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অরুণ কুমার স িংহ
প্রাক্তন অতিতি অধ্যাপক কাতিপু র
মাইককল মধ্ু সূদন মহাতিদযালয়
পু রুতলয়া : পতিমিঙ্গ

ভারতে রকাসর বে রকাসর অিংশীদাসরত্ব : ভােনা ও ম্ভােনা
অরুণ কুমার স িংহ
ার িংতেপ
িিত মান তদকন সরকারকক উন্নি নাগতরক পতরকেিা তদকি তগকয় নানাতিধ্ সমসযার সম্মু খীন হকি হকে । যেমন কাকে দীর্তসূতিিা,
দক্ষ প্রেু তক্ততিদযর অভাি, সকিতাপতর পেতাপ্ত আতিতক সংস্থাকনর স্বল্পিা । ো সরকাকরর কাকে স্বপ্ন পূ রকের পকি একটা িড়
প্রতিিন্ধক হকয় দাাঁতড়কয়কে । আর এই অিস্থা যিকক মু তক্ত লাকভর একমাি পি হকলা যিসরকাতর সংস্থাগুকলাকক সাকি তনকয়
পি চলা । ফকল গকড় উকেকে Risk sharing between public sector and private sector এর মানতসকিা । যেখাকন
সরকার একতদকক যেমন উন্নি নাগতরক পতরকেিা তদকি পারকে দক্ষিার সাকি, ঠিক অপরতদকক যিসরকাতর সংস্থাগুকলা
ভারিীয় সু লভ শ্রম িতক্তর িাোরকক কাকে লাতগকয় গকড় িুলকে উন্নি মু নাফার পাহাড়, সরকাতর েিোয়ায় যিকক । আর এই
সরকাতর যিসরকাতর অংিীদাতরকের গাাঁট িন্ধনকক আকরা িতক্তিালী করার েনয সরকার গকড় িুকলকে : তপতপতপ যসল, ইতিয়া
ইনফ্রাস্ট্রাকচার তফনান্স যকাম্পাতন তলতমকটড, তপতপতপ টুলতকট । রাষ্ট্রায়ত্ত িযাংক গুকলাককও সরকার এই তিেকয় এতগকয়
আসকি অনু করাধ্ ককরকে । োর ফকল তেন্দাল িমন্নার িাপতিদ্যযৎ যকন্দ্র, কৃষ্ণপট্টনম আল্ট্রা যমগা তিদ্যযৎ প্রককল্পর নযায় উন্নি
তিদ্যযৎ প্রকল্প গকড় উকেকে । স্বাভাতিকভাকিই ভারিিেত হকয় উকেকে সরকাতর যিসরকাতর অংিীদাতরকের এক তিরাট
সম্ভািনাময় প্রাঙ্গে । যসইসকঙ্গ সরকাকরর এই তিেকয় উন্নি ভািনা শুধ্ু ভারিীয় তিতনকয়াগকারীকদর নয়, তিকদিী
তিতনকয়াগকারীকদর কাকে ভারি িেত হকয় উকেকে তিতনকয়াকগর অনযিম যকন্দ্র ।
সেষয় ূ চক শব্দােলী: দীর্তসূতিিা, অংিীদাতরে, গতিিীলিা, িাকেট, তিকদতি উকদযাক্তা, দীর্ত যময়াদী মু নাফা,
অিকাোকমাগি উন্নয়ন, ভায়াতিতলটি গযাপ িহতিল, ইিযাতদ
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ভূসমকা
আে অিতাৎ একতিংি িিকক শুরুকি ভারিিেত কাোকমাগি তিকাকির েনয হুকড়াহুতড় করকে । িা িাস্তিাতয়ি
করার েনয ভারিিকেতর যকন্দ্রীয় সরকার, সরকাতর এিং যিসরকাতর সংস্থাগুকলাকক সাকি তনকয় অনু িীলন করকে
ভতিেযকির উন্নি ভারি তিতর েনয । এই সহকোতগিাকক সরকাতর যিসরকাতর অংিীদাতরে িলা হয় । সহে কিায়
সরকার েখন অকনক িড় যকান প্রকল্প হাকি যনয় িখন অকনক টাকার প্রকয়ােন হয় । তকন্তু িাকেট স্বল্পিার েনয
