কিভাবে, িতটা সম্ভে ?

২০২২-এ কিপুরা
মবেল রাজ্য !
জয়ন্ত দেবনাথ
কিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কেপ্লে কুমার দেে েবলবেন কিপুরাবি আগামী কতন েেবরর মবযয
কতকন মবেল রাবজ্য উকিত িরবেন। এবতা স্বল্প সমবে কিভাবে তা সম্ভে? নীকত
আবোগ ও কিপুরা সরিাবরর দ ৌথ উবেযাবগ আবোকজ্ত গত ২ নবভম্বর দথবি চার
নবভম্বর কতনকেন েযাপী
কচন্তন-বেঠবি
একনবে নানা স্তবরর কেবেষজ্ঞবের
উপকিকতবত কেস্তৃত িথা হবেবে। কেবেষজ্ঞরা কতনকেন েযাপী কচন্তন-বেঠবি দ
ার মতামত কেবেবেন। কেবেষজ্ঞবের এসে মতামত গুকলবি এিকিত িবর খ্ুে
েীঘ্রই রাজ্য সরিার কিপুরা মবেল দেট কভসন- ২০২২ েকুবমন্ট বতরী িরবত
াবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব চার নভেম্বর চচন্তন-ববঠভের সমাচি অনুষ্ঠাভন েৃঢ়তার সাভত বভেভেন
চিপুরাভে ২০২২ সাভের মভযয মভেে রাজয বানাভনা সম্ভব। চতচন আরও বভেভেন, এরাভজয

েে-চনরভপক্ষ আইভনর শাসন োভয়ম েরা হভব, দেখ্াভন প্রশাসন পচরচােনার োভজ দোন
রাজননচতে হস্তভক্ষপ থােভব না।
প্রসঙ্গক্রভম এটা বো বাহুেয দে, ২০২২ সাভের মভযয চিপুরাভে মভেে রাজয বাচনভয় দেোর েথা
বযাপে োভব মুভখ্ প্রচাভর চনভয় আসা হভেও বাস্তভব তা েতটা সম্ভব তা ২০২২ সাে গত হভেই
বো োভব। দেননা, চিপুরাভে মভেে দেট বানাভনার এমন েথা আভগও বহুবার শুনা দগভে।
৯ মাভসর চবপ্লব দেভবর সরোর এখ্ন পেযন্ত ২০২২ সাভের েক্ষমািায় দপ ৌঁোর দতমন দোভনা বড়
োজ শুরু েরভত পাভরনচন। বাম আমভে ো শুরু হভয়চেভো দসগুচেই চেভে। চেন্তু সময় মাি ৩
বের। োর মভযয তাৌঁভে অন্তত চতনখ্ানা চনবযাচনী ববতরণীও এেই সভঙ্গ পার হভত হভব। তাই
সময়টা দে চবপ্লব বাবুর োভে এেটা বড় দচভেঞ্জ তা বোই বাহুেয।
প্রসঙ্গক্রভম, এটাও মভন রাখ্ভত হভব টাো এেটা মস্ত বড় দচভেঞ্জ। েম েভরও সাভড় এগাভরা
হাজার দোটি টাো ঋণ রভয়ভে রাভজযর ঘাভর। ঠিোোর, সাপ্লাইয়ারভের বভেয়া প্রোন
েরা োভে না। তাই ২০২২ সাভের মভযয চিপুরাভে মভেে রাজয বানাভত টাো দোথা
দথভে আসভব তা দেউ জাভন না। নীচত আভয়াভগর চবভশষজ্ঞরাও এচনভয় সুস্পষ্ট দোন সুপাচরশ
েরভত পাভরনচন। তভব এেই েভের সরোর চেচিভত রভয়ভে, তাই চেেু টা হভেও সামচয়ে
বাড়চত সুচবযা পাওয়া োভব। তা বভে চিপুরাভে মভেে রাজয বানাভত চনয়ভমর বাইভর খ্ুব দবচশ
বাড়চত টাো পাওয়া োভব এটা বো েঠিন, দেননা এমন মভেে রাভজযর দলাগান সব রাজযই
দেয় এবং ইচতপূভবয দেভশর চবেল্প অথযনীচতর মভেে রাভজযর দলাগান মাচনে সরোভরর দনতৃ ভে
বামফ্রন্ট সরোরও চেভয়চেে। চেন্তু তাভত োভজর োজ চে হভয়ভে আমরা তা সবাই দেভখ্চে।
দবোর দবভড় সাভড় সাত েক্ষ হভয়ভে, দবআইচন গাজা চাষ আইচন হভয়ভে। এখ্ন োরা গাজা
পােড়াও েভর দসেচে চখ্ভচ ওয়াটসআভপ চমচেয়াভত পাঠাভেন তারাই তখ্ন টাো দখ্ভয় মাচনে
সরোভরর অচনো সভেও গাজার দবআইচন চাষভে েরভত চেভয়চেভেন। পুচেভশর তখ্ন োরা
এসচপ, চেএসচপ, চেআইচজ, আইচজ, বড়বাবু , দোট বাবু চেভেন তারাই এখ্ন আইচজ,
চেআইচজ, দেউ চেএসচপ, এসচেচপও চেংবা থানার বড় বাবুর পভে রভয়ভেন। আর চবপ্লব
দেবভে খ্ুচশ েরভত প্রচতচেন গাৌঁজা পােরাও েরভেন।
তাই চচন্তন-ববঠভে নীচত আভয়াভগর পেযভবক্ষণ অনুোয়ী ২০২২ সাভের মভযয চিপুরাভে মভেে
রাজয বানাভত হভে প্রথাগত চচন্তা োবনার উভধয উভঠ, চিপুরার সামচিে উন্নয়ভন চেন্নতর বাস্তব

