রকারহ চাকুরহর দিন শেল,
দিজেদি-আইদিএফটি-র প্রথম
িাজেজেই স্পস্ট
- েয়ন্ত শিিনাথ
রকারহ চাকরহ নয়, দক্ষতা বিকাশের ভাধ্যশভ স্বশরাজগারহর ংখ্যা ি়বিই যে নয়া বিশজবি আই বি এফটি যজাট রকাশরর
লক্ষয, নয়া রকাশরর প্রথভ িাশজশটই তার প্রবতফলন লক্ষয করা যগল। রাজযর প্রথভ উিজাবত অথথভন্ত্রহ েহষ্ণ যদিিভথার
িাশজশট বালশে রকারহ যক্ষশে চাকুরহ প্রদান ম্পশকথ একটি কথাও যনই। েবদও বিশজবি আই বি এফটি-র ববন ডকুশভশে
যবাশট বজশত আশল রাজয রকাশরর বিববন্ন দপ্তশর যে ো াজার েনযিদ রশয়শে তা প্রথভ এক িেশরর ভশধ্যই িরশের
স্পষ্ট প্রবতশ্রুবত বেল। বকন্ত যবাশট যজতার ির যথশক বিশজবি-আইবিএফটি-র যনতা ভন্ত্রহরা আর রকারহ চাকুরহর কথা
খ্ি যিেহ িলশত িারশেননা। যকননা, িাশজট বিশেলশে যদখ্া যগশে রাজয িাশজশটর িঞ্চাে েতাংশেরও যিেহ টাকাই খ্রচ

শয় োশে শুধ্ রকারহ কভথচারহশদর যিতন বাতাবদ প্রদান করশত । শুধ্ তাই নয়, আনলবিক অনযানয খ্রশচর ির

গ্রাশভান্নয়ন বকংিা বেল্প িবরকাঠাশভা, স্বাস্থ্য, বেল্প িা অনযানয িবরকাঠাশভা খ্াশতর জশনয ্% টাকাও রাখ্া োয়বন । তার
ভশধ্য যকন্দ্রহয় রকাশরর প্তভ যিতন কবভেশনর িাবরে অনোয়হ যিতনক্রভ বদশত বগশয় িেশর কভ কশরও যদড় াজার
যকাটি অবতবরক্ত টাকার প্রশয়াজন। উদ্ভত অিস্থ্ার যপ্রবক্ষশত আিাতত রকারহ দপ্ততশর নয়া বনশয়াশগর প্রিটি এবড়শয়
োওয়া োড়া নয়া ভখ্যভন্ত্রহ বকংিা অথথভন্ত্রহর অনয যকান উিায়ও বেলনা। তার িদশল ক় বল, িেথটন, বেল্প যক্ষে  বিববন্ন
ঋে প্রকশল্পর ফল িাস্তিায়শনর উির যজার যদওয়া শয়শে।
তশি এশক্ষশে অনয যে একটি বিলশয় নয়া রকাশরর িাশজশট খ্ি যিেহ যজাশরর াশথ বকে িলশত যদখ্া োয়বন তা ল দক্ষতা
বিকাশের িাোিাবে যিরকাবর স্তশর কভথংস্থ্ান ততবরর লশক্ষয স্থ্ানহয় ম্পদশক বববি কশর ক্ষ দ্র ভাঝাবর বেল্প স্থ্ািন। বনয়ভ
রক্ষাশথথ এশক্ষশে িাাঁে যিত, স্তবেল্প াভগ্রহর প্রচার প্রাশরর কথা িলা শলও িস্তত িশক্ষ এ ম্পশকথ ো িলা শয়শে তার
িকয়টি প্রবক্রয়া দহর্থ যভয়াবদ। তথয প্রেবক্ত, িাাঁে িা রািার বববিক স্বল্প যভয়াবদ এভন একটি কভথ িবরকল্পনার কথাও িলা
যনই োর যথশক যিকার েিক েিতহরা খ্ি োয় বকে একটা বাল যরাজগার যিশত িাশর। যিকার ভযার ভাধ্াশনর
নাশভ বিগত রকারও এত বদন এি কথাই িশলশে।