সরকার তনকে যিকক প্রককল্পর সমস্ত অিত প্রদান করকি সক্ষম হয় না । ফকল সরকারকক স্বাভাতিক ভাকিই িাইকর
সাহাকেযর েনয হাি িাড়াকি হয় । যস যক্ষকি দ্যকটা তিকল্প িাকক হয় আন্তেতাতিক িযাংক িা অনু রূপ যকান সংস্থা
যিকক ঋে যনওয়া িা যদকির মকধ্য যকান যিসরকাতর প্রতিষ্ঠাকনর যিকক ঋে গ্রহে । একক্ষকি সরকার তিিীয়
পেন্দটিকক প্রাধ্ানয যদয় । আন্তেতাতিক িযাংক িা অনু রূপ সংস্থা যিকক অকিতর যোগান তনকি সম্মি হকল িাকি
যেমন চড়া সু কদর ভয় িাকক ঠিক যিমতন অপর তদকক িাকক এমন সি িু তি সম্পন্ন িিত ো পালন করা সরকাকরর
পকক্ষ খু িই কষ্টসাধ্য । একক্ষকি সরকার যদকির যকান প্রতিষ্ঠানকক ওই প্রককল্পর অংিীদার িাতনকয় িাকদর কাে
যিকক েতদ অকিতর সংস্থান ককর, িাহকল সু কদর উচ্চ হাকরর যেমন ভয় িাকক না ঠিক যিমতন িাককিনা কষ্টকর
িিত পালকন অঙ্গীকার । আর এই ভাকিই সরকাতর ও যিসরকাতর সংস্থা যেৌি ভাকি ভারকির েনগকের েনয
উন্নয়নমূ লক কাকে সাহােয ও সহকোতগিা করার যেৌি প্রকচষ্টা ককর । আর এই প্রকচষ্টাকক সরকাতর যিসরকাতর
অংিীদাতরে িকল ।
সরকাতর যিসরকাতর অংিীদাতরে হকে নি েনপ্রিাসকনর একটি আধ্ু তনক সংকোতেি তিকিে রূপ । ো দীর্তকময়াতদ
সরকাতর-যিসরকাতর অংিীদাতরকের মাধ্যকম উন্নয়ন প্রিাসকনর চলার পিকক আরও গতিিীল ও মসৃ ে ককর যিাকল ।
তিতভন্ন যিসরকাতর প্রতিষ্ঠানকক একক্ষকি তিতনকয়াগ করকি কােতি এতগকয় আসকি যদখা োয় । আমরা এই তিেকয়
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সরকাকরর সকঙ্গ যিসরকাতর সংস্থার একটা যিাঝাপড়া, একটা তিকিে
চুতক্তিি রূপকক তদিাকলাককর নযায় স্পষ্ট ও পতরষ্কারভাকি যদখকি পাই ।
এর চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত তহকসকি আমরা তিকের তিতভন্ন উন্নি ও উন্নয়নিীল
যদকির িড় িড় স্থাপতি, অিকাোকমার উন্নয়ন ও নিতনমতাে এর কিা
অনায়াকসই িুকল ধ্রকি পাতর । েনপ্রিাসকনর অিকাোকমা খাকি উন্নয়ন
েরাতিি হকে । ো েনগকের মনকক অতি সহকেই স্পিত ককর েনগেকক
উন্নি পতরকেিা যদিার পািাপাতি িাকদর মু নাফার তদকটিকক তদকনর পর
তদন িাতড়কয় োকে তিধ্িার মাপকাঠির অন্তরাকল যিকক। সরকার ও
যদখকে িার িযয় কমকে তকন্তু পতরকেিা মূ লক কাে আকগর িুলনায়
অকনক িৃ তি পাকে উন্নি গুেমাকনর সাকি । শুধ্ু িাই নয়, ো েকিষ্ট
উন্নয়ন পতরকেিার ডাতল সাতেকয় েনগকের সামকন তনকের উপতস্থতি োতহর
িা োনান তদকে । সরকার যদখকে যে িাৎসতরক সহস্রাতধ্ক েনগকের
উন্নয়নমূ লক পতরকেিার িাস্তিায়ন একা িার পকক্ষ সামলাকনা সম্ভি নয় িা
খু িই কঠিন িযাপার । েতদ এ িযাপাকর একেন দক্ষ সঙ্গী পাকি িাকক ;