মুখ্ী 'আউট অব বক্স' চচন্তা োবনা েরভত হভব। আচম নয়, আমরা- এরেম মভনাোব বতচরর
সাভথ সাভথ আমরা দোথায় আচে, দোথায় োভবা - এেভক্ষ সময় চেচিে েময পচরেল্পনা িহণ ও
তাৌঁর দ্রুত রূপায়ণ েরভত হভব। আর এভক্ষভি চিপুরার সবভচভয় বড় সম্পে হভো তার ৭৫.৭৩%
সবুজ বন ও প্রােৃ চতে সম্পে। তাই নীচত আভয়াগ মভন েভর চশল্প সম্প্রসারণ, েৃ চষ, োভয়চর ও
পেযটন চশল্পই পাভর এরাভজযর মানুভষর মুভখ্ দ্রুত ও স্থায়ী োভব হাচস দোটাভত। আর তা েরভত
হভব এরাভজযর েূ চম পুিভেরভে সভঙ্গ চনভয়। তাভের অোব অচেভোগ সমসযার সমাযান প্রচক্রয়াভে
অিাচযোর চেভত হভব। এজভনয নীচত আভয়াভগর তরভে ‘চিপুরা েূ চমপুি দোজনা’ নাম চেভয়
দোভনা বাস্তব চেচিে উন্নয়ন পচরেল্পনা িহণ েরা োয় চেনা এভক্ষভি চচন্তা োবনা েরভত রাজয
সরোভরর োভে সুপাচরশ দরভখ্ভে। আর এেভক্ষ চিপুরা সরোর োক্ষাদ্বীপভে অনুেরণ েরভত
পাভর বভেও নীচত আভয়াভগর চবভশষজ্ঞরা মভন েভরন।
কতন কেবনর েফাওোকর িথাোততা ও িকিউটার দেবজ্নবটোন
দেবষ নীকত-র
কেবেষজ্ঞরা কিপুরাবি আগামী ২০২২ সাবলর মবযয মবেল রাজ্য োনাবনার দ কেি
কনবেত ে ও োওোই কেবেবেন তার মবযয রবেবে বাংোভেভশর সভঙ্গ চদ্বপাচক্ষে সম্পেয আরও উন্নত েরভত হভব। এবং বাংোভেভশর চেতর চেভয়
চিপুরার সড়ে, দরে, চবমান ও জে দোগাভোগ বাড়াভত হভব।
 োেচেতার বাৌঁযন নয়, দবসরোচর পুৌঁচজ টানভত দবসরোচর উভেযাগীভের জনয 'োে োভপযট'
দপভত চেভত হভব।
 গযাস, রাবার, আইটি হাব, এভিা- প্রভসচসং ইতযাচের জভনয দস্পশাে ইভোনচমে দজান (SEZ) গভড়
তু েভত হভব দ্রুত।
 ২০২২ সাভের মভযয েৃ ষেভের আয় চদ্বগুন েরভত চজভরা বাভজট দনচাভরে োচমযং, েন্ট্রাক্ট োচমযং,
মৎস উৎপােন, পশুপােন, োভয়চর চশভল্পর বযাপে প্রসার ঘটাভত হভব। এবং এসব দক্ষভি
উভেযাগীভের েসে বীমা সহ োবতীয় সরোচর আচথযে সুচবযা 'োইভরক্ট দবচনচেট ট্রান্সোর' এর
মাযযভম প্রোন েরভত হভব।
 এম চজ এন দরগার শ্রম বরাদ্দভে স্থায়ী সম্পে বতরী হয় এমন োভজ বযবহার েরভত হভব।
 দবোরভের েময েক্ষতা বাড়াভত বযাপে োভব চিে দেভেেপভমন্ট দট্রচনং েরাভত হভব।
 দবোরভের স্বউভেযাগ স্থাপভন উৎসাচহত েরভত হভব।

