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ববশ্ব বাবিজয ংস্থা, ভারতের অর্থনৈবেক ংস্কার  উন্নৈ --- বকছু প্রাবিক
ক্ষেত্রবভবিক আতাচৈা
লান্তৈু ৈাগ
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Abstract
India is the founder member of WTO since its inception at the middle of the nineties of the last
century. Initially the multilateral trade agreement was considered as the instrumental measure to
crop up the benefits of globalization. But eventnally it has become evident that, the financial interest
of the developed nations are getting health at the cost of financial sacrifice of their underdeveloped
(or developing) counterparts in WTO. Such type of biased attitude on the behalf of the proponents of
globalization has both apart the parent body and put toward an advirse impact on the process of the
execution of multilalival trade. Specially in the field of agriculture, TRIPS, FDI, India is the
permanent voice-raiser against the deceptive foul play against the developing members. In a nutshell
the future of international trade is at geopardy under the attack of psudo imperialism. Introspective
search for a sustainable solution is very necessary in this regard.
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উপক্রমবিকা : ক্ষাবভতে ইউবৈতৈর পেতৈর পর একতমরু ববতশ্ব বাজার অর্থৈীবে একাবধ্পেয কাতম কতর। স্বাধ্ীৈোর পর
বমশ্র অর্থৈীবে  মাজোবিক পবরকল্পৈা-বভবিক মতেত অভযস্ত ভারেবথ এই বাজার অর্থৈীবের প্রভাব প্রর্ম অৈুভব কতর
ববগে লোব্দীর ৈব্বই-এর দ্লতকর প্রর্মভাগে এত। ে. মৈতমাৈ বং-এর অর্থমিী া, োর অল্প বকছুকা আতগ বরজাভথ
বযাতের ক্ষাৈা বন্ধক ক্ষরতে ঋি ক্ষৈা, টাকার অবমূযাৈ ঘটাতৈা, চবে োতে ভারেী টাকার পূিথ বববৈম-ক্ষযাগযো ক্ষঘািা,
ববশ্ব বাবিজয ংস্থার (World Trade Organisation বা ংতেতপ WTO) প্রবেষ্ঠাো দ্য ক্ষদ্ল ভারেবতথর বহুপাবশ্বথক
বাবিজয চুবি স্বাের প্রভৃবে ঘটৈা তচেৈ ক্ষদ্লবাীর ামতৈ বৈরবববিন্ন প্রবমাৈো অৈুবষ্ঠে তবছ। এককর্া ক্ষ বছ
ৈেুৈ অর্থনৈবেক দ্লথতৈর ূচৈা। ক্ষগাটা পৃবর্বীতক একবট ববতল বাবিজযৈীবের ছাোর ো বৈত এত ামবিকভাতব মি
ববতশ্বর স্থাী অর্থনৈবেক উন্নৈ ঘটাতৈার প্রবক্রা শুরু তবছ। ববশ্ব বাবিজয ংস্থার (WTO) আত্মপ্রকাল বিক এই উতেতলয।
প্রার্বমক ভাতব বছ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)। GATT-এর উরুগুত রাউতে দ্য
ক্ষদ্লগুবর মাধ্যতম WTO-র আত্মপ্রকাল। ১৪৬বট দ্য ক্ষদ্তলর মতধ্য ভারে অৈযেম। ২০০২ াতর জাৈুাবর মাতর
বতব অৈুযাী WTO ববশ্ব-বাবিতজযর ৯৭ লোংল অবধ্কার কতরবছ। এই বৈবতন্ধর মূ উতেলয ভারেী অর্থৈীবের ববতল
বকছু ক্ষেতত্রববশ্ব বাবিজয ংস্থার বহুপাবশ্বথক চুবির ইবো পযথাতাচৈা, ফাফ ববতেি এবং ভারেী অর্থৈীবের উন্নৈ 
ংস্কাতরর পর ঐ চুবির প্রভাব আতাচৈা। আতাচয ক্ষেত্রগুব তা যর্াক্রতম কৃব, প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাগ, ক্ষমধ্াস্বত্ব এবং
উচ্চবলো।
ভারতের কৃবতেত্র  বহুপাবশ্বথক বাবিজযচুবি
ববশ্ব বাবিজয ংস্থার প্রারবিক জমাৈা এবং ভারতের অর্থনৈবেক ংস্কার-এর শললব প্রা মামবক। ো  ববগে লোব্দীর
আবলর দ্লতকর ক্ষল ের্া ৈব্বই-এর দ্লতকর শুরুর ম। WTO-এর বাবিজযচুবি বববভন্ন দ্য ক্ষদ্লগুবর মতধ্য মূে
ক্ষচৌেবট ববত ম্পাবদ্ে তবছ। কৃব োতদ্র মতধ্য অৈযেম। আমরা কতই জাবৈ কৃবতেত্র ভারেী অর্থৈীবের বৃিম
ক্ষেত্র”ো ক্ষ জােী আতর বৈবরতেই ক্ষাক বা কমথংস্থাতৈর বৈবরতেই ক্ষাক। োই এই প্রার্বমক ক্ষেতত্রর পর ববশ্ব বাবিজয
চুবির প্রভাব (যাতক এককর্া ববশ্বাতৈর প্রভাব বা ক্ষযতে পাতর) অন্তর ভারেী অর্থৈীবের ক্ষেতত্র অপবরীম।
ভারেী কৃব বরাবরই ক্ষবরকাবর মাবকাৈা পবরচাবে। এমৈকী স্বাধ্ীৈো-উির কাত যেৈ ক্ষকন্দ্রমুেী অর্থনৈবেক
পবরকল্পৈা গৃীে তবছ েেৈ কৃবতেতত্র ক্ষবরকাবর মাবকাৈা বজা বছ। ক্ষাজা ভাা বতে ক্ষগত জবম বরাবরই
চাবরা। রাতের প্রেযে মাবকাৈা বছ ৈা। বকন্তু ো বত োর স্ততেপ যতর্ষ্ট পবরমাতিই বছ। উদ্ারিস্বরূপ ফতর বৈিি
মূয (Administered Price), ফ পবরবতৈর ক্ষেতত্র বববধ্বৈততধ্র উতেে করা যা। এছাড়া কৃবঋি বযবস্থা  কৃব
ববপিৈ বযবস্থা ম্পূিথভাতবরকাবর ংস্থার দ্বারা বৈবিে তো। রকার কৃব উৎপাদ্তৈর জৈয বযবহৃে উপাদ্াৈ  উপকরি
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মূতর উপর প্রবেবছর ববপু পবরমাি ভেূবথ ক বদ্ে (ত প্রর্া এেৈ ববৎ)। ভারেী রপ্তাবৈর বংভাগ বরাবরই কৃবজাে
পতিযর অবধ্কাতর। এই কৃবপতিযর শবতদ্বলক বাবিজয বববভন্ন আধ্ারকাবর ংস্থার পবরচাৈাধ্ীৈ। ুেরাং ভারেী কৃবতেতত্র
ক্ষয ংস্কার জরুবর ত পতড়বছ একর্া ক্ষজার বদ্ত বা যা। ক্ষযতেু ক্ষবরকাবরকরি কেতৈাই কৃবতেতত্র ক্ষকাতৈা ইুয বছ
ৈা। োই রকাবর স্ততেপ বছ একান্তই ৈীবেগে। ১৯৯১ াত ৈব অর্থনৈবেক ৈীবের ূচৈাতেই োই বকছু ৈীবেগে
পবরবেথতৈর ূচৈা করা । উি পবরবেথতৈর ক্ষেত্রগুব  বৈবিে মূয পদ্ধবের পবরবেথৈ, কৃবপতিযর আমদ্াবৈ  রপ্তাবৈ
শুতের  ক্ষকাটার ববৈাল। উপকরি ভেূথবকর অবাৈ এবং কৃবপতিযর ববঅঞ্চবকরি (Dezoning)।
এছাড়া আর বকছু ংস্কারমুেী কমথূবচ ৈেুৈ অর্থনৈবেক ৈীবেতে ভারেী কৃবর জৈয িি করা তবছ। ক্ষগুবর ক্ষেত্র
তা বীজ উৎপাদ্ৈ, পশুপাৈ  পশু বচবকৎা, েুচতরা কৃব উপাদ্াৈ ববপিতৈর ক্ষেতত্র াইতন্স প্রর্ার ববতাপ াধ্ৈ এবং
ক্ষবরকাবরকরি প্রভৃবে।
জততচর কর্া আতাচৈা ৈা করত কৃবতেতত্র ংস্কাতরর আতাচৈাবট অম্পূিথ ক্ষর্তক যা। ৈীট ক্ষচভুি এাকা ১৯৮০