িাহকল িার হাি ধ্কর উন্নয়কনর অকনকটা রাস্তা একসাকি োওয়ার পর,
যদখা োকি এর সু ফল তহকসকি অকনকগুকলা তনমতাে তনদিতনস্বরূপ দাাঁতড়কয়
আকে যেকড় আসা পকি । সরকার একা েতদ উন্নয়নমূ লক কাকে হস্তকক্ষপ
ককর িাহকল যসখাকন যদখা োয় স্বেনকপােে, কাকে গাতফলতি,
দীর্তসূতিিা এিং সিতকিকে ঝুাঁ তক প্রিেিা খু ি যিকড় োয় োর ফকল সরকাতর
কমতচারীকদর মকধ্য ক্লাতন্তর পতরকিি চারতদকক তর্কর ধ্কর । তকন্তু সরকাতর
যিসরকাতর অংিীদাতরকের এমন একটা সহকোতগিার পতরকিি গকড় যিালা
হয় িা রচনা করা হয় যেখাকন িাকক কম ঝুাঁ তক আর িাকক না
স্বেনকপােকের মানতসকিা, কাকের দীর্তসূতিিা এিং িেরূকপর
মানতসকিা।
িিত মান তদকন সরকাতর িহতিকলর উপর অিযতধ্ক চাপ কমাকনার েনয
অিতাৎ তিকল্প অিতায়কনর েনয সরকারকক ; সরকাতর যিসরকাতর
অংিীদাতরকের উপর অতধ্কির যোর তদকি যদখা োকে । একি সরকাতর
যকাোগাকর যেমন চাপ তকেু টা লার্ি হকে যিমতন িার িেরুকপর
পতরমােও যিি খাতনকটা সফলিার সাকি রদ করা োকে । সরকাতর
কমতচারীকদর এখাকন লাইন একেতন্স যিকক সরাসতর স্টার একেতন্সকি
রূপান্ততরি হকয় োকে । সরকাতর কমীকদর ককোর তনয়ন্ত্রকের মকধ্য যিকক
যিসরকাতর কমীকদর কাে চাতলকয় যেকি হয় । োর ফকল িাকদর
প্রতিষ্ঠাকনর সু নাকমর তদকক নের যদওয়া দরকার হকয় পকড় । এটা
যকাম্পাতনর কাকে একটা সম্মাকনর িযাপার হকয় দাাঁড়ায়, োর ফকল
স্বাভাতিকভাকিই েনগে আকরা ভাকলা পতরকেিার স্বাদ তনকি পাকর ।
িকি একিা যকানভাকিই অস্বীকার করার যকাকনা উপায় যনই যে ভারকি
েল, তিমানিন্দর, মহাসড়ক, যমকরাকরল, তিক্ষা, হাসপািকল তপতপতপ
তিতনকয়াকগর যিস খাতনকটা সু কোকগর সম্ভািনা রকয়কে । আর ভারিিেত এই
সু কোগকক েিাকোগযভাকি কাকে লাগাকি পারকল তেতপতপ প্রিৃ তত্তর
ঊর্ধ্তমু খী অেতকনর তদকক আরও যিি ককয়ক ধ্াপ অনায়াকস সাফকলযর
সাকি এতগকয় োকি । শুধ্ু ভারিিেত নয় িিত মান তিকের িহু যদি তপতপতপ
উকদযাকগর সফল রূপায়কনর েনয প্রশ্নািীি ভাকি কাতিি উন্নয়কনর মু খ
যদখকে । আর এখাকনই যিে নয়, তদনতদন এই উকদযাকগ সফল যদকির
সংখযা লাতফকয় লাতফকয় যিকড়ই চকলকে । একিা অিিযই আমাকদর মািায়
রাখকি হকি যে তপতপতপ মকডলকক শুধ্ু মাি প্রকয়াগি পেতাকয় প্রািতমক
স্তকর রাখকলই চলকি না, কােতকর ফল লাকভর েনয প্রকয়ােন েু কগাপকোগী
ভাকি িার সফল িাস্তিায়ন । আর িা না হকল কাতিি ফল লাভ কখকনাই

হাকির িালু কি ধ্রা যদকি না । েতদ আমরা তপতপতপ মকডল-এর িারা
সাফলয লাভ কাতর যদিগুকলার তদকক একিার তফকর িাকায় িাহকল আমরা
সহকেই যদখকি পাকিা যে প্রাতিষ্ঠাতনক ও আইনগি কাোকমার মকধ্য
যিককই িারা ওই মকডল গ্রহে ককরকে এিং োর সফলিার হাি ধ্কর
