানিগি ফা
অনযানয বগাষ্ঠীগুনর ননলজলদয স্বাথযলক নদ্ধ কযলি ালয আফায এয াালময স্বাথযগুনরলক প্রনিি  কযা মায়।
(লউি, ১৯৯৭:২৫৩-৫৬)
লষ্ঠিীঃ যকায ংগিন কযা: আধুননক জনির ভাজলক আধুননক যাজনননিক দলরয অনুনস্থনিলি ান কযা
অম্ভফ। আধুননক যাজনননিক দরীয় ফযফস্থায নযলপ্রনক্ষ্লি যকাযলক দরীয় যকায ফরা মায়। যকালযয
স্থানয়লত্বয বক্ষ্লত্র যাজনননিক দরগুনরয বূনভকা অনস্বীকাময। যকালযয প্রধান দুনি নফবাগ, আইন নফবাগ  ান
নফবালগয ভলধয লমানগিা নননিি কলয যাজনননিক দর। (লউি, ১৯৯৭:২৫৩-৫৬)
যাজনননিক দর নিক বিভনিা নয় বমভনিা িালক আভযা বদনখ। প্রনিনষ্ঠি, দীঘযস্থায়ী গণিন্ত্র গুনরলি যাজনননিক
দরগুনর বাফগি নদক বথলক আলগয আনধিয ফা ংলমাগ ধলয যাখলি াযলে না, বমভননি িাযা নকেু দক আলগ
যাখি। নফনবন্ন গণিানন্ত্রক ফযফস্থাগুনরলি, উন্নি ফা উন্নয়নীর উবয় গণিলন্ত্র যাজনননিক দর ফা িায াখা
ংগিনগুনরয প্রনি ভানুললয ফনধযি অনাস্থা রক্ষ্য কযা মালে। িালর নক প্রশ্ন কযা মায় বম যাজনননিক দর আয
আলগয ভি গুরুত্বূণয বূনভকা ারন কযলি াযলে না? যাজনননিক দলরয ফদলর অনয ধযলনয ংগিনগুনর, বমভন
াভনজক আলদারন ফা স্বাথযলগাষ্ঠী গুনর গুরুত্বূণয লয় উলিলে। (গানিায, িায়ভন্ড, ২০০১:১)
উনযউি, প্রফলন্ধ আনভ প্রনিনননধলত্বয ধাযণা, প্রনিনননধত্বভূরক প্রনিষ্ঠালনয ধাযণা, নফকা এফং বূনভকা
মযালরাচনা কলযনে, াাান প্রনিনননধত্বভূরক গণিলন্ত্র যাজনননিক দলরয বূনভকা আলরাচনা কযা লয়লে।
আধুননক প্রনিনননধত্বভূরক গণিলন্ত্র যাজনননিক দরগুনর র অনযামযয, যাজনননিক দলরয ভাধযলভ যকায িায
ালনয বফধিা আদায় কলয। নিনভ গণিানন্ত্রক ফযফস্থাগুনরলি ঐনিানক নফফযিলনয লথই প্রনিনননধত্বভূরক
গণিলন্ত্রয উিযণ ঘলিলে এফং এয লআ আনি বযলখ যাজনননিক দলরয নফকা ঘলিলে। এিা ঘলিলে দীঘয
নফফিযলনয লথ। প্রনিনননধত্বভূরক গণিন্ত্র এফং যাজনননিক দর একনিলক ফাদ নদলয় অনযনি রঘু লয় মায়। িৃিীয়
নফশ্ব ফা বাযলিয বক্ষ্লত্র উনযউি ফিফয কামযকয নয়। বাযলি যাজনননিক দলরয নফকা ঘলিলে জািীয় ভুনি
আলদারলনয অং নালফ। যাজনননিক দলরয বনিৃলত্ব নফনবন্ন যাজনননিক প্রনিষ্ঠান ফা গণিলন্ত্রয ভূর স্তম্ভগুনরয
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নফকা ফা অলনক বক্ষ্লত্র অফননি ঘলিলে। এিদলি ফরা মায় প্রনিনননধত্বভূরক গণিলন্ত্র যাজনননিক দলরয
বূনভকা অস্বীকায কযা মায় না। যাজনননিক দলরয এই বূনভকা গণিলন্ত্রয লক্ষ্ শুব।
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