া ক্ষর্তক ১৯৯৩ াতর মতদ্য ৭ লোংল বৃবদ্ধ ক্ষপত ক্ষদ্তলর ক্ষচ প্রবক্রা উতেেতযাগয ক্ষেত্রান্তর ঘতটতছ। ো  োতচ
ক্ষর্তক কূপততচ ক্ষেত্রান্তর। এই ক্ষেত্রান্তর পোন্ততর জততচর ক্ষেতত্র ক্ষবরকাবরকরতিরই বােথাব। কূপততচর ক্ষেতত্র যতর্ষ্ট
পবরমাি রেৈাতবেতির েরচ  েৎম্পবকথে বববৈতাতগর ক্ষবাঝা কৃকতক বৈ করতে । োততচর ক্ষেতত্র ো প্রা ক্ষৈই
বতই চত। একারতি োতচভুি এাকার কৃকরা আবর্থকভাতব বতচত াভবাৈ । ক্ষযতেু োকাটা  ংস্কাতরর
কাজ রকারতকই করতে , ক্ষতেু এটা বা ক্ষযতেই পাতর ক্ষযততচর জৈয রকাবর বববৈতাগ আঞ্চবক অর্থনৈবেক শবময
বাবড়ত ক্ষদ্। আবার কূপততচর প্রাতরর ুতযাগ ক্ষকবমাত্র আবর্থকভাতব ি কৃকতশ্রবিই িি করতে পাতর, কারি এই
প্রকার ক্ষচপদ্ধবে একান্তভাতবই মূধ্ৈ-বৈববড়।
ববশ্ব বাবিজয ংস্থার এই ক্ষয বহুপাবশ্বথক বাবিতজযর যুগ, ো শুরু ক্ষর্তকই একান্তভাতব রপ্তাবৈ-বৈভথর। ক্ষ জৈয ভারতের কৃবউৎপাদ্ৈ ক্ষেতত্র একবট উতেেতযাগয চবরত্রগে পবরবেথতৈর ূচৈা ববগে লোব্দীর ৈব্বই-এর দ্লতকর শুরু ক্ষর্তকই পবরবেে
ততছ। এই পবরবেথৈ  োদ্যলতযর উৎপাদ্ৈ কবমত রপ্তাবৈতযাগয বাবিজযলতযর উৎপাদ্ৈ বাড়াতৈা। ১৯৯০-৯১ া ক্ষর্তক
১৯৯৭-৯৮ াতর মতধ্য ভারেবতথ ক্ষরকেথ পবরমাি শেবীজ উৎপাবদ্ে তবছ। োঘার কর্া তে ক্ষৈই। বকন্তু এই োঘার
মতধ্য জ্জা ুবকত বছ। ১৯৭৫ াতর পর ঐ ম বথপ্রর্ম মি ক্ষদ্তল োদ্যলতযর উৎপাদ্তৈ ঘাটবে পবরবেে
তবছ। ভারতের অংেয ক্ষছাট ক্ষছাট প্রাবন্তর চাবর পতে বাবিজযলয উৎপাদ্তৈর ববপু বববৈতাতগর ক্ষবাঝা বা কেতৈাই
িব ৈ, োই বৈবদ্বধ্া বা ক্ষযতে পাতর ক্ষয রপ্তাবৈ বৈভথর বাবিজয চুবির ুফ ক্ষকবমাত্র আবর্থকভাতব ি বৃৎ ক্ষজাতের
মাবকরাই িি করতে ক্ষপতরবছ।
উপবরউি আতাচৈা ক্ষর্তক ক্ষবাঝা যা ক্ষয ববশ্ব বাবিজয ংস্থার দ্য ক্ষদ্ল বততব ভারে ক্ষয-চুবিতে স্বাের কতরবছ,
ক্ষই চুবির ফত ক্ষদ্তলর কৃবতেতত্র ক্ষয-মস্ত ংস্কারমুেী পবরবেথতৈর ূচৈা তবছ, ক্ষই মস্ত পবরবেথতৈর অর্থনৈবেক
ুফ বছ ৈা। ১ জাৈুাবর, ১৯৯৫ াত GATT ক্ষক বরত WTO-র আববভথাব। ক্ষদ্ো যাক, োর পাাঁচবছর পতর অর্থাৎ
২০০০ া ৈাগাদ্ ভারেবতথর কৃবতেতত্রর বচত্রটা বিক কীরকম।
২০০০ াত ৈেুৈ বদ্েীতে বববভন্ন রাজনৈবেক দ্, কৃক ংগিৈ, বববভন্ন ক্ষস্বিাতবী ংগিতৈর তি ভারেী কৃব
মিতকর একবট আতাচৈা ভা  (লমথা, ২০০০)। ক্ষই ভা ক্ষকন্দ্রী কৃবমিতকর মুেপাত্র স্বীকার করতে বাধ্য ৈ ক্ষয, স্বি
দ্ে এবং বাজারবভবিক ক্ষয বযবস্থা কৃব বাবিতজযর ক্ষেতত্র তবছ ো যতর্ষ্ট আলা জাগাতে পাতরবৈ। বেৈতট মূ ক্ষয -ববত
কৃবতেতত্র WTO চুবি াবধ্ে তবছ ক্ষই ববগুব তা অভযন্তরীি মর্থৈ (Domestic Support), রপ্তাবৈ ভেূবথ ক
(Export Subsidy) এবং বাজাতরর প্রাপযো (Market Access)। মারাকাল চুবির পাাঁচবছর পর এটা ম্পূিথ স্পষ্ট বছতা ক্ষয
উপবরউি ববগুবর মাধ্যতম উন্নে ক্ষদ্লগুবর কৃকতদ্র স্বার্থ রবেে ততছ। বথাতপো স্পলথকাের ববগুব যর্া আমদ্াবৈ
শুে, রপ্তাবৈ ভেূবথ ক এবং অভযন্তরীৈ মর্থতৈর প্রতি আা যাক। বচবৈ, ক্ষোবর  গ্ধজাজাে পিয, দ্াৈালয প্রভৃবের ক্ষেতত্র উন্নে
ক্ষদ্লগুবর দ্বারা আতরাবপে আমদ্াবৈ শুে ক্ষবল ক্ষববল। অর্চ ভারেতক ১ এবপ্র, ২০০০ াতর মতধ্য মস্ত কৃবপতিযর
আমদ্াবৈর ক্ষেতত্র ক্ষকাটা েুত বৈতে বা তবছ। আতমবরকাতে ১৯৯৬ া ক্ষর্তক ২০০০ াতর মতধ্য বববভন্ন রকম
কৃবপতিযর দ্াতমর পর ভেূথবক প্রা ৭০০ গুি বৃবদ্ধ ক্ষপতবছ। প্রা ২৬ বববৈ োর ঐ ম আতমবরকার কৃকরা
রকাতরর কাছ ক্ষর্তক ক্ষপতবছ। ক্ষোতৈ ১৯৯৮ াত ভারে রকার ক্ষদ্তলর ৫৫০ বমবৈ কৃকতক ক্ষকবমাত্র ১ বববৈ
োর পতরাে ভেূথবক বততব বণ্টৈ কতরবছ।
এবার ভারতের কৃবপিয আমদ্াবৈর বচত্রটা পযথাতাচৈা করা যাক। ২০০০-০১ াত ১.৮৬ বববৈ মাবকথৈ োর মূতযর
কৃবপিয ভারতে আমদ্াবৈ করা তবছ যা ২০০১-০২ াত ক্ষবতড় ২.২৯ বববৈ মাবকথৈ োতর দ্াাঁবড়তবছ। এটা পবরষ্কার
ক্ষয ভারে ঐ ম ঐ আমদ্াবৈর বৈযাতক শুতের ক্ষদ্া েুত তজই আটকাতে পারে। এর মর্থতৈ ভারে ক্ষপে WTO-র
দ্বারা অৈুবমে শুতের ারতক, যার ার, এমবৈতেই যতর্ষ্ট ক্ষববল। ২০০১-০২ াত এবং বিক পরবেথী ২০০২-০৩ াতর
আবর্থক বাতজতট চা, কবফ, ক্ষভাজয ক্ষে, প্রাকৃবেক রাবার, কােথামম প্রভৃবে পতিযর ক্ষেতত্র আমদ্াবৈ শুে উতেেতযাগয ভাতব
বাড়াতৈা তবছ। বকন্তু একর্া অৈস্বীকাযথ ক্ষয ঐ ম উন্নে  উন্নবেলী এবং অৈুন্নে ক্ষদ্লগুবর মতধ্য শুে ড়াই শুরু ত
ো ববশ্বাৈ ের্া বহুপাবশ্বথক বাবিজয চুবির মূ ুর বিকই ৈষ্ট কতর বদ্ে।
২০০১ াত ৈতভম্বর মা অৈুবষ্ঠে ক্ষদ্াা মিীপযথাতর তেতৈ আতমবরকা এবং ইউতরাপী ইউবৈৈভুি ক্ষদ্লগুব কর্া
বদ্তবছ ক্ষয োরা কৃবপতিযর রপ্তাবৈ ভূেবুথ ক, আমদ্াবৈ শুে এবং অভযন্তরীি আবর্থক মর্থৈ যতর্ষ্ট পবরমাতি কবমত আৈতব।
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ববশ্ব বাবিজয ংস্থা, ভারতের অর্থনৈবেক ংস্কার  উন্নৈ --- বকছু প্রাবিক ক্ষেত্রবভবিক আতাচৈা
লান্তৈু ৈাগ
বকন্তু ২০০৩ াতর মাৈব উন্নৈ বরতপাটথ ক্ষর্তক ক্ষদ্ো যাতি ক্ষয োরা ক্ষকাতৈা ক্ষেতত্রই োতদ্র ক্ষদ্া কর্া রাতেবৈ। ২০০৬
াতর WTO-র ংকং মিীপযথাতর তেতৈ উপবরউি ববগুব অর্থাৎ শুে, ভেূথবক, মর্থৈমূক দ্াম প্রভৃবে ববত উন্নে
 উন্নবেলী ক্ষদ্লগুবর মতধ্যকার দ্ীঘথবদ্তৈর মেববতরাধ্ ের্া ংঘতথর একটা স্থাী মাধ্াৈ ক্ষোাঁতজর ক্ষচষ্টা তবছ। ক্ষদ্ো
বগতবছ ক্ষয এোতৈ ইউতরাপী ইউবৈৈ, ক্ষয বকৈা বথবৃৎ কৃবভেূথবক প্রদ্াৈকারী বততব পবরবচে, ২০১৩ াতর মতধ্য
কৃবপতিযর পর রপ্তাবৈ ভেূথবক ম্পূিথভাতব েুত ক্ষদ্ার পেপােী। েতব লেথাতপতে। লেথ এই ক্ষয ২০০৬ াতর ক্ষলত
WTO-র ক্ষদ্াা রাউতের পূবথবৈবদ্থষ্ট মাবপ্তর পরই ভেূথবক অবাতৈর চুবিবট কাযথকর তব। অেএব উপতরাি আতাচৈা ক্ষর্তক