অনায়াকসই উন্নয়কনর চূড়াকি উকে একসকে । আমরা েতদ লক্ষয কতর
িাহকল যদখি যে কাোকমাগি উন্নয়ন গতিিীলিা প্রদান ককরকে
তপতপতপকক। এই সি সরকাতর প্রককল্পর খাকি তিকদতি উকদযাক্তাকদর
পািাপাতি যদিীয় উকদযাক্তারা তিতনকয়াকগর িযাপাকর এতগকয় আসকে,
আসার আগ্রহ ক্রমি যোরাকলা ভাকি যদখাকে ভারিিকেতর তপতপতপকি
অংি হিার েনয । ভারিিকেতর তপতপতপকি আগ্রহ যদতখকয় তিতনকয়াগ করকে
তরলাকয়ন্স, টাটা, মকহন্দ্রা সহ আরও যিি ককয়কটি সু প্রতিতষ্ঠি যিসরকারী
প্রতিষ্ঠান সমূ হ । একইসকঙ্গ োপান কানাডা, যসাতভকয়ি, রাতিয়া, ইংলযাি,
আকমতরকা, ফ্রান্স, োমতাতন প্রভৃতি যদি সমূ হ । একক্ষকি আমাকদর যদি
অিতাৎ ভারিিেত খু ি একটা তপতেকয় যনই । ভারিিেত এই কারকে
িাংলাকদি, আফগাতনস্তান, তফতে ও ব্রাতেল প্রভৃতি সি যদকির তপতপতপকি
তনকেকক েু ক্ত ককরকে এিং যিি ককয়কটি প্রককল্পর চূড়ান্ত খসড়াকি
ইতিমকধ্য স্বাক্ষর ককর যফকলকে, োর মকধ্য যিি ককয়কটি প্রকল্প
িাস্তিায়কনর পকি ো শুধ্ু সমকয়র অকপক্ষা । এিং এটা আিা করা হকে যে
ভতিেযকি তিকদকি আরও যিতিসংখযক প্রককল্প ভারকির টাটা, মতহন্দ্রা,
তেও যে অংিগ্রহে করকি িা যোর তদকয় িলা যেকিই পাকর । আর এই
যিসরকাতর সংস্থাগুতলর সফলিার হার ভারিিকেতর উন্নয়কনর মাপকাঠিকি
ক্রমি উর্ধ্তগতি সম্পন্ন হকয় উেকে । োর িারা উন্নি ভারিিকেতর স্বপ্ন পূ রে
করা সম্ভি হকি ।
তপতপতপ প্রককল্প তিতনকয়াগ ককর োকি ককর অনায়াকস তিতনকয়াগকারীরা
লাভিান হকি পাকরন যসই কিা যভকি আমাকদর যদকি, যদিীয়
তিতনকয়াগকারীকদর েনয যিি তকেু চমকপ্রদ সু কোগ-সু তিধ্া তনতিি করা
হকয়কে । এ লকক্ষয ভারিিকেতর তপতপতপ প্রককল্প তিতনকয়াগকারীকদর কাতরগতর
সহায়িার তিপরীকি যেমন অিতায়কনর কিা ভািা হকয়কে ঠিক যিমতন ভাকি
আতিতক সাহােয তদকয় আতিতক সামিতয র্াটতিকি অিতায়কনর কিাটিককও
গুরুে তদকয় সরকার ভািকে । এখাকনই যিে নয় পািাপাতি সরকার, প্রকল্প
যকাম্পাতনগুতলকক ঋকের তিপরীকি নানাভাকি অিতায়কনর সু কোগ-সু তিধ্া
প্রদান করকে । সাকি তপতপতপ কিৃতপক্ষ কিৃতক তনধ্তাতরি অনয যকাকনা
কমতকাকের তিপরীকি অিতায়ন এিং মূ লয সংকোেন কর সহ আকরা অনযানয
অিযাহতি প্রদান প্রভৃতির িারা যদিীয় প্রতিষ্ঠানগুতলকক আকৃষ্ট ককর িুলকে
সরকাতর পতরকেিা মূ লক কােতািলীকি অংিগ্রহে করার েনয । ো যিসরকাতর
প্রতিষ্ঠানগুকলার মকধ্য িূ নয ক্ষতির মানতসকিাকক প্রামােয ধ্কর িারা িাকদর
কাকের রূপকরখা তনমতাে ককর চকলকে ঠিক যেমন িীেগতেকির িযিহ্নি
এক্স এর মাকনর মি । অিতাৎ েিই িারা তিতনকয়াগ করুক না যকন ক্ষতির