শুধ্ তাই নয়, বিল যেবনং বকংিা দক্ষতা বিকাশের ভাধ্যশভ রাশজযর যেশলশভশয়শদর স্থ্ানহয় িেথাশয় বকংিা িবিঃরাশজয িাঠিশয়
কভথংস্থ্াশনর শোগ ়বষ্টর কথা িলা শলও এশক্ষশেও খ্ি আো িযাঞ্জক যকান বদো যদখ্াশত িাশরবন েহষ্ণ যদিিভথার প্রথভ
িাশজট। এশক্ষশে রকারহ স্তশর চাকরহর শোগ যে হবভত শে তার িশচশয় িড় প্রভান ল ািথজনহন যিনেন বিধ্া
িাবতল। একই শি ববেন ডকুশভশে িবনথত অবনয়বভত রকারহ কভথচারহশদর বনয়বভতকরশনও িাশজশট বকে ই িলা য় বন।
উশটা অথথ দপ্তশরর অনশভাদনহন স্রাবধ্ক রকারহ কভথচারহর চাকরহ থাকশি বকনা ংেয় ততরহ শয়শে।
অথথভন্ত্রহ শ্রী েহষ্ণ যদিিভথার তার  ি়ষ্ঠার িাশজট বালশে ো িশলশেন তার আবে েতাংে কাজকভথই িরাতন রকাশরর
চাল বিববন্ন প্রকল্প তা িবরকাঠাশভার উন্নয়নই যাক বকংিা যরল, বিভান, িানহয় জল, রাস্তার্াট, স্বাস্থ্য, বেক্ষা িথশক্ষশেই
িরশনা প্রকল্পগুবলর কথা নত ন কশর িলা শয়শে। তশি এটা অনস্বহকােথ যে, অশিক্ষাক় ত কভ অববজ্ঞ বিশজবি-আইবিএফটি
যজাট রকাশরর নয়া ভখ্য বকংিা অথথভন্ত্রহ ক্ষভতায় আার বতনভাশর ভশধ্যই যেবাশি একটি িথ জনশভাবনহ িাশজট
ততরহর যচস্টা কশরশেন তাশত আগাভহ বদশন রাশজযর াবিথক অথথননবতক অিস্থ্ার ভান উন্নয়শন একটা অধ্হর ইো ও