বা যা ক্ষয WTO-র বহুপাবশ্বথক বাবিজয চুবি স্বােতরর পর অন্তে কৃবতেতত্র ভারতের ের্া মি উপমাতদ্তলর াভবাৈ
া অতৈকটাই ভারাতমযর এবং লতেথর ক্ষো পবরিে ততছ। এর ফত কৃবতেতত্র অর্থনৈবেক উন্নতৈর ক্ষেতত্র প্রশ্নবচহ্ন
ক্ষর্তকই যা।
ভারতের ক্ষকন্দ্রী কৃবমিতকর বতব অৈুযাী কৃবতেতত্র প্রকৃে বববৈতাগ ববগে কতক বছতর ক্ষবতড়ই চততছ। ২০০৪০৫ অর্থবতথ ২৭৬৭.৪২ ক্ষকাবট টাকা ক্ষর্তক ক্ষবতড় ২০১২-১৩ অর্থবতথ তবছ ১৪১৬৫.২৪ ক্ষকাবট টাকা। মাতঝ ২০০৯-১০
অর্থবতথ ো বছ ১০৮৭০.১৫ ক্ষকাবট টাকা। ঐ একই মকাতর মতধ্য ভারতের কৃবরপ্তাবৈ ৪১৬০২.৬৫ ক্ষকাবট টাকা ক্ষর্তক
ক্ষবতড় তবছ ২৩০১৪১.১৩ ক্ষকাবট টাকা। ুেরাং বাবিজযতেত্র বততব ভারেী কৃবর গুরুত্ব ক্রমলই ক্ষবতড় চততছ।
আত কৃবতেতত্র রকার প্রদ্ি আবর্থক ভেূবথ কর মতো ংতবদ্ৈলী ইুযবটতক বৈত এেতৈা পযথন্ত WTO-র উন্নে 
উন্নৈলী দ্য ক্ষদ্লগুব ক্ষকাতৈারকম ঐকযমতেয আতে পাতরবৈ। আবর্থকভাতব উন্নে দ্য ক্ষদ্লগুব োতদ্র বৈজস্ব
কৃবতেতত্র Blue Boxএবং Green Box ভেূবথ ক বদ্ত যাতব আর অতপোকৃে অৈুন্নে  কৃববভবিক রােগুবতক চাপ ক্ষদ্তব ক্ষয
োরা বৈবদ্থষ্ট মতর মতধ্য মস্তরকম কৃবভেূথবক েুত বৈক, এই বদ্বচাবরো ভারে অতৈক দ্য ক্ষদ্ল ক্ষমতৈ বৈতে পারতছ
ৈা। এর অৈযেম কারি ভারতের মতো জৈবহু অর্চ কৃববৈভথর ক্ষদ্লতক োর োদ্যবৈরাপিার বববট গুরুত্ব কাতর ববতবচৈা
করতে । ক্ষই কারতিই ভারতের েৎকাীৈ বাবিজযমিী শ্রীকম ৈার্ WTO-র শবিক ক্ষছতড় ক্ষববরত এতবছতৈ।
অতেবা  বৈউবজযাতের মতো উন্নে দ্য ক্ষদ্লগুব কৃবভেূথবক ইুযতে উন্নৈলী ক্ষদ্লগুবতক মর্থৈ কতর চততছ।
৩১ জুাই, ২০১৪- ক্ষজতৈভাতে অৈুবষ্ঠে WTO-র ক্ষল শবিতক, ভারে TFA (Trade Facilitation Agreement) ববৎ
করা বৈত আপবি জাবৈততছ। এর প্রধ্াৈ কারি, এই চুবিতে ১৯৮৬-৮৮ াতক বভবিবথ ধ্তর কৃবভেূথবকর বততবর প্রস্তাব
আতছ। ক্ষতেতত্র এে বছতরর োদ্যমুদ্রাস্ফীবের প্রভাব  শবতদ্বলক মুদ্রার বববৈম াতরর িাৈাম ভেূবথ কর আবর্থক বতবতক
প্রভাববে করতে পাতর।

ববশ্ববাবিজয ংস্থার জমাৈা ভারেী অর্থৈীবের উন্নতৈর পর প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাতগর প্রভাব
প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাগ (Foreign Direct Investment বা ংতেতপ FDI), WTO-র গিৈেতি গ্বট মু চুবির
পর বৈভথর কতর কাজ করা । এগুব তা যর্াক্রতম General Agreement on Trade in Services বা ংেী GATS
এবং Trade-Related Investment Measures বা ংতেতপ TRIMS। এই গ্বট বব বৈত োবিক আতাচৈা অৈয
ক্ষকার্া করা ক্ষযতে পাতর, েতব একর্া বা ক্ষযতে পাতর ক্ষযভারে, ব্রাবজ এবং ইতোতৈবলার অর্থৈীবের ক্ষেতত্র TRIMS-এর
উপবস্থবে ক্ষবল প্রব। ভারতের অর্থৈীবে  GATS বৈত এই বৈবতন্ধর পরবেথী অংতল ববস্তৃে আতাচৈা করা তব।
একর্া বাই ক্ষমাটামুবট ভাতব অববে ক্ষয WTO-র জন্মকা  ভারতের অর্থৈীবের উদ্ারীকরিকা প্রা মামবক।
ক্ষযতেু ববশ্ব বাবিজয ংস্থার বহুপাবশ্বথক পরবেথী প্রভাব বততব প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাতগর ধ্ারিাবট বাস্তবাবে তবছ।
োই ভারতের অর্থৈীবেতে এর প্রভাব গ্বট ভাতগ আতাচৈা করা ক্ষযতে পাতর। ক্ষই ভাগগুব তা যর্াক্রতম ংস্থার-পূবথ যুতগ
(১৯৯১ াতর আতগ)এবং ংস্কার-পরবেথী যুতগ (১৯৯১ াতর পরবেথী মত) ভারতের FDI ৈীবে। প্রর্তম উবেবেে
মকা গ্বটতে ভারে রকাতরর FDIৈীবের মধ্যকার চবরত্রগে পার্থকযগুব ক্ষো কতর ক্ষদ্েতে তব।
ংস্কার-পূবথ ১৯৬৭ এবং ১৯৮০ াতর মধ্যবেথী মবটতক দ্ৃঢ় বৈিতির ম বত বচবহ্নে করা যা। ঐ ম ববেযাে
(কুেযাে!) ক্ষফরা আইৈ (FERA বা Foreign Exchange Regulation Act) ১৯৭৩ াত ববৎ তবছ। ক্ষকবমাত্র ক্ষযমস্ত ক্ষেত্র রকাতরর দ্বারা একান্ত প্রতাজৈী বত বচবহ্নে বছ, ক্ষকবমাত্র ক্ষইব ক্ষেতত্রই প্রযুবিগে ক্ষদ্া-ক্ষৈা এবং
প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাগ স্বীকৃে বছ। লেকরা ৪০ ভাতগর ক্ষববল ববতদ্বল ক্ষলার ক্ষই ম বৈবদ্ধ বছ।
১৯৮০-র দ্লতক অপবরতলাবধ্ে েবৈজ ক্ষেতর দ্াম অপ্রেযাবলেভাতব ক্ষবতড় যাার ফত রপ্তাবৈ বাড়াবার প্রতাজৈীো
অৈুভূে , কারৈ ঐমত রকাতরর কাতছ শবতদ্বলক মুদ্রার (বা ভাতা আতমবরকাৈ োর) প্রতাজৈীো াংঘাবেক
বছ। ঐ মতই ১০০ লোংল রপ্তাবৈ-বৈভথর ইউবৈতটর ক্ষেতত্র ক্ষফরা আইতৈর বৈিি বলবর্ করা তবছ। বববভন্ন স্থাতৈ রপ্তাবৈ
উৎপাদ্ক অঞ্চতর ৃবষ্ট তবছ। মুধ্ৈী দ্রবযামিীর ক্ষেতত্র Open General Licence-এর োবকা প্রস্তুে করা তবছ।
১৯৮৬ াত রযাবট বাবদ্ প্রাপয আতর ক্ষেতত্র কতরর ার লেকরা ৪০ লোংল ক্ষর্তক ৩০ লোংতল ৈাবমত আৈা ।
১৯৯১ াত প্রর্ম উপাগরী যুতদ্ধর ূচৈা, ভারেী অর্থৈীবের পর যার প্রভাব বছ ূদ্ূরপ্রারী। ববপু ংেযা
ভারেী অবভবাী যারা ঐ অঞ্চতর পুরুাৈুক্রতম কমথরে বছ এবং উপাজথৈ কতর ক্ষদ্তল টাকা পািাতো োরা ক্ষদ্তল বফতর
আতে শুরু কতরবছ। এর ববরূপ প্রভাব ক্ষদ্লী অর্থৈীবের পর পড়তে শুরু কতরবছতা। োর মতধ্য প্রধ্াৈ বছতা শবতদ্বলক
মুদ্রার ক্ষযাগাতৈ ঘাটবে। এছারা ঐ ম ভারতের আন্তজথাবেক ঋতির বাজাতর ঋি ার দ্রুে কমতে র্াতক এবং বথপ্রর্ম
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ববশ্ব বাবিজয ংস্থা, ভারতের অর্থনৈবেক ংস্কার  উন্নৈ --- বকছু প্রাবিক ক্ষেত্রবভবিক আতাচৈা
লান্তৈু ৈাগ
শবতদ্বলক ঋতির ক্ষেতত্র ঋিতোপী বার স্পষ্ট িাবৈা ক্ষদ্ো ক্ষদ্। ক্ষই ম ববশ্ববযাতে  আন্তজথাবেক অর্থভাোর (IMF)
ভারেতক আবর্থক ংস্কাতরর পরামলথ ক্ষদ্।
১৯৯১ াতই ভারেী মুদ্রার ২০ লোংল অবমূযাৈ ঘটাতৈা তবছ। েেৈ ক্ষকন্দ্রী অর্থমিী বছতৈ ে. মৈতমাৈ বং।
ঐ ম অতৈকগুব দ্রবযামিীর ক্ষেতত্র আমদ্াবৈ বলবর্ করা তবছ। বড় শবতদ্বলক বববৈতাগ প্রস্তাব ববতবচৈা করার জৈয