সম্ভািনা িূ নয িরং উপতর পাওনা তহকসকি তিতনকয়াগকারীরা যপকয় িাককন
যিি খাতনকটা উচ্চমাকনর দীর্তকময়াতদ মু নাফার োড়পি । সাফকলযর িারা
িারা পরিিীকি অনযানয সরকাতর প্রককল্প অনায়াকস অংিগ্রহকের োড়পি
যপকয় িাককন ।
এিার আমরা আসকিা তপতপতপ যসকলর কিায় যেকহিু এটি সরকাতরযিসরকাতর অংিীদাতরকের িযাপার যসকহিু একদর মকধ্য সমিয় সাধ্ন খু িই
গুরুেপূ েত আর িা না হকল সরকাতর যিসরকাতর অংিীদাতরে মূ ল উকেিয
অধ্রাই যিকক োকি । আে িার েনয এই দ্যই সংস্থার মকধ্য ভুল যিাঝািু তঝ
দূর করা একান্ত আিিযক, য়ার েনয ভারি সরকাকরর একটি গুরুেপূ েত
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এিং অতভনি যকৌিল হকলা তপতপতপ যসকলর উদ্ভািন । শুধ্ু সমিয় সাধ্ন
নয় তপতপতপ যসকলর মূ ল লক্ষয হকলা ভারকি তপতপতপকি প্রকিকির েনয
উৎসাতহি করা । িার েনয িাকদরকক নানা রকম সু কোগ-সু তিধ্া যদওয়ার
িযাপাকর আোস প্রদান করা । এখাকনই যিে নয় তপতপতপ োকি ভারকি
সু চারুভাকি িাকদর কােত সম্পাদন করকি পাকর যসই েনয ভারি সরকার
ইতিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার তফনান্স যকাম্পাতন তলতমকটড গেন ককরকেন । ো
পতরকাোকমা তভতত্তক প্রকল্প গুতলর অিতায়কনর েনয দীর্ত যময়াতদ ঋে
সরিরাহ ককর িাকক । ভারি সরকার ২০০৭ সাকল ইতিো অিকাোকমা
প্রকল্প উন্নয়ন িহতিল চালু ককরকে ো ৭৫ িিাংি পেতন্ত প্রকল্প িযয় িহন
ককর িাকক । এিার আমরা তপতপতপ টুলতকট তনকয় আকলাচনা করকিা োর
উকেিয হকলা ভারকির তস্থি তপতপতপ গুতলর েনয তসিান্ত গ্রহকের উন্নি
করা এিং যে তপতপতপ গুতল তিকতিি হকয়কে িাকদর মান উন্নি করা । এই
টুলতকট-এর তনমতাে করা হকয়কে এই েনয যে োকি ককর যকন্দ্র রােয এিং
যপৌর পেতাকয় তপতপতপ সঠিক তসিান্ত গ্রহকের েনয । অিকাোকমাগি
প্রকল্পগুতলর যটকসই িা িাড়াকি সরকার তপতপতপ প্রকল্প গুতলর েনয একটি
ভায়াতিতলটি গযাপ িহতিল প্রকল্প তনমতাে ককরকে । প্রকল্পটি তনমতাকের পেতাকয়
সাধ্ারেি মূ লধ্ন সরিরাহ ককর িাকক । এই প্রকল্পটি যমাট প্রককল্পর কুতড়
িিাংি পেতন্ত আতিতক সহায়িা সরিরাহ ককর িাকক ।
ভারিিকেতর আপাকমার েনসাধ্ারকের েীিনোিার মান উন্নয়কনর লক্ষয সহ
অিতননতিক উন্নয়নকক গতিিীল ককর গকড় যিালা সহ সরকাকরর রতচি
রূপকল্প ২০২৫ িাস্তিায়কনর অতভপ্রাকয় যদকির কাোকমাগি উন্নয়কন
যিসরকাতর তিতনকয়াগকারীকদর আকৃষ্ট করার কাকে তপতপতপ ভারিিকেতর
আধ্ু তনক েনপ্রিাসকন খু িই গুরুেপূ েত ভূতমকা পালন ককর চকলকে । আমার
মকন হয় প্রতিটি িাকেকট েতদ তপতপতপর েনয িরাকের ধ্ারািাতহকিা তপতপতপ
আকরা যিতি িতক্ত অেতন করকি পারকি । িাহকল যিসরকাতর