আগ্রশর োি িবরলবক্ষত শয়শে। িরশনা প্রকল্প িা কাজকভথগুবলশক চাবলশয় োওয়ার িাোিাবে বিশজবি-আইবিএফটি যজাট
রকার তাশদর প্রথভ িাশজশট যে কটি নয়া বিলয় উিস্থ্ািন ও িায়শনর কথা িশলশেন তার ভশধ্য রশয়শে আইশনর োন ও প্রাধ্ানভন্ত্রহ নশরন্দ্র যভাবদর িকা াথ িকা বিকাে নহবত এ রাশজযও কােথকর করা শি
 ্ো্্ াশলর ভশধ্য ক় লকশদর আয় বিগুন করা শি।
 জাইকা ও আই বজ বড ব প্রকশল্পর বিতহয় িেথাশয়র কাজ ্োৌ-ৌ অথথিশলথ কােথকর করা শি।
 এভ বজ এন যরগা প্রকশল্প ৌোোোো একর এলাকায় িাাঁে ও িাবগচা ফশলর চাল ও উৎিাদশন উৎা প্রদান করা
শি।
 জশয়ে এন্ট্রান্স, আই এ এ িরহক্ষার প্রস্তুবতশত উিজাবত োেোেহশদর বদল্লহ ও আগরতলাশত বি যকাবচং যদওয়া
শি।
 প্রতযন্ত দগথভ (Distress Para) এলাকায় বিনাভশলয যরেন াভগ্রহ প্রদান করা শি।
 আয়স্মান বারত স্বাস্থ্য িহভা প্রকশল্প রাশজযর ৌ% ভানলশক স্বাস্থ্য িহভার বিধ্া যদওয়া শি।
 ৌো্ এযাম্বশলন্স াববথ  ও স্বাস্থ্য বিলয়ক অববশোগ নবথব ক্ত করশত ৌো যলথ যল্পলাইন িবরশলিা চাল করা
শি।
 বেক্ষার গুনগত উন্নয়শন রাশজযর বেক্ষকশদর তথয ও প্রেবক্ত (ICT) বববিক বিশেল প্রবেক্ষে প্রদান করা শি।
 ধ্ভথনগর, বিশলানহয়া ও আগরতলায় (দটি) চারটি বি এড কশলজ স্থ্ািন করা শি।
 িবিঃ রাশজয বি এড িড়শত রকার আবথথক ায়তা যদশি।
 এন আই টি আগরতলা চত্বশর একটি বেিল আই টি স্থ্ািন করা শি।
 বেক্ষা, ংি় বত ও যখ্লাধ্লায় ক় তহশদর উৎা যদওয়ার জনয ভখ্যভন্ত্রহ প্রবতবােহল িরিার চাল করা শি।
 যখ্ায়াই, ধ্লাই ও বিাবজলায় যজলা আদালত স্থ্ািন করা শি।
 অবত িরাশনা অভশয়ািশোগহ বকে আইন িাবতশল কবভটি গঠন করা শি।
 ্োৌ - এর ৌই আগশস্টর ভশধ্য রাজযশক উন্মক্ত স্থ্াশন ভলতযাগ ভক্ত রাশজয উন্নহত করা শি।
 ি়বষ্টর জল ংরক্ষে কশর ক্ষ দ্র যচ প্রকল্প গশড় যতালা শি।
 েশরর িনযা বনয়ন্ত্রশে একে  যকাটি টাকা িযশয় াওড়া নদহর উৎ িড়ভড়া িাদশদশে দটি জলাধ্ার বনভথাে
করা শি।









ড়ক দর্থটনা হ্রাশ জাতহয় ড়শক বিশেল যিশোবলং িযিস্থ্া  োবফক বিবধ্ কশঠারবাশি লার্ করা শি।
বিধ্ানবা এলাকার উন্নয়শন বিধ্ায়কশদর িাবরশে িেশর ৎ লাখ্ টাকার কাজ করা শি।
কভথংস্থ্ান ি়বির লশক্ষয িেথটন বেল্পশক আকলথেহয় কশর যতালা শি।
ভাতারিাড়হ, ত় ষ্ণা, বিাহজলা, ঊনশকাটি, েবিভড়ার িবরকাঠাশভা উন্নত করা শি।
িেথটকশদর ফশরস্ট যগস্ট াউজ গুবলশত থাকার অনভবত যদওয়া শি।
চা িাগানগুবলশত িেথটক আকলথে ি়বি করশত িবরকাঠাশভা গশড় যতালা শি।
অনয উৎিাদনেহল কাশজও চা িাগাশনর জবভ িযিাশর অনভবত যদওয়া শি।
িেথটন বেল্পশক াভশন যরশখ্ রকার আিগারহ শুল্ক িযিস্থ্াশক যেশল াজাশনার উশদযাগ যনশি।



ই-স্টাবম্পং এিং ই-যটন্ডাবরং িযিস্থ্ািনা চাল করা শি ।



গত ্ িেশর বিববন্ন ংস্থ্া প্রবতষ্ঠানশক যে ভস্ত রকারহ জবভর িশদািস্ত যদওয়া শয়শে তার িেথাশলাচনা করা