 িাম পাহাভড়র চবভশষত এস টি, এস চস, দবোরভের চিে দেভেেপভমন্ট দট্রচনং এর জভনয
চবভশষ োইভপন্ড বা দবোর োতা প্রোন সহ আবাচসে দট্রচনং দসন্টাভরর সংখ্যা বাড়াভত হভব।
 পেযটন দক্ষভির চবোভশ দ্রুত পেভক্ষপ চনভত হভব এবং দেশী ও চবভেচশ পেযটভের সংখ্যা োভত
চদ্বগুন েরা োয় দসেভক্ষয োজ েরভত হভব।
 মুদ্রা দোজনা সহ সমস্ত সরোচর ঋণ প্রেল্প ও বযাঙ্ক ঋভণর সুচবযা োভত দবোররা সহভজই
দপভত পাভর দস েভক্ষ োবতীয় উভেযাগ দ্রুত চনভত হভব।
 রাভজযর চনজস্ব রাজস্ব আয় বৃচধর োবতীয় উভেযাগ িহণ েরভত হভব।
 চশক্ষা, স্বাস্থয, েৃ চষ, নয়া চনভয়াগ, বেচে, চশল্প স্থাপন, গৃহচনমযাণ ইতযাচে চবভশষ চবভশষ দক্ষভির
জভনয অচত দ্রুত ও সময় উপভোগী নয়া পচেচস বতরী ও বাস্তবায়ন েরভত হভব।
 গৃহ, শুধ পানীয় জে, চবেুযৎ-এর সু-বযবস্থা সেভের জভনয েরভত হভব।
 চমচেয়া সহ সাংচবযাচনে এবং চবচযবধ সরোরী, আযা দবসরোরী ও দবসরোরী সংস্থা গুচে
তাভের োচয়ে রীচত নীচত অনুোয়ী পােন েরভে চেনা দস চেভে নজরোচর রাখ্ভত চেউটি
েচমশন স্থাপন েরা হভব।
 দবআইচন োভব েখ্েীেৃ ত সরোচর জচম উধার সহ চশল্প ও অনযানয প্রভয়াজভন জচমর হচেস দ্রুত
দপভত রাভজয এেটি েযান্ড বযাঙ্ক গভড় তু েভত হভব।
 দবআইচন োভজর সিুে সন্ধাভন পুচেশ, চমচেয়া এনচজও সহ সমাজ দসবী প্রচতষ্ঠান গুচের োজ
েমযভে উৎসাহ প্রোন েরভত হভব।
 চবচার প্রচক্রয়া দ্রুত ও নযায় সঙ্গত েরভত োবতীয় উভেযাগ চনভত হভব।
চতনচেন বযাপী চচন্তন চশচবভর চিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সহ অনযানয মন্ত্রীরা েখ্ন বার বারই আগামী
চতন বেভরর মভযয চিপুরাভে মভেে রাজয, মভেে এেু ভেশন হাব বা পেযটন চশল্প চনভয় গাে েরা
বক্তৃতা চেচেভেন তখ্ন নীচত আভয়াভগর চবভশষজ্ঞরা বার বারই বভে দগভেন- রাভজযর চনজস্ব চে
চে সম্পে ও সম্ভাবনা রভয়ভে, আভগ রাজয সরোর তা চনরুপন েরুে। রাভজযর চনজস্ব আয়
বা রাজস্ব বৃচধ েরা দহাে। তার পর সময় চেচিে পচরেল্পনা বতরী েভর সল্প ও েীঘয দময়াচে
এসব প্রেল্প দ্রুত বাস্তবায়ন েরা দহাে।