প্রতিষ্ঠানগুকলার মকধ্য একটা প্রতিকোতগিার পতরকিি গকড় উেকি । োর
প্রিযক্ষ ফল তহকসকি আমরা যটিার যনওয়ার আকিদন পকির দরকোকতের
মাধ্যকমই িার কােতকতরিার সু ফল যদখকি পাই । তপতপতপর মাধ্যকম গৃ হীি
প্রককল্পর সাফকলয িাস্তিায়কনর মধ্য তদকয়ই উন্নি ভারকির স্বপ্ন পূ রে করা
সম্ভি হকি । উন্নয়নিীল যদি তহকসকি দীর্তকময়াতদ উন্নয়কনর উচ্চ
মানতসকিা িোয় রাখকি তপতপতপ প্রককল্পর তভতত্তকক আরও িক্ত েতম
যদওয়া দরকার । আর আমরা যেকহিু সিাই োতন যে যিসরকাতর
প্রতিষ্ঠানসমূ হ মু নাফা অেতকনর িারা পতরচাতলি হকয় িাকক িাই তপতপতপর
সফলিা অেতকনর মাপকাঠিগুকলা সফল অিতায়কনর উপর তনভত রিীল ।
একক্ষকি এই অিতায়কনর কােটি ককর িাকক যকন্দ্রীয় িযাংক গুতল ।এই
পিতিটি আকরা গতিিীলিা পাকি েতদ যকন্দ্রীয় িযাংককর পািাপাতি
ভারিীয় যিসরকাতর িাতেতেযক িযাংকগুকলা একক্ষকি তিতনকয়াগ করকি
সহমি যপােে ককর । তিকদতি অিতায়কনর পিকক আকরা যিতি সু গম
করকি পারকল যিসরকাতর তিতনকয়াগকারীকদরকক আকরা যিতি ককর খু ি
সহকেই এই তিেয়টির উপর আকৃষ্ট করা োকি । সরকাতর ও যিসরকাতর
খািকক একতিি ককর সরকার একটি উইন উইন মানতসকিা তনমতাে করকি
তপতপতপর আশ্রয় তনকয়কে । োর েনয প্রিকম স্বেিা, পেতকিক্ষে ও সু িাসন
এর পতরকিি তনমতাে করা প্রকয়ােন । োকি ককর সরকাতর যিসরকাতর সংস্থা
সমূ হ উভকয়ই সমান ভাকি উপকৃি হকি পাকর তনে তনে যক্ষকি । একটি
পতরকেিা গি তদক তদকয় আর অপরটি মু নাফা গি তদক যিকক । আর এই
পতরকিি িখনই সম্ভি হকি েখন সরকাতর যিসরকাতর সংস্থাগুকলা তনকেকদর
পতরতচি রূকপর তকেু টা মাতেতি ও সংস্কার সাধ্কনর মাধ্যকম নিুন রূকপ

তনকেকদরকক অলংকৃি করকি পারকি । সাকি সাকি মানতসকিার পতরিিত ন
র্টিকয় সরকাতর সংস্থাগুকলা তিতনকয়াকগর িযাপাকর িযাংকগুকলাকক
উৎসাতহি করকি । আর একক্ষকি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুকলাকক তকেু টা কম
সু কদর ডাতল তনকয় তিতনকয়াগকারীকদর সামকন এতগকয় আসকি হকি । ো
তিতনকয়াগকারীকদর তিতনকয়াকগর পাকল গতি সঞ্চার করকি । এর পািাপাতি
িারা চড়া সু কদর অতনিয়িার অিতনসংককি যিককও তনকেকদরকক মু ক্ত
করকি পারকি । ো যিসরকাতর তিতনকয়াগকারীকদর সামকন অতি আগ্রকহর
মানতসকিা উৎপাদকন সাহােয করকি।
সাধ্ারেি এটা মকন করা হকয় িাকক যে ভারকি রকয়কে একটি আকেতেীয়
তিিাল শ্রম িাোর । আর এই শ্রমিাোকরর উিতর েতমকি ফতলি হকিকদখা
োয় প্রকয়ােনীয় ও কােতকরী দক্ষ মানি সম্পকদর । যেখাকন কম
পাতরশ্রতমককর তিতনমকয় প্রচুর কাতয়ক শ্রকমর সমু দ্র ভািার তিদযমান ।