Foreign Investment Promotion Board (FIPB) গবিে তবছ।
শবতদ্বলক উতদ্যাতগর ক্ষেতত্র MRTP আইৈ অৈুযাী আতগ ক্ষর্তক অৈুমবে বা ছাড়পত্র ক্ষৈা প্রর্া েুত ক্ষদ্া । ক্ষয মস্ত ক্ষদ্লী বলতল্পর শবতদ্বলক ংতযাগ বছ োরা ববতদ্বল ব্রাে বযবাতরর অৈুমবে ক্ষপতবছ। ঐ ম ভারে Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA)-র পূিথমতর দ্য তবছ, যাতে মস্ত শবতদ্বলক বববৈতাতগর প্রস্তাব
ক্ষযগুব রকার দ্বারা বুজ ংতকে প্রাপ্ত তব, ক্ষগুব MIGA-র দ্বারা বীমাকৃে তব।
১৯৯৩ াতৈেুৈ েবৈজৈীবে গৃবে তবছ। েবৈজতেতত্র ক্ষবরকাবর বববৈতাতগর দ্রজা েুত বগতবছ। এতেতত্র
ক্ষদ্লী ক্ষবরকাবর ক্ষকাম্পাবৈ যাতদ্র াতে ৫০ লোংল  োর অৈূধ্থ শবতদ্বলক ক্ষলার বছ োরা অংলিি করার অবধ্কারী
বছ। ১৯৯৯-২০০০ আবর্থক বছতরর ক্ষলাতলব পবরবৈ এবং লবি ংক্রান্ত ক্ষেতত্র লেকরা ১০০ ভাগ শবতদ্বলক বববৈতাতগর
অৈুমবে ক্ষদ্া তা। লেথ এই বছ ক্ষয শবতদ্বলক ক্ষলাতরর পবরমাি কেতৈাই ১৫০০ ক্ষকাবট টাকা অবেক্রম করতব ৈা। ঐ ম
ক্ষপতরাবাম ক্ষেতত্র ১০০ লোংল শবতদ্বলক বববৈতাগ অৈুমবেতযাগয তবছতা। েতব ক্ষতেতত্র াইতন্স আববলযক বছ।
েুদ্র বলতল্পর ক্ষেতত্র াইতন্স াতপতে প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাগ অৈুবমে তবছ, েতব শবতদ্বলক বববৈতাতগর
তবথাচ্চ ীমা বছ ২৪ লোংল। ১৯৯৮ াতর জুাই মাত FERA আইৈতক বরত FEMA (FEMA বা Foreign
Exchange Management Act) ববৎ করা তা।
উপবরউি ৈীবেগে পবরবেথৈ এবং পবরমাজথতৈর ুফ ভারেী অর্থৈীবে েুব োড়াোবড় ক্ষপতে শুরু কতরবছ। ভারে
রকার প্রদ্ি ের্য ক্ষর্তক ক্ষদ্ো যাতি ক্ষয, ১৯৯১-১৯৯২ ক্ষর্তক ২০০২-২০০৩ াতর মতধ্য ভারতে ক্ষমাট শবতদ্বলক
বববৈতাতগর পবরমাি দ্াাঁবড়তবছ ৫৫.৫ বববৈ োতর। এর মতধ্য ৩০.৩ বববৈ োর (৫০.৭ লোংল) বছ প্রেযে
শবতদ্বলক বববৈতাগ। ঐ ৩০.৩ বববৈ োর প্রেযে বববৈতাতগর মতধ্য প্রা ৪.৮ লোংল (২.৬২ বববৈ োর) ক্ষযাগাৈ
বদ্তবছ অৈাবাী ভারেীরা।
ক্ষদ্ো যাতি ক্ষয ১৯৯১ ক্ষর্তক ২০০২ াতর মতধ্য ক্ষমাট প্রেযে শবতদ্বলক অৈুবমে বববৈতাতগর পবরমাি ভারেী মুদ্রা
বছ ২,৮৪,৮১২ ক্ষকাবট টাকা। ক্ষোতৈ ম্পূিথ ববগে দ্লতক (১৯৮১-১৯৯০) এর পবরমাি বছ মাত্র ১,২৭৪ ক্ষকাবট টাকা।
ক্ষকবমাত্র ২০০২ াত প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাতগর ধ্ারা ২১,২৮৬ ক্ষকাবট টাকা ছুাঁতবছ।
আগস্ট, ১৯৯৯ ক্ষর্তক মাচথ, ২০০২-এর মতধ্য ভারতে ক্ষমাট ক্ষয-পবরমাি প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাগ আকৃষ্ট ত এতবছ
োর দ্রবযবভবিক ক্ষশ্রবিববভাগবট বৈম্নরূপ। ক্ষমাট প্রেযে বববৈতাতগর ৩৯ লোংল এতবছ ক্ষমৌবক দ্রবয  পবরতবার ক্ষেতত্র। এর
মতধ্য ১৫.৭ লোংল বছ লবিতেতত্র, ১০.৮ লোংল বছ শেতলাধ্ৈ বলতল্প। পরবেথী গুরুত্বপূিথ ক্ষেত্র বছতা পবরতবা ক্ষেত্র।
এতেতত্র ক্ষমাট প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাতগর ৩৭ লোংল আকৃলট তবছ। ক্ষমাট অৈুবমে প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাতগর ৭৫
লোং এতবছতা ক্ষমৌবক দ্রবয বলতল্প, মূধ্ৈী দ্রবয, ক্ষটব ক্ষযাগাতযাগ এবং কবম্পউটার ফ টার ক্ষবাতেতত্র, ক্ষযগুতা
ভারতের অিাবধ্কার োবকার পতরর বদ্তক বছ। ১৯৯৬-১৯৯৭ াতর Economic Survey ক্ষর্তক জাৈা যাতি ক্ষয,
আগস্ট ১৯৯১ ক্ষর্তক অতটাবর ১৯৯৬-এর মতধ্য অৈুবমে প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর ১৫.৩ লোংল এতবছ ক্ষভাগযপতিযর
ক্ষেতত্র, মূধ্ৈী দ্রবয  যিপাবের ক্ষেতত্র এতবছ ১৩.১ লোং এবং পবরকািাতমা ক্ষেতত্র এতবছ ৪৯.১ লোংল।
এবার ১৯৯৯ ক্ষর্তক ২০০০ াতর মধ্যবেথী মত ক্ষকাৈ ক্ষকাৈ ক্ষদ্ল ক্ষর্তক বথাবধ্ক পবরমাি প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাগ
ভারে অবভমুতে যাত্রা কতরবছ োর একটা বতব ক্ষৈা যা। এবযাপাতর োবকার একদ্ম পতর আতছ আতমবরকা। ক্ষমাট
অৈুবমে বববৈতাতগর ২০.৪ লোংল এতবছ ঐ ক্ষদ্ল ক্ষর্তক। প্রকৃে বববৈতাগ প্রতবতলর লেকরা অংল বছ ১০.৯। বদ্বেী স্থাতৈ
বছ কর ছাতড়র স্বগথরাজয বত েযাে মবরলা। ক্ষমাট অৈুবমে বববৈতাতগর ১১.৯ লোংল এতবছ মবরলা ক্ষর্তক। প্রকৃে
প্রেযে বববৈতাতগর ার বছ ১৭.৫ লোংল। পরবেথী গুরুত্বপূিথ উৎস্থাৈ বছ ারা পৃবর্বীতে ছবড়ত র্াকা অৈাবাী
ভারেীরা। োরা ক্ষমাট অৈুপ্রববষ্ট প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাতগর ৯.৭ লোংল অবধ্কার কতরবছ।
পতরর আতাচৈা ক্ষর্তক ক্ষবাঝা যা ক্ষয, ংস্কার-পরবেথী যুতগ ভারে রকার ৈীবেগে পবরবেথতৈর পর্ িি কতর ক্ষদ্তলর
মতধ্য একবট বাবিজয-অৈুকূ পবরতবল শেবর করতে ক্ষপতরতছ। এর ফত অর্থৈীবের বববভন্ন ক্ষেতত্র প্রেযে শবতদ্বলক বববৈতাতগর
অৈুপ্রতবল বাড়তছ। প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাগ অর্থনৈবেক উন্নতৈর পতে একান্ত জরুবর; কারি এই ধ্রতৈর বববৈতাগ ক্ষদ্তলর
অর্থৈীবেতে ক্ষকবমাত্র বববৈতাগতযাগয ম্পতদ্র প্রতবল ঘটা োই ৈ, এর ফত কাবরগবর উৎকথ, মাৈ এবং ক্ষদ্লজ বলতল্প
প্রবেতযাবগো অতৈকগুি ক্ষবতড় যা। বকন্তু ভারতের ক্ষেতত্র প্রাবিক মযার কর্া বৈতচ আতাচৈা করা তা।
বহুতগাত্র পিযমূতর (Multi brand) েুচরা বযবাতর ক্ষেতত্র প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর অৈুমবে প্রদ্াতৈর ক্ষেতত্র
ভারতের বৈজস্ব অভযন্তরীি মযা আতছ। এই ইুযবট বেথমাতৈ রাজনৈবেক ত দ্াাঁবড়ততছ। ২০১২ াতর ২০ ক্ষতেম্বর
ভারে রকার বহুতগাত্র পিযমূতর েুচরা বযবার ক্ষেতত্র ৫১ লোংল  একতগাত্র পতিযর (Single brand) ১০০ লোংল
প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর অৈুমবে বদ্ততছ। ক্ষয-মস্ত লতর ১০ ে বা োর ক্ষববল ক্ষাক ববা কতর ক্ষকবমাত্র ক্ষইব