দেননা, দভৌবগাকলি ও পকরবেে গত ভাবে

কিপুরার কিেু সুকেযার পাসাপাকে অসুকেযাও রবেবে। নীকত আবোবগর কেবেষজ্ঞরা
মবন িবরন,- কিপুরার সেবচবে েড় সুকেযা ও েকি হবলা –

 চিপুরা প্রােৃ চতে সম্পভে েরপুর। চবভশষত্ গযাস, বাৌঁশ, রাবার, আনারস, োৌঁঠাে, ঔষচয
গােপাো, চা সহ নানাচবয উেযান জাত েসভের চাভষ বযাপে সম্ভাবনাময় এোো রভয়ভে
এরাভজয।
 এরাভজয সাক্ষরতার হার ৯৭.২২% এবং ১৫-২৫ বেভরর েুবেভের সংখ্যা খ্ুব োভো মািায়
রভয়ভে, োভের মভযয েচম্পউটার চশক্ষার হারও খ্ুব োভো মািায় রভয়ভে।
 এখ্ানোর আবহাওয়াও খ্ুব োভো এবং মানুষও অভপক্ষােৃ ত সৎ, সহজ-সরে এবং নেী বন
জঙ্গে ও প্রােৃ চতে দস ন্দভেয েরপুর দগাটা রাজয।
তবে দভৌবগাকলি অেিান, দেেভাগ ও ঐকতহাকসি নানা িারবে কিপুরার েুেতল কিেু
কেিও রবেবে। নীকত আবোবগর কেবেষজ্ঞরা এর মবযয কেবেষ দ

কিেু েুেতলতাবি

কচকিত িবরবেন তার মবযয রবেবে দোগাভোগ অপ্রতু েতা অথযাৎ চবমান, দরে, সড়ে, জে দোগাভোগ - সব ফ্রভন্টই দেভশর মূে
েূ খ্ভের সাভথ দসোভব চিপুরা এখ্ভনা েুক্ত নয়।
 এখ্াভন চশল্প বেভত চেেু ই দনই।
 রাজয সরোভরর চনজস্ব আয় খ্ুবই েম, দনই বেভেই চভে।
 চবচনভয়াভগর পচরভবশ চেে, রভয়ভে চেন্তু পচরোঠাভমা দনই। তাই নয়া চবচনভয়াগ আসভে না।
 বৃচষ্ট প্রচু র হয় চেন্তু তার েভে বেভর েমযক্ষম চেভনর সংখ্যা েম এরাভজয। বনযা, বৃচষ্টর োরভণ
প্রচু র চেন চভে োয় অচেস, বাজার োরখ্ানায় োজ বন্ধ হভয় পভড়। দবসরোচর স্তভর
েমযসংস্থাভনর সুভোগও খ্ুবই েম।
 অচযোংশ দক্ষভিই চজচনস পভির োম দেভশর অনয জায়গার তু েনায় দবচশ।
 চিপুরা চসসচমে দজান-৫ এ পভড়ভে, তাই েূ চমেভম্পর বা সাইভলান -এর েয় রভয়ভে।