োকদরকক আিার যিসরকাতর তিতনকয়াগকারীরা তনকেকদর িযতক্তগি সম্পদ
ভাকি এিং যসই মকিা িাকদর সাকি আচরে ককর িাকক । আর এখাকনই
রকয়কে যিসরকাতর তিতনকয়াকগর একটি তিরাট সম্ভািনার উিতর প্রান্তর । আর
এই রকম একটি পতরকিকির তভতত্তভূতম দরকার যিসরকাতর তিতনকয়াগ
িান্ধুকদর েনয । আর ভারি সরকার িিযসহ তিতভন্ন রােয সরকারগুতল
তিতনকয়াগকারীকদর েনয ক্রমািকয় প্রদান ককরই চকলকে তিতভন্ন ওয়ানস্টপ
সু কোগ-সু তিধ্া । ো তিতনকয়াগকারীকদর েনয সি ধ্রকনর যসিা এক োিার
তনকচ আনাই এর মূ ল লক্ষয । ফকল তিতনকয়াগ কাতররা এক োয়গায়
অধ্তিিাতধ্ক ধ্রকনর যসিার সু তিধ্া যভাগ করকি পারকি । অকারকন তিতভন্ন
কােতালকয়র যটতিকল যটতিকল চক্কর কাটকি হকি না । অনলাইকন মাধ্যকম
সমস্ত সু কোগ সু তিধ্া িৎসহ তিতভন্ন উন্নয়নমূ লক যসিার সন্ধান পাওয়া োকি।
তিতনকয়াগকারীকদর যকান যসিা কি তদকনর মকধ্য তদকি হকি িা তিতধ্ তদকয়
তনধ্তারে করা হকি ।
সরকাতর যিসরকাতর অংিীদাতরে ককয়কটি উকেখকোগয উদাহরে তহকসকি
প্রিকমই আমরা মু ন্দ্রা আল্ট্রা যমগা তিদ্যযৎ প্রকল্প কিা িুকল ধ্রকি পাতর ।
এটি ভারকির গুেরাট রাকেযর ককের যেলাকি অিতস্থি । এই সংস্থাটি
টাটা পাওয়ার এর অধ্ীকন পতরচাতলি । প্রককল্পর যমাট সক্ষমিা ৪,০০০০
হাোর যমগাওয়াট এিং এি পাাঁচটি ইউতনট োর প্রতিটি ৫00 যমগাওয়াট
ক্ষমিা সম্পন্ন । পরিিীকি আকে সাসান আল্ট্রা যমগা পাওয়ার যস্টিন ।
যেটি ভারকির মধ্যপ্রকদি রাকেয অিতস্থি এিং তরলাকয়ন্স এর
মাতলকানাধ্ীকন পতরচাতলি । তেন্দাল িমন্নার িাপতিদ্যযৎ যকন্দ্রটি ভারকির
েতিিগড় রাকেযর রায়গড় যেলায় অিতস্থি । এটি তেন্দাল ইস্পাি ও
তিদ্যযকির একটি সহায়ক সংস্থা । কৃষ্ণপট্টনম আল্ট্রা যমগা তিদ্যযৎ প্রকল্প এটি
ভারকির অন্ধ্র প্রকদি রাকেয অিতস্থি পাওয়ার অতভভািক সংস্থা িারা
পতরচাতলি । এোড়াও আকে এল এন টি যমকরাকরল হায়দ্রািাদ তলতমকটড,
যক এস যক মহানদী তিদ্যযৎ প্রকল্প, তে এম আর তকোনগড় উদয়পু র
আহকমদািাদ এক্সকপ্রস ওকয়ভস তলতমকটড, যিঙ্গালু রু যককম্পকগৌড়া
আন্তেতাতিক তিমানিন্দর, হাপু র িাইপাস এনএইচ নয় হাপু র মু রাদািাদ,
ইতন্দরা গান্ধী আন্তেতাতিক তিমানিন্দর, এনকড ২৭৫ এর অংি তনভগত্তা
মহীশুকরর েয় স্তর যলন, কাতকনাদা গযাটত্তয়াই যপাটত প্রভৃতি হকলা সরকাতর
যিসরকাতর অংিীদাতরকের ভারকির সফল তনদিতন ।
যকাকনা যদি িিক্ষে পেতন্ত উন্নি হকি না েিক্ষে না িার অিকাোকমার
েিােি িযিহার না হয় । েতদ ভারিকক উন্নি যদকির সাকি িুলনা করা হয়
িকি যদখকি পাকিা যে আমাকদর অিকাোকমা িিটা উন্নি নয় েিটা
হওয়া উতচি তেল । যসই েনয সরকার আর িা যসই যকন্দ্রীয় সরকার