লতরর ক্ষেতত্রই এই অৈুমবে প্রতযাজয তব। মারাে, বরাৈা, অন্ধ্রপ্রতদ্ল প্রভৃবে রাজয এই আইতৈর পতে া ক্ষদ্।
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লান্তৈু ৈাগ
অৈযবদ্তক পবিমবি, গুজরাট, উিরপ্রতদ্ল  বকছু রাজয এর ববপতে আতর ৈাতম। এই ধ্রতৈর মতের অভাব ভারতে
ক্ষমাট FDI-এর অৈুপ্রতবলতক ঋিাত্মক ভাতব প্রভাববে কতরতছ ক্ষ ববত তে ক্ষৈই।
২০০৮ াতর ববশ্ববযাপী আবর্থক মো ভারতে প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর অৈুপ্রতবলতক ববপুভাতব বযাে কতরবছ।
২০০০ ক্ষর্তক ২০০৮ াতর মতধ্য ভারতে ক্ষমাট FDI অৈুপ্রতবল ৩.৬ বববৈ োর ক্ষর্তক ক্ষবতড় ৪০.৪ বববৈ োর
তবচ। ২০০৯ াতই ো কতম দ্াাঁড়া ৩৪.৬ বববৈ োতর। ২০১০ াত ো বছ আর কম, মাত্র ২৩.৭ বববৈ
োর। অর্থাৎ প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর বৃবদ্ধর ার বছ ঋিাত্মক (-৩২ লোংল)।
২০০৮ াতর আবর্থক মোর পতর বকন্তু ব্রাবজ, রাবলা বা চীতৈ প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর অৈুপ্রতবতলর বাবথক ার
ধ্ৈাত্মক বছ। ুেরাং আবর্থক ংকট ছাড়া ভারতের বৈজস্ব বকছু অুববধ্া আতছ এববত ক্ষকাতৈা তে ক্ষৈই। বকছু প্রর্াগে
বাধ্া ভারতে FDI অৈুপ্রতবতলর পতর্ এেবদ্ৈ ক্ষদ্া েুত দ্াাঁবড়ত আতছ। াংস্কৃবেক, অর্থনৈবেক  বৈরাপিাগে দ্ৃবষ্টভবি
ক্ষর্তক এই বাধ্াগুব আমাতদ্র কাতছ যুবিযুি ত আতছ। ক্ষযমৈ বৈমথাি বলল্প, োমাক  োমাকজাে দ্রবয উৎপাদ্ৈ, টাবর,
কযাবতৈা ইেযাবদ্ বযবা, পারমািববক লবি উৎপাদ্ৈ, ক্ষর ক্ষযাগাতযাগ, Multi brand েুচতরা বযবা ভারে ক্ষকাতৈারকম
প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর অৈুপ্রতবতলর অৈুমবে এেবদ্ৈ ক্ষদ্বৈ। অবে ম্প্রবে ভারে রকাতরর বলল্পৈীবে  প্রারমিক
প্রবেরোগে উৎপাদ্ৈ  বহুতগাত্র পিযমুতর (Multi brand) েুচতরা বযবার ক্ষেতত্র, ীবমে দ্া অংলীদ্াবরতত্ব (Limited
Liability Partnership) বৈবদ্থষ্ট পবরমাি প্রেযে ববতদ্বল বববৈতাতগর অৈুমবে বদ্ততছ।

ক্ষমধ্াস্বত্ব  ভারেী ক্ষপতটন্ট আইৈ
গযাট এর উরুগুত রাউতে বাবিজয ম্পবকথে ক্ষমধ্াস্বতত্বর (Trade Related Intellectual Property Rights বা
ংতেতপ TRIPS) ধ্ারিাবট প্রস্তাববে  গৃীে ার পর ো ভারতে ববপু পবরমাি ববেতকথর ূচৈা কতর। এই ববেতকথর
ক্ষজতর ভারেী ক্ষপতটন্ট আইৈ ১৯৭০-এর পর গ্-গ্বার ংতলাবধ্ে । একবার  ১৯৯৯ াত এবং আতরকবার  ২০০২
াত। পরবেথীকাত ২০০৫ াত ক্ষপতটন্ট আইৈ েৃেীবার ংতলাবধ্ে । ক্ষপতটন্ট আইতৈর ংতলাধ্ৈ  পবরমাজথৈ বৈত
একটু পতর আতাচৈা আবছ। োর আতগ ভারতে ক্ষমধ্াস্বতত্বর প্রতাগ এবং োর মাধ্যতম বাবিজযবভবিক াভ  তবথাপবর
অর্থনৈবেক উন্নতৈর িাবযো বৈত ক্ষদ্লবযাপী ক্ষয -ববেতকথর অবোরিা তবছ ববগে লোব্দীর ৈব্বই-এর দ্লতকর
প্রর্মভাতগ, ক্ষই ববেতকথর প্রধ্াৈ প্রধ্াৈ ইুযগুব একটু ক্ষদ্তে ক্ষৈা যাক।
বাবিজয ম্পবকথে ক্ষমধ্াস্বত্ব বা বর্-এর ক্ষেতত্র োতে প্রস্তাতব বা তবছ ক্ষয বববভন্ন ববত ক্ষপতটন্ট িতির ক্ষেতত্র
ভারে বকছু ববতল ছাড় পাতব। এই বছ ভারতের ক্ষকন্দ্রী বাবিজয মিতকর দ্াবব। বকন্তু োতে প্রস্তাতব ঐ ববতল ুববধ্াজৈক
বযবস্থাপৈা ক্ষকবমাত্র বকছু ‘বথাতপো অৈুন্নে’ ক্ষদ্তলর ক্ষেতত্র ক্ষদ্া তবছ, ক্ষয-ক্ষগাষ্ঠীভুি ক্ষদ্ল বততব ভারে বছ ৈা।
এছাড়া অৈযাৈয অৈুন্নে ক্ষদ্লতক ক্ষয-মস্ত ছাতড়র কর্া ক্ষঘাবে তবছ ক্ষগুব একান্ত ামবক বততব ববতববচে তবছ।
বদ্বেীে, ভারে রকাতরর বাবিজযমিক ক্রমাগে বত যাবি ক্ষয, চীৈ, ১৯৮৬ া অববধ্ ুধ্ বলতল্প ক্ষয-মস্ত পিয
ক্ষপতটন্ট আতমবরকাতে ক্ষৈা তবছ ক্ষগুবর ক্ষপতটন্টগে বৈরাপিা োতদ্র ক্ষদ্তল (চীতৈ) অৈুতমাদ্ৈ কতরবছ। বকন্তু
মাতাচকতদ্র মতে ঐ উদ্ারি ক্ষদ্তে ভারতের উৎাবে ার বকছু বছ ৈা। োর কারি আতমবরকার তি ঐ ম চীতৈর
উদ্বৃি বাবিজয বছ এবং চীতৈর একবট ম্পূিথভাতব রােী মাবকাৈাধ্ীৈ স্বাস্থয পবরতবা বছ, যার ক্ষকাতৈাটাই ভারতের বছ ৈা।
বরং ভারতে ুধ্ বলতল্পর উৎপাদ্ৈ  বণ্টৈ প্রা পুতরাটাই ক্ষবরকাবর মাবকাৈাধ্ীৈ বছ বা এেতৈা আতছ। আর একটা
কর্ার এপ্রতি উতেে করা প্রতাজৈ। উৎপাদ্ৈ  পদ্ধবেগে উন্নতৈর ক্ষেতত্র ুধ্বলতল্প ভারে, চীতৈর েুৈা অতৈক
ুববতধ্জৈক অবস্থা বছ। োই ঐ বলতল্প পিয ক্ষপতটন্ট ক্ষমতৈ বৈত চীতৈর েুৈা ভারতের অতৈক ক্ষবলী েবে তব ো
অস্বীকার করার উপা েেৈ বছ ৈা।
১৯৭০ াতর ভারেী ক্ষপতটন্ট আইৈ অৈুযাী রাাবৈক দ্রবযামিী, ক্ষভতটবরৈাবর পিয, কৃবরাাবৈক পিয, োদ্যদ্রবয,
ংকর ধ্ােু, অপবটকযা কাচ, ক্ষবমকন্ডাকটার এবং আর বকছু পতিযর ক্ষেতত্র পিয ক্ষপতটন্ট বৈবদ্ধ বছ। এছাড়া পারমািববক
লবি ক্ষেতত্র ক্ষকাতৈারকম আববষ্কার বা অিগবের জৈয ভারতে ক্ষকাতৈারকম ক্ষপতটতন্টর আতবদ্ৈ গৃীে তো ৈা। এই মস্ত
অিায কতর োতে ড্রাফতটর ২৭.৭ ধ্ারা অৈুযাী ক্ষকাতৈারকম দ্রবয বা ক্ষবার ক্ষেতত্র ক্ষপতটন্টরতদ্র বা অ-অৈুতমাদ্তৈর
অবধ্কারতক বাবে করা তবছ। ক্ষোতৈ স্পষ্ট বা তবছ ক্ষয, ক্ষয ক্ষকাতৈা আববষ্কাতরর ক্ষেতত্র পিয-ংক্রান্ত ক্ষপতটন্ট বা
পদ্ধবেগে ক্ষপতটন্ট পাা বা অৈুতমাদ্ৈ করা আববলযক।
বববভন্ন ইন্টাতরস্ট গ্রুতপর মতে কৃবতেতত্র ববতলে বীজ উৎপাদ্তৈর ক্ষেতত্র ক্ষমধ্াস্বতত্বর বৈরাপিার জৈয ভারে  অৈযাৈয
অৈুন্নে ক্ষদ্তলর যর্াযর্ আইৈ প্রিৈ করা প্রতাজৈ বছ। যবদ্ ঐ মত ক্ষপতটন্ট আইতৈর ৈযালৈা াবকথং গ্রুতপর মতে
TRIPS চুবির বদ্তক মতৈাতযাগ কাতর ৈজর বদ্ত ক্ষদ্ো ক্ষযে ক্ষয কৃতকর বীজ ংরেতির অবধ্কারবট োৎেবিক ববপতদ্র
েুেীৈ বছ ৈা এবং এর জৈয েুব একটা াী ড়াই-এর েেৈ ক্ষকাতৈা প্রতাজৈ বছ ৈা।
উপতরাি ববগুব ছাড়া ঐ ম অৈুন্নে ক্ষদ্গুব মস্বতর উন্নে ক্ষদ্লগুবর একবট অদ্ভু ে প্রস্তাতবর ববতরাবধ্ো
কতরবছ। প্রস্তাববট তা ক্ষয, ক্ষকাতৈা দ্রবয আমদ্াবৈ করতই ঐ দ্রতবযর ক্ষপতটন্ট কাযথকরী করা যাতব। অৈুন্নে ক্ষদ্লগুব (ভারে