 প্রশাসচনে খ্রচ প্রচু র । সরোচর েমযচারীভের দবতন দপনশন চেভতই বাভজভটর ৮০%
চভে োয়।

বাংোভেভশর সাভথ সীমান্ত সুরক্ষায় প্রচু র অথয বযয় হভয় োয়।

 বযাঙ্ক ঋণ দখ্োচপর সংখ্যা প্রচু র, তাই নয়া ঋণ প্রোভন বযাংভের অনািহ।
 উৎপাচেত েসভের বাজারজাতেরভণর সুচবযা অপ্রতু ে।
 স্বচনেয র দক্ষভি দবোরভের উৎসাহ অভপক্ষােৃ ত েম।

কেল্প দেি - Ease of doing Business এ দেবে কিপুরার িান ২৬। ৮০% দেবিই কিপুরা
কপকেবে। েথম নম্ববর আবে অন্ধ্রেবেে, ৯৮.৩০% দেবিই তারা কেকনবোগ টানবত
দ্রুত সে সুকেযা েোবন সফল।
তাই চশভল্প চবচনভয়াগ টানভত দেভের নভরে দমােী সরোভরর Make In India এর মভতা রাভজযর
চবপ্লব দেভবর সরোর

এ-রাভজয দলাগান দতােভত চাইভেন Make In Tripura

। এেভক্ষ

ইচতমভযযই Tripura Industries (Facilitation) Bill 2018 বতচরর দচষ্টা হভে। দচষ্টা চেভে
Single Window Clearance Facility চােুর। Tripura Infrastructure & Investment Fund

Board বতচরর চসধান্ত হভয়ভে সহজ শভিয চশল্প ঋণ প্রোন ও বাভজট বচহেূয ত অচতচরক্ত অথয বা
তহচবে সংিভহর েভক্ষ। Investor Facilitation Cell ইচতমভযয গঠন েরা হভয়ভে। দগাখ্যাবচস্ত
চস্থত চশল্প েবভন দগভে দে দেউ দজভন আসভত পারভবন দোথায় চেোভব চশভল্প চবচনভয়াগ েরভত
চে চে সব অসুচবযা রভয়ভে বা সুচবযা পাওয়া োভব। এেই রেম োভব রাভজযর সব দজো সেভরই
এেটি েভর এরেম Entrepreneurs guidance Call চােুর দচষ্টা হভে।
কতন কেন েযাপী কচন্তন কেকেবর নীকত আবোবগর েকতকনকযরা সহ কেবেষজ্ঞরা রাবজ্যর
েুেতলতার কেি গুকল দ মন কচকিত িবরবে, পাোপাকে এরাবজ্যর েচু র সম্ভােনার
িথাও তু বল যবরবেন।

এ রাবজ্য হবত পাবর এমন দ সে সম্ভােনার কেি গুকলর িথা

েলা হবেবে তার মবযয রবেবে –
 বাংোভেশ ও েচক্ষণ পূবয এচশয়ার দেশ গুচের খ্ুব োভে রভয়ভে চিপুরা। তাই দেভশর প্রাচন্তে রাজয
চহভসভব েচবষযভত চবভেচশ চবচনভয়াগ ও আন্তরজাচতে বাচণভজযর প্রভবশদ্বার হভত পাভর চিপুরা।
 চশচক্ষত েময উভেযাগী েুবেভের চিে বা েক্ষতা বৃচধর দক্ষভি অিাচযোর চেভে বযবসা দক্ষভি
সরোচর সহভোচগতা বৃচধ ইতযাচে োরভণ চিপুরা চনেট েচবষযভত দেভশর এেটি অনযতম
বাচণচজযে অঞ্চে হভত পাভর।
 আইটি হাব, এেু ভেশন হাব, দস্পশাে ইভোনচমে দজান এবং পেযটন দক্ষভি বযাপে সম্ভাবনা
রভয়ভে।
 গযাস, েৃ চষ, ঔষচয, উেযান, চেংবা বাচগচা দক্ষভি, আনারস, োৌঁঠাে, বাৌঁশ, রাবার, চা, হস্তচশল্প,
হস্তোর চশভল্পর প্রসাভররও বহুচবয সম্ভাবনা রভয়ভে।