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যহাক িা রােয সরকার িিত মাকন খু ি যিতি নের তদকে এই িযাপারটির উপর
োকি ককর খু ি সহকেই অিকাোকমাগি উন্নয়কনর একটা ভাকলা
োয়গাকি যপৌাঁোকনা োয় । োকি ককর আমরা অিকাোকমাগি তদক তদকয়
উন্নয়ি যদকির অিকাোকমার সমকক্ষ হকি পাতর । এই প্রসকঙ্গ সিকচকয়
চতচতি তিেয় হকলা তপতপতপ । আর আমরা সিাই যমাটামু টি এই তিেয়টি
সম্পককত কমকিতি অিগি যে, েখন আমাকদর যদকি ১৯৯১ সাকল
এলতপতে মকডল আকস িখন যিকক িার মূ ল উকেিযই তেল আমাকদর
যদকির অিতনীতিকক আকরা যিতি উদারীকরে করা । ো সম্ভি শুধ্ু মাি
যিসরকারীকরকনর মধ্য তদকয়ই । িাই আমাকদরকক অকনক যিতি
যিসরকাতরকরকের তদকক মকনাতনকিি করকি হকি । একক্ষকি আমরা িলকি
পাতর যে পুাঁ তের েিােি যোগাকনর অভাকির েনযই, সরকার েনগেকক
উন্নি পতরকেিা তদকি পাকর না । যসই সকঙ্গ আকে দক্ষ নীতিতনধ্তারককর
েকিষ্ট অভাি, আকে নানা রকম কাকের চাপ, দাতি-দাওয়া ও অতভজ্ঞ
তিকিেকজ্ঞর অভাি । আর এই অভাি গুকলা একমাি যমটাকনা সম্ভি
সরকাতর যিসরকাতর অংিীদাতরে িারা । কারে আমরা োতন যিসরকাতর
তিতনকয়াগকারীকদর সাকি িাকক উন্নি তিকিেকজ্ঞর সদসযরা । কারে িারা
েখন যিসরকাতর সংস্থার সাকি কাে ককরন িখন িাকদর সংস্থাটির গুেগি
তিেয়টির উপর যেমন যোর তদকি হয় ঠিক যিমতন গুরুে তদকয় মািায়
রাখকি হয় সংস্থার কাকের গুেমাকনর তিেয়টিককও । ফকল
স্বাভাতিকভাকিই নিুন নিুন যকৌিল উদ্ভািন ও িার সফল িযিহাকর িারা
যিি তকেু টা এতগকয় । োর িারা তিোয়কনর তদকন তিতভন্ন যদিগুতলর মকধ্য যে
অসম প্রতিকোতগিা তিদযমান পতরকপতক্ষকি আমাকদর যে অিস্থান আকে
যসখান যিকক আমরা আকরা যিি ককয়ক ধ্াপ সামকনর তদকক এতগকয় োি ।
িাই তপতপতপ মকডল ভারকি আনার যপেকন সি যচকয় িড় কারন তেল এটি।
এোড়াও আকে তরক্স যিয়াতরং তিটুইন পািতলক যসক্টর এি প্রাইকভট
যসক্টর। িকি ১৯৯১ সাকলর পর এই তিেকয় আকস্ত আকস্ত পি চলকি শুরু
করা তিশুটি ২০১১ সাকল তপকআপ তনকি শুরু ককর কমাতিতয়াল তলকগল
এতগ্রকমন্ট মাধ্যকম সরকার একক ফরমাতল িু স্টার করকি শুরু ককর ২০১২
সাকল । এই তিেয়টিকক অনু সরে ককর যকন্দ্রীয় সরকার এিং মনকমাহন
তসংকয়র যনিৃকে সরকাতর তনেস্ব েতমকি যেসি প্রতিিন্ধকিা তেল যসই
গুকলাকক সতরকয় যিসরকাতর সংস্থাগুকলাকক প্রকিিাতধ্কাকরর োড়পি যদন,
োকি ককর যিতিসংখযক যিসরকাতর সংস্থা সরকাতর উন্নয়নমু খী কােতািলীকি
অংিগ্রহে করকি পাকর । সকিতাপতর ভারকির অিকাোকমাকক আকরা যিিী
আধ্ু তনক ককর গকড় িুলকি পাকর ।
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