োতদ্র একবট) প্রবেবাতদ্র তি দ্াবব জাবৈতবছ ক্ষয TRIPS ংক্রান্ত আতাচৈা WT O -র উবচে পতিযর মাবক 
রকাতরর মতধ্য অববস্থে েমো  দ্াবতত্বর মতধ্য ম্বয় াধ্ৈ করা। যবদ্ োতে প্রস্তাতবর ২৮.১ (এ) ৈং ধ্ারা বা বছ
ক্ষয আমদ্াবৈর অৈুমবে প্রদ্াৈ ক্ষপতটন্ট মাবতকর একান্ত অবধ্কার। অর্থাৎ ক্ষপতটন্ট অবধ্কারীর অৈুমবে ছাড়া ক্ষকাতৈা রকার
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ববশ্ব বাবিজয ংস্থা, ভারতের অর্থনৈবেক ংস্কার  উন্নৈ --- বকছু প্রাবিক ক্ষেত্রবভবিক আতাচৈা
লান্তৈু ৈাগ
একজৈ েৃেী পেতক ঐ দ্রবয বা পদ্ধবে অৈয ক্ষকাতৈা ক্ষদ্ল ক্ষর্তক আমদ্াবৈর অৈুমবে বদ্তে পাতর ৈা, ক্ষয ক্ষদ্তল আতাচয দ্রবয
বা ক্ষবার ুফ জৈগি আইৈাৈুগভাতব ইতোমতধ্যই পাতি।
WTO-র দ্য বততব ভারে যেৈ ১ জাৈুাবর ১৯৯৫ াত TRIPS ংক্রান্ত বহুপাবশ্বথক বাবিজয চুবিতে অংলিি
কতরবছ েেৈ উপতরাি ববেকথ  তেতর বাোবরি ক্ষপ্রোপতট বছ। উপরন্তু ঐ চুবির জৈয ামঞ্জয ববধ্াতৈর উতেতলয
ভারে রকারতক ১৯৭০ াতর ক্ষপতটন্ট আইৈতক ১৯৯৯ াত ংতলাধ্ৈ করতে । ঐ বছতরর বেতম্বর মাত ক্ষপতটতন্টর
আইৈংক্রান্ত বদ্বেী একবট বব পাথাতমন্ট বৈত আা । ২০০২ াতর ঐ বববট রােপবের েবের পতর আইতৈ পবরিে
। এইভাতব প্রা ৭ বছতরর মতধ্য WTO-র চুবির ফত ভারেতক গ্-গ্বার োর ক্ষপতটন্ট বা ক্ষমধ্াস্বত্ব ংক্রান্ত আইৈবটতক
ংতলাধ্ৈ করতে ।
উপতরাি ংতলাবধ্ে আইৈবত ক্ষপতটন্ট মাবক োতদ্র অবধ্কার ুরোর অবধ্কার পা। ক্ষপতটন্ট অবধ্কারীর অৈুমবে বা
েবে বযবেতরতক োর আববষ্কৃে পিয বা পদ্ধবে ক্ষকাতৈাটাই ভারতের মাবটতে বযবার বা বববক্র করা যাতব ৈা, এমৈকী অৈয
ক্ষকাতৈা ক্ষদ্ল ক্ষর্তক আমদ্াবৈ করা যাতব ৈা। ক্ষপতটতন্টর আতবদ্তৈর বদ্ৈ ক্ষর্তক আগামী ২০ বছর পযথন্ত ক্ষপতটতন্টর আুষ্কা
বৈধ্থাবরে তবছ, যা ১৯৭০ াতর আইতৈর েুৈা (১৪ বছর) অতৈকটাই ক্ষববল। এছাড়া TRIPS চুবির লেথ ক্ষমতৈ
ববতল বকছু ক্ষেতত্র অবধ্কার রদ্ করার বদ্ধান্ত ংতলাবধ্ে আইতৈ ক্ষৈা । ক্ষগুব  পবরতবতলর পতে েবেকারক
দ্রবযামিী, মাৈু, প্রািী  উবদ্ভতদ্র জীবৈ-ংক্রান্ত গতবিা, বৈিথ, বচবকৎা  লযবচবকৎার পদ্ধবে প্রভৃবে। ৈেুৈ আইতৈ
ক্ষকন্দ্রী রকার বা রকার বৈতাবজে ক্ষকউ বা ক্ষকাতৈা ংস্থা ক্ষয ক্ষকাতৈা আববষ্কাতরর অবধ্কার বৈতে পাতর, যবদ্ ঐ আববষ্কার
জাবের স্বাতর্থ গুরুত্বপূিথ । েতব এতেতত্র আববষ্কেথা বা ক্ষপতটন্ট অবধ্কারীতক উপযুি পাবরশ্রবমক বা েবেপূরি বদ্তে রকার
বাধ্য র্াকতব (ধ্ারা ৯৯ ক্ষর্তক ১০৩)। েতব ঐ আববষ্কাতরর ুফ রকার বা অৈয অবধ্িিকারী বযবাবক স্বাতর্থ বযবার বা
বববক্র করতে পারতব ৈা। এছাড়া TRIPS চুবির ৩৪ ৈং অৈুতিদ্ অৈুযাী ভারতের ৈেুৈ ক্ষপতটন্ট আইতৈর একবট ৈেুৈ ধ্ারা
(১০৪ এ) ক্ষযাগ করা তবছ। ঐ ধ্ারা অৈুযাী ক্ষপতটন্ট আইৈ ঙ্ঘৈকারীতকই োর বৈতদ্থাবোর প্রমাি দ্াবে করতে তব।
উপতরাি আতাচৈা ক্ষর্তক এটা পবরষ্কার ক্ষয ১৯৯৯  ২০০২ াতর ক্ষপতটন্ট আইৈ ংতলাধ্তৈর মাধ্যতম উদ্ভাবক এবং
উদ্ভাববে উভতরই স্বার্থ ুরোর প্রতচষ্টা করা তবছ। এর ফত TRIPS চুবির ক্ষযটা মূ উতেলয অর্থাৎ পৃবর্বীবযাপী ক্ষমধ্াে
দ্বারা ৃষ্ট ম্পতদ্র বাবিবজযক ববস্তার  ঐ ববস্তাতরর মাধ্যতম মাতজর মিাধ্ৈ, ো ভারে এবং এই উপমাতদ্তল াফতযর
মুে ক্ষদ্োতব আলা করা যা।
ভারতের ক্ষপতটন্ট আইৈ েৃেী বাতরর জৈয ংতলাবধ্ে তা ২০০৫ াত। এই ংতলাধ্ৈ মূে ুধ্  শজব রাাবৈক
বলতল্পর কর্া মার্া ক্ষরতে। TRIPS চুবি অৈুযাী এই গ্ই বলতল্প পিযংক্রান্ত ক্ষপতটন্ট চাু করার ক্ষেতত্র ভারে রকাতরর
কাতছ ক্ষল ম বছ ১ জাৈুাবর, ২০০৫। ক্ষই জৈয ২৬ বেতম্বর, ২০০৪ াত ক্ষকন্দ্রী রকার একবট জরুবর আতদ্ল জাবর
কতরবছ। ঐ আতদ্ল পরবেথী ৭৪বট ংতলাধ্তৈর মাধ্যতম ক্ষপতটন্ট আইৈ, ২০০৫-এ পবরিে ।
উপতরাি আইৈবট প্রিীে ার ফত ক্ষদ্ো ক্ষগ ক্ষয ক্ষোতৈ বকছু গুরুত্বপূিথ বব আতাবচে ততছ। আবার ক্ষবল বকছু
স্বববতরাবধ্ো  অস্বিো আতছ। ক্ষপতটন্ট আইৈ, ২০০৫-এ রাাবৈক দ্রতবযর ‘বচর বুজাৈ’ (ever greening) “এর
বযাপাতর বা ততছ। অর্থাৎ ক্ষপতটন্ট ক্ষপতে ক্ষগত ৈেুৈ রাাবৈক উপকরতির আববষ্কার করতে তব। ইতোমতধ্য আববষ্কৃে
ক্ষকাতৈা রাাবৈক উপকরতির যৎামাৈয ক্ষরতফর ঘবটত ৈেুৈ আববষ্কার বত চাাতৈার পদ্ধবেতকই ‘বচর বুজাৈ’ আেযা
ক্ষদ্া ততছ। ঐ পর্ বন্ধ ৈা ত ৈেুৈ  উন্নে ধ্রতৈর ুধ্পত্র পাা ভববযতে গ্ষ্কর ত উিতব। ২০০৫ াতর আইতৈ
ঐ উতেতলয ২ৈং ক্ষকলাতৈ বেৈবট ৈেুৈ ববতর অবোরিা করা ততছ। ক্ষগুব  আববষ্কারগে পদ্তেপ (Inventive
Step), ৈেুৈ আববষ্কার (New Invention) এবং বধ্গে অবস্তত্ব (Pharmaceutical Substance)। মৎ উতেলয তে
ক্ষৈই। বকন্তু ঐ মস্ত ববতর ক্ষয মস্ত ংজ্ঞা ৈেুৈ আইতৈ ক্ষদ্া ততছ ক্ষগুব ক্ষবল অস্বি  গ্তবথাধ্য। ঐ মস্ত ংজ্ঞা
প্রকৃেপতে ভববযতে রাাবৈক উপকরিমুতর ‘বচর বুজাৈ’ক্ষক উৎাবে করতব।
ক্ষপতটন্ট আইতৈর েৃেী ংতলাধ্তৈ, অৈুতমাদ্তৈর আতগ ববতল ক্ষকাতৈা ক্ষপতটন্ট আতবদ্ৈতক চযাতঞ্জ জাৈাতৈার রাস্তা
ক্ষোা ততছ। অবলয ঐ চযাততঞ্জর বা প্রবেবাতদ্র বৈবদ্থষ্ট বভবি র্াকতে তব। েতব ঐ প্রবেবাতদ্র কাযথকাবরো ক্ষপতে ক্ষগত
প্রবেবাদ্পত্রবটতক ক্ষপতটন্ট অবফার বাতে ক্ষপৌাঁছতে তব। কারি প্রবেবাদ্ করতে তব প্রবেবৈবধ্তত্বর মাধ্যতম, ক্ষকবমাত্র ংবাদ্
প্রাবপ্তর অভাতব ো ক্ষভতঙ ক্ষযতে পাতর। আতরকবট ববত ২০০৫ াতর ক্ষপতটন্ট বব েুব একটা তন্তাজৈক পদ্তেপ বৈতে
পাতরবৈ। ো  আববলযক াইতন্স (Compulsory Licence)। ক্ষপতটন্ট প্রদ্াতৈর বদ্ৈ ক্ষর্তক বেৈ বছতরর বযবধ্াতৈ
আববলযক াইতন্স ক্ষদ্া যাতব বা ততছ। এতেতত্র বযবেক্রম তব জােী জরুরী অবস্থা, জৈবোতর্থ অবযবাবক
বযবাতর। বকন্তু ২০০৫ াত প্রিীে আইৈ ঐ প্রকার াইতন্স প্রদ্াতৈর স্পষ্ট এবং কাযথকরী কারি ম্বতন্ধ ম্পূিথ ৈীরব।