দটি ইবন্ডয়ান বরজাবথ (IR) িযাশটবলয়ান গশড় যতালা শি ।



শি ।

আরক্ষা প্রোশনর চাকুরহশত ৌো% ভবলাশদর বনশয়াগ করা শি ।



অিরাধ্ দভশন িবলশের একটি ‘ক্রাইভ ব্রাঞ্চ’ গঠন করা শি ।



বেশল্প বিবনশয়াগ টানশত ‘The Tripura Industrial (facilitation) Act 2018’ চাল করা শি।



বিববন্ন যরবজশেোন, লাইশন্স প্রদাশন বেল্প যক্ষশে বিবনশয়াগকারহশদর বশিল উইশন্ডা বশস্টশভর বিধ্া যদওয়া
শি।



ৌ.ো লাখ্ েিক েিতহশক দক্ষতা বিকাশে বিল যেবনং যদওয়া শি ।



ক় বল, উদযান চাল, িবরশলিা যক্ষশে, স্ততাাঁত, স্তকা



িনব বভ, খ্াব বভ  অনযানয খ্াবল জবভশত িযািক িাাঁে চাল করা শি। এিং িাাঁে চাশল রকারহ াােয যদওয়া
শি।



যদওয়া শি ।

এিং খ্াদয প্রবক্রয়াকরন যক্ষশে বিল োবনং-এ গু ত্ব

কশলশজ িাঠরত যেশলশভশয়শদর বিনাভশলয স্মাটথশফান যদওয়া শি ।



ভখ্যভন্ত্রহর জনদরিার যজলাস্তশরও আশয়াবজত শি ।



প্রধ্ানভন্ত্রহ ভদ্রা যোজনা, যরাজগার যোজনা, জনধ্ন যোজনা, রক্ষা িহভা যোজনা, জহিনশজযাবত িহভা যোজনা,
অটল যিনেন যোজনা, স্টযান্ডআি ইবন্ডয়া প্রকল্পগুবলশক আরও দক্ষতার াশথ িায়ন করা শি।



িথশক্ষশেই রকারহ যকনাকাটায় ই-প্রবকউরশভে িযিস্থ্া চাল করা শি ।




রকারহ ম্পদশক বচবিত কশর তার আবথথক ভলয বনধ্থারশে এশট ভযাশনজশভে যল গঠন করা শি।
এখ্ন যথশক রকারহ চাকুরহশত নয়া বনেবক্ত প্রাপ্তরা বারত রকাশরর যিনেন প্রকল্প ্োো অনোয়হ যিনেন
িাশিন।
দক্ষ অবফার কভথচারহশদর উৎা বদশত ভখ্যভন্ত্রহ বববল াববথ  এওয়াডথ চাল করা শি।
বাভথা কবভেশনর িাবরে অনোয়হ রকারহ কভথচারহশদর জনয যকন্দ্রহয় রকাশরর ভ যিতন কবভেশনর িাবরে
অনোয়হ যিতনবাতা যদওয়া শি।
অিরপ্রাপ্ত াংিাবদকশদর যিনেন ৌোোো টাকা যথশক িাবড়শয় ৌোোোো টাকা করা শি।
রাশজযর গ্ন কশিথাশরেনগুবলশক িনিঃ জ্জহিশনর লশক্ষয যিোদাবর ংস্থ্া বদশয় তথয তল্লা করা শি।
রাশজয এবগ্র এন্ড লযান্ড যডশবলািশভে িযাঙ্কশক ভিায় িযাশঙ্কর াশথ ভাজথ কবরশয় যদওয়ার প্রস্তাি গ্রন করা







য়।
তশি উশল্লবখ্ত  দফা নয়া কভথ িিবত গুবল িায়ন আগাভহ এক িেশরর ভশধ্য কতটা ম্ভি এবনশয় ংেয় শদ
থাকশলও গত ্ িেশরর যতালনায় এযক্ষশে নয়া রকার যে একটা ভবন্সয়ানা যদখ্াশনার যজার যচষ্টা কশরশে এটা িলাই
িাহুলয।
(শেখক একেন দদনয়র োনন াদেস্ট ও দিিরাইনজফা ডেকম-এর িদরচােন প্রধান)