কিপুরা মবেল দেট-২০২২
কচন্তন কেকের – এর কিেু প ত বেেে
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

এিনজ্বর
এরাভজয চশভল্প চবচনভয়াগ, বাচনজয প্রসাভর অচত সহজ ও উিম পেভক্ষপ িহণ েরভত হভব।
চীভনর দশনভজন মভেভে দস্পশাে ইভোনচমে দজান স্থাপন েরভত হভব।
চা, রাবার, বাৌঁশ, েৃ চষ চশভল্পর বযাপে প্রসাভর বহুচবে পেভক্ষপ িহণ েরভত হভব।
বভন ষচযর বযাপে প্রসাভর বহুচবে পেভক্ষপ িহণ েরভত হভব।
গযাস, চামড়া, োপড় চশভল্পর বযাপে প্রসাভর বহুচবে পেভক্ষপ িহণ েরভত হভব।
তথযপ্রেুচক্ত চশভল্পর বযাপে প্রসাভর বহুচবে উিম পেভক্ষপ িহণ েরভত হভব।
পেযটন চশভল্পর বযাপে প্রসাভর বহুচবে উিম পেভক্ষপ িহণ েরভত হভব।
েযান্ড বযাঙ্ক বতরী েরভত হভব।
এম এস এম ই -এর জভনয চবভশষ পেভক্ষপ িহণ েরভত হভব।
দবোরভের জভনয চবভশষ চিে দট্রচনং – এর উভেযাগ িহণ েরভত হভব।
চপ চপ চপ মভেে এর চবস্তার েরভত হভব।
দবোরভের বচহিঃরাভজয চাকুরী দক্ষভি চবভশষ উভেযাগ চনভত হভব।
পেযটন প্রসাভর দবসরোচর উভেযাগীভের উৎসাহ চেভত হভব।
চবেল্প ও দস রশচক্তর প্রসাভর উভেযাগ চনভত হভব।
চশক্ষার প্রসাভর আরও িু ে েভেজ চােু েরভত হভব।

16.

প্রেুচক্ত চনেয র চশক্ষা োঠাভমা গভড় দতােভত হভব।

17.

ঢাো, আখ্াউড়া, চচটাগাং, গঙ্গাসাগর, দেনী, আশুগভঞ্জর মভযয -জে, সড়ে, ও দরে
দোগাভোগ পচরোঠাভমা দ্রুত গভড় দতােভত হভব।

18.

দস্পশাচেে, সুপার দস্পশাচেে চচচেৎসে, নাসয চনভয়াগ, এইমস -এর মভতা হাসপাতাে,
আয়ুষ হাসপাতাে, স্বাস্থ েমীভের েক্ষতা বৃচধ ইতযাচেভত দজার দেওয়া হভব।

19.

পঞ্চাভয়ত দথভে শুরু েভর প্রশাসভনর প্রচতটি স্তভর োটা মযাভনজভমন্ট প্রচক্রয়াভে স্বে ,
সময় উপভোগী েরভত েমন েযাটিসটিেযাে েচমশন ও েযাোর গঠন েরভত হভব।

20.

চমচেয়া সহ চবচযবধ সাংচবযাচনে প্রচতষ্ঠান গুচে তাভের প্রশাসচনে ও সামাচজে
োচয়ে েথােথ োভব পােন েরভে চেনা তার নজরোচরভত রাভজযর এেটি
চেউটি েচমশন স্থাপভনর সুপাচরশ েভরভেন নীচত আভয়াভগর চবভশষজ্ঞরা।

21.

নীচত আভয়াভগর তরভে ‘চিপুরা েূ চমপুি দোজনা’ নাম চেভয় দোভনা বাস্তব চেচিে
উন্নয়ন পচরেল্পনা িহণ েরা োয় চেনা এভক্ষভি চচন্তা োবনা েরভত রাজয সরোভরর
োভে সুপাচরশ দরভখ্ভে। আর এেভক্ষ চিপুরা সরোর োক্ষাদ্বীপভে অনুেরণ েরভত পাভর
বভেও নীচত আভয়াভগর চবভশষজ্ঞরা মভন েভরন।