TRIPS-এর ৃবষ্টলীোর ক্ষেতত্র চীৈ, জাপাৈ বা আতমবরকার ক্ষচত ভারে এমবৈতেই অতৈক বপবছত। ২০০৭ াতর
বতব অৈুযাী ারা ববতশ্বর ক্ষমাট ক্ষপতটন্ট িতির লেকরা ৫৯.২ অংল উপতরাি বেৈবট ক্ষদ্তলর মতধ্য ক্ষর্তকতছ। ঐ একই
মত ফামথাবউবটকযা ক্ষেতত্র গতবিা  উন্নৈ োতে ক্ষমাট ববক্রতর লেকরা বততব যা বয তবছ, ো ভারতে বছ
মাত্র ১.৮ লোংল যা USA-ক্ষে বছ ১৬ লোংল। ভারতে বহুকা ক্ষর্তকই জীবৈদ্াী ুতধ্র দ্াম রকাবর বৈিি বযবস্থার
মতধ্য আতছ, যা WTO-চুবির পবরপন্থী। TRIPS চুবি স্বােতরর পর ভারতে রকাবর বৈিিাধ্ীৈ ৩৪৭বট ুতধ্র মতধ্য মাত্র
৭৬বট ুধ্ এেতৈা বৈিিমুি বৈ।
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ববশ্ব বাবিজয ংস্থা, ভারতের অর্থনৈবেক ংস্কার  উন্নৈ --- বকছু প্রাবিক ক্ষেত্রবভবিক আতাচৈা
লান্তৈু ৈাগ
বাবিজযমুেী ক্ষমদ্বাস্বত্ব ের্া TRIPS ংক্রান্ত ববলত ববশ্ববাবিজয ংস্থার তি ভারে রকাতরর চুবি ম্পাদ্ৈ  ক্ষই
ুবাতদ্ ভারতের অভযন্তরীি ক্ষপতটন্ট আইতৈর বববভন্ন ধ্ারা একাবধ্ক কর ংতলাধ্ৈ ম্পতকথ ক্ষল কর্া বার ম এেতৈা
আতবৈ। েতব বামেী  বৈতমর ক্ষপতটন্ট ংক্রান্ত ঘটৈাবীর কর্া মার্া রােত বা যা ক্ষয আববষ্কাতরর ক্ষপতটন্ট বা
ম্পতদ্র ক্ষপতটন্ট ংক্রান্ত আইৈ যবদ্ আববষ্কেথা বা রাতের স্বার্থবাী ৈা  োত ঐ ম্পবকথে বহুপাবশ্বথক বাবিজয চুবির
উতেলয বযর্থ তে বাধ্য। আলা রাো যা ভারতের ংতলাবধ্ে ক্ষপতটন্ট আইতৈর মাধ্যতম ক্ষদ্ল ভববযতে োর অেু প্রাকৃবেক 
মাৈববক ঐশ্বযথ বযবার কতর অর্থনৈবেক ফাদ্া েুতে পারতব। োর ক্ষতেতত্র পাবরপাবশ্বথক অুববধ্ার কর্াগুব মার্া রােতে
তব।

পবরতবা ক্ষেতত্র বাবিজযচুবি  ভারতের উচ্চবলো
অর্থনৈবেক উন্নৈ এবং ামাবজক উন্নৈ ক্ষযতেতত্র াে ধ্রাধ্বর কতর চত ো  বলো। এোতৈ ক্ষক কাতক অৈুরি কতর
বা মুলবক। ভারতে ের্া মি প্রাতচয বলোতক একবট পববত্র অিৈ বততব ধ্রা । এই অিৈ ক্ষয বাবিবজযক ক্ষেত্র বততব
ভাবা ক্ষযতে পাতর ো জাৈা ক্ষগ WTO আার পতর। বলোতক পবরতবা বতব বাবিবজযকভাতব বযবাতরর ধ্ারিাবট এতকবাতর
ভারেবতথর ক্ষদ্ারতগাড়া এত ক্ষগতছ, ক্ষযবদ্ৈ ক্ষর্তক WTO চুবির মাধ্যতম General Agreement on Trade in Services
বা GATS-এর অবোরিা ঘতটতছ।
১৯৯৬ াত WTO-র শবিতক ববশ্ব-অর্থৈীবে পবরতপ্রবেতে পবরতবা ক্ষেতত্রর গুরুত্ব স্বীকার করা তবছ। ক্ষোতৈই
দ্য ক্ষদ্লগুব গযাট-এর চুবিতে ই কতর এবং ঐ চুবির মাধ্যতম পবরতবার ক্ষেতত্র বহুপাবশ্বক আন্তজথাবেক বাবিজযতক
অৈযাৈয দ্রবযামিীর ক্ষেতত্র আন্তজথাবেক বাবিতজযর তি একাতৈ বা। পবরতবা ক্ষেতত্র ববশ্বজুতড় স্বি  মমাতৈর বাবিজয
ববস্তাতরর উতেতলয একবট বৈভথরতযাগয কািাতমা গিতৈর প্রতাজৈ বছ। এই উতেতলযই GATS-এর প্রবেষ্ঠা। এই পবরতবা,
মাধ্যবমক বলো পবরতবা, উচ্চ বলো পবরতবা, প্রাপ্তবস্ক ৈাগবরকতদ্র জৈয বলো পবরতবা এবং অৈযাৈয বলো পবরতবা।
উচ্চবলোর তি প্রেযেভাতব জবড়ে বততব এোতৈ ক্ষকবমাত্র উচ্চবলো পবরতবা ক্ষেতত্র ভারেবতথ গযাটস -এর প্রভাব বৈত
আতাচৈা করাম।
এোতৈ উতেেতযাগয ক্ষয ববশ্বাৈ অতপোকৃে ৈেুৈ বব ত ভারেী উচ্চবলো বযবস্থার আন্তজথা বেকীকরি অতৈক
আতগই ঘতটবছ। োর জৈয ৈাো এবং েেলীা ববশ্বববদ্যাতর বদ্তক বফতর োকাতে তব। ক্ষই প্রাচীৈ যুতগ দ্ূরপ্রাচয এবং
পািাতেযর তি ভাব  জ্ঞাতৈর আদ্াৈ-প্রদ্াৈ ভারেী বলো, বচন্তা  মৈতৈর জগৎতক মৃদ্ধ কতরবছ। বকন্তু বলো বা জ্ঞাৈ
ক্ষতেতত্র বাবিবজযতযাতগ পবরতবা বততব বযবহৃে বৈ, আজতকর WTO-র যুতগ বা ববশ্বাতৈর যুতগ যা তে চততছ।
এতেতত্র বাজারতকই মূ চাবকালবি বততব ধ্রা তি। বাজারতক বলো-ক্ষেতত্রর চাবকালবি বততব ধ্রত গ্ধ্রতৈর
অুববধ্ার েুেীৈ তে । প্রর্মে ক্ষকবমাত্র বাজার বযবস্থার মাধ্যতম গুরুত্বপূিথ াধ্ারি পতিযর (Public goods) ক্ষযাগাৈ
িব ৈ। মুৈাফা-ন্ধাৈী বাজার বলোর মাৈতক অবতা করতে পাতর। উন্নবেলী ক্ষদ্তল উচ্চবলোতেতত্র রােী আবর্থক
াো একান্তভাতব জরুবর। বদ্বেীে বাজার মাতজর মস্ত অংলতক বলোর আতা আৈতে অপরাগ। এতেতত্র রকারতক
একজৈ বৈতদ্থলক, বৈিক এবং তবথাপবর পর্প্রদ্লথক বততব গুরুত্বপূিথ ভূবমকা িি করতে ।
এবার ভারেবতথর উচ্চবলোতেতত্রর ববস্তাতরর বদ্তক একবার ৈজর ক্ষদ্া যাক। পৃবর্বীর বদ্বেী বৃিম উচ্চবলো বযবস্থার
ধ্ারক  বাক তা ভারেবথ। ৩০০ ববশ্বববদ্যা, ১৩০০০ কতজ এবং প্রা ৩,৫০,০০০ বলেক-বলবেকা তযাতগ গবিে
আমাতদ্র এই উচ্চবলোতেত্র। ছাত্রছাত্রীর ংেযা প্রা ৮ বমবৈ। এই ক্ষেতত্র রকার তি প্রধ্াৈ আবর্থক াক। যবদ্
ক্ষপলাগে বলোতেতত্র ক্ষবরকাবর ক্ষেতত্রর বকছু গুরুত্বপূিথ অবদ্াৈ আতছ। একববংল লোব্দীর প্রর্মভাগ ক্ষর্তকই ক্ষদ্ো যাতি ক্ষয,
ক্ষবলবকছু ববতদ্বল ববস্বববদ্যা এই ববলা বলোতেতত্র বাবিবজযক অংলিি করতে আিী। ২০০০ াতর মীো ক্ষর্তক ক্ষদ্ো
যাতি, ৬ মাতর মতধ্য ক্ষদ্তলর ক্ষচৌেবট প্রধ্াৈ শদ্বৈক প্রা ১৫বট ক্ষদ্ল ক্ষর্তক আগে ১৪৪বট পবরতবা প্রদ্াৈকারী ববজ্ঞাপৈ
বদ্তবছ। এতেতত্র োর স্নােক  স্নােতকাির উভ স্ততরর ছাত্রছাত্রীতদ্র কাউতন্সবং-এর জৈয ক্ষেতকবছ। অতৈতকই ভারতে
োতদ্র কযাম্পা েুতবছ বা েুতে চতবছ। এছাড়া োতদ্র স্ব স্ব ক্ষদ্তলর কযাম্পাত ক্ষযাগয ভারবে ছাত্রতদ্র প্রবে
যর্াতযাগয আহ্বাৈ বছ। WTO চুবি অৈুযাী ভারে পাতর োর উচ্চবলোর পবরকািাতমাতক কাতজ াবগত ক্ষবল বকছু ক্ষেতত্র
পবরতবা রপ্তাবৈ করতে  বাবিবজযকভাতব াভবাৈ তে।
ভারতে ক্ষবল বকছু বলো প্রবেষ্ঠাৈ আতছ ক্ষযগুব আন্তজথাবেক মাতৈর। ক্ষযমৈ Indian Institute of Technology (IIT),
Indian Institute of Management (IIM), বযািাতাতর অববস্থে Indian Institute of Science (IIS), ককাোতে
অববস্থে Indian Statistical Institute (ISI) প্রভৃবে। এই প্রবেষ্ঠাৈগুব পৃবর্বীর ক্ষয ক্ষকাতৈা উন্নে ক্ষমধ্াবী ছাত্রতদ্র উপযুি
প্রবলেি বদ্তে েম বা ক্ষয ক্ষকাতৈা ক্ষদ্তল োতদ্র বৈজস্ব কযাম্পা স্থাপৈ করতে দ্াববদ্ার তে পাতর। এছাড়া ক্ষয মস্ত
ববতদ্বল বলোপ্রবেষ্ঠাৈ ভারতে বলো পবরতলবার বাবিজয করতে আতছ োতদ্র কাছ ক্ষর্তক ক্ষমাটা টাকা চুবি বাবদ্ বৈত ভারে
োর বৈজস্ব জােী উৎপাদ্ৈ বাড়াতে পাতর। তবথাপবর ক্ষদ্বল, ববতদ্বল বববভন্ন প্রকার বলো প্রবেষ্ঠাতৈর মতধ্যকার প্রবেতযাবগো
বাড়তে র্াকত ছাত্রমাজ াববথকভাতব াভবাৈ তব বইবক।
বকন্তু তেতর ক্ষমঘ ভাভাতবই জতমতছ। WTO-র মাতাচকরা বলোতেতত্র GATS-এর ভূবমকাতক ক্ষমাতটই ভাতা
ক্ষচাতে ক্ষদ্েতছৈ ৈা। োাঁতদ্র মতে পুতরা উতদ্যাগটাই বাবিতজযর স্বাতর্থ এবং প্রর্ম ববতশ্বর স্বাতর্থ এবযাপাতর োাঁতদ্র বকছু বৈজস্ব
যুবি আতছ। োাঁরা বতছৈ ক্ষয ববশ্ববযাপী প্রা ২ বরবৈ োতরর বাবথক বাজার ৃবষ্ট করা িব উচ্চবলোর বাবিজযীকরতির
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ববশ্ব বাবিজয ংস্থা, ভারতের অর্থনৈবেক ংস্কার  উন্নৈ --- বকছু প্রাবিক ক্ষেত্রবভবিক আতাচৈা
লান্তৈু ৈাগ
মাধ্যতম। এই বাজার দ্ে করতে প্রর্ম ববতশ্বর বলো প্রবেষ্ঠাৈগুব আিী। আর বকছু োাঁরা বতছৈ। ক্ষযমৈ বতছৈ উন্নে
ক্ষদ্লগুবতে জন্মার কতমতছ। ক্ষইজৈয ১৮ ক্ষর্তক ২৩ বছর বতব জৈংেযা ঐ ক্ষদ্লগুবতে ক্রমহ্রামাৈ, ক্ষাজা কর্া
উচ্চবলো ছাতত্রর ক্ষযাগাৈ অপ্রেু ত পতড়তছ। ক্ষজতৈয জৈবহু েৃেী ববতশ্বর প্রবেভাবাৈ ছাত্রমাতজর বদ্তক ক্ষৈকৈজর
পতড়তছ। ক্ষই উতেতলয GATS-এর অবোরিা। এবদ্তক উচ্চবলো রােী াাতযযর াে উন্নে ক্ষদ্লগুবতে বরাবরই দ্রাজ
বছ। ক্ষই দ্রাজ াে অধ্ুৈা গুবটত আতছ। রকাবর াাযয ক্রমল কমতছ। ভেূথবক কমতছ। ক্ষই েবে পূরি করতে বৈতজতদ্র
ক্ষদ্তলর উন্নে উচ্চবলোর বাজার উন্নবেলী ক্ষদ্লগুবর ামতৈ উন্মুি কতর ক্ষদ্ার বদ্ধান্ত।
উচ্চবলোর ববশ্বাতৈর ক্ষেতত্র ভারেবতথ বতচত গুরুত্বপূিথ প্রশ্নবট  অভযন্তরীি বৈিতির  স্বীকৃবের প্রশ্ন। ক্ষদ্তলর
বাজার ববতদ্বল বলোপ্রবেষ্ঠাতৈর কাতছ েুত ক্ষদ্বার আতগ ঐ মস্ত প্রবেষ্ঠাতৈর উপর রকাবর বৈিি  স্বীকৃবের বযাপাতর স্পষ্ট
অবস্থাৈ ক্ষৈা দ্রকার। GATS-এর ষ্ঠ অৈুতিতদ্ এই বযাপাতর অবস্থাৈ বযােযা করা ততছ। বা ততছ ক্ষয, ক্ষকাতৈা দ্য
ক্ষদ্তলর উবচে শবতদ্বলক বলোপবরতবাতক যর্াযর্ভাতব বৈিি করা। আতরা বা ততছ ক্ষয, ক্ষকাতৈা দ্য ক্ষদ্তলর রকার
যেৈ ক্ষকাৈ প্রলাবৈক বদ্ধান্ত বৈতি যা পবরতবাতক প্রভাববে করতে পাতর, েেৈ ঐ রকাতরর উবচে োরই বদ্ধান্ততক
বৈরতপেভাতব পুৈববথতবচৈার ুতযাগ কতর ক্ষদ্া। ষ্ঠ অৈুতিতদ্র ৪ ৈং ধ্ারা বা ততছ ক্ষয রকাবর বৈিি ক্ষকাতৈা ক্ষেতত্র
এমৈ া উবচে ৈ যার দ্বারা উচ্চবলো পবরতবার মুিবাবিজয বযাে ।
এবার আলা যাক স্বীকৃবের প্রতশ্ন। GATS-এর মস্ত অৈুতিতদ্ এবযাপাতর আতাচৈা করা ততছ। প্রর্মে যেৈ ক্ষকাতৈা
ক্ষদ্তল ক্ষকাতৈা ববতদ্বল প্রবেষ্ঠাৈ বলো পবরতবা প্রদ্াৈ করতে আতছ েেৈ ঐ ক্ষদ্তলর যর্াযর্ স্বীকৃবের প্রবক্রা র্াকা উবচে।
উদ্ারি স্বরূপ ভারতে ক্ষকাতৈা ববতল ববতদ্বল বলোক্রমতক National Assessment and Accreditation Council
(NAAC)-এর দ্বারা স্বীকৃে তে তব। বদ্বেীে ক্ষদ্তল ক্ষদ্তল উচ্চবলোর মাতৈর  পবরমাতির ববস্তর ফারাক আতছ। বদ্বপাবেক
স্বীকৃবের মাধ্যতম দ্াো  িীো ক্ষদ্তলর বলোর মাৈ  ক্ষযাগযোর মতধ্য াময প্রবেষ্ঠা করা জরুবর। েৃেীে গ্বট বলো
পবরতবা বববৈমকারী ক্ষদ্লতক বৈতজতদ্র মতধ্য মতঝাোমূক চুবিতে আতে তব ক্ষয বলোদ্াতৈর তি যুি একজৈ
বৈরতপে বযবির উভ ক্ষদ্তল যাোাে বাধ্ামুি তব।
ভারতের মস্ত ববশ্বববদ্যা এবং জাবের ক্ষেতত্র গুরুত্বপূিথ উচ্চবলো প্রবেষ্ঠাগুবতক GATS বৈধ্থাবরে বলোবাবিতজযর
প্রকৃবে, ুতযাগ এবং ববপদ্ ম্পতকথ যর্াযর্ভাতব অববে তে তব। মতৈ রােতে তব ক্ষয জােী উন্নৈ উচ্চমাতৈর
মাৈবম্পতদ্র পর বৈভথরলী, যার ধ্াত্রীভূবম তি ক্ষদ্তলর ববশ্বববদ্যাগুব। এতেতত্র ববশ্বববদ্যাগুবর দ্াবত্ব ক্ষর্ তক
যা। োতদ্র বৈতজতদ্র গ্বথোগুব মুতছ ক্ষফত আন্তজথাবেক উচ্চবলোমাতৈর উপযুি তে তব।
উচ্চবলোর ববশ্বাতৈর অর্থ বলোতক পবরতবা (Service) বাতব িি করা। ভারতের মতো উন্নৈলী ক্ষদ্তল, ক্ষযোতৈ
ববপু পবরমাি মাৈু এেতৈা প্রার্বমক বলো ক্ষর্তকই ববঞ্চে, ক্ষোতৈ ঐ পবরতবা ধ্ারিার প্রতাতগর বকছু বাস্তব মযা আতছ।
বলোর ববশ্বাতৈর অর্থ বলো একবট পিয, ক্ষোতৈ বাজার অর্থৈীবের প্রতবল অবলযিাবী। যবদ্ মুবষ্টতম বকছু কাবরগবর বলো
প্রবেষ্ঠাৈ ছাড়া ভারতের অবধ্কাংল ববশ্বববদ্যাত প্রা ক্ষল ২৫ বছর ধ্তর একই কাবরকুাম অৈুরি করা তি, ো
বলোতেতত্র যে ক্ষববল কতর বাজার বযবস্থার ববস্তার ঘটতব েে বকছু ববতল বব বা ক্ষেতত্রর পড়াশুৈার চাবদ্া বাড়তব ক্ষযগুবর
বাস্তব চাবদ্া বা শ্রমবৈতাগ িাবৈা ক্ষববল। ক্ষই মস্ত বব অতপোকৃে উচ্চমূতয ক্র করতে (পড়তে) তব এবং যাতদ্র
ক্রেমো আতছ োরাই পড়তে পারতব। মূযবাৈ পিয বাতব উচ্চবলোর এইরূপ বাবিজযকরি ভারতের মতো উন্নৈলী
ক্ষদ্তলর পতে (তযোতৈ কযািকামী রাতের পতে া করা ) কেটা মিজৈক ো ক্ষভতব ক্ষদ্োর বব। এছাড়া এটা
ববতল বচন্তার বব ক্ষয, ‘একববশ্ব’ বলোবযবস্থা ছাত্রমাজ োতদ্র বৈজস্ব কৃবষ্ট  ংস্কৃবে ক্ষর্তক ভববযতে ক্ষলকড় উপতড়
ক্ষফতব বা ক্ষফতে বাধ্য তব।

উপংার :
ামাবজক এবং অর্থনৈবেক উন্নৈ ঘটতব মি ববতশ্বর একতি। এর জৈয দ্য ক্ষদ্লগুব ক্ষযৈ এক ছাোর ো এত
একতত্র দ্রবযামিী  পবরতবার ক্ষেতত্র বহুপাবশ্বথক বাবিতজয অংলিি কতর। এর মাধ্যতম আতব মৃবদ্ধ, আতব াময। এই
বছ WTO-র প্রবেষ্ঠার মূ মি। ভারে প্রবেষ্ঠাো-দ্য  অৈযেম স্বােরকাবর ক্ষদ্ল। অতৈক আলার মতধ্য বদ্ত যার জন্ম ক্ষ
বকন্তু আজ উন্নতৈর প্রতশ্ন ববশ্ববযাপী ংলতর মুতে। কাৈকুতৈ ক্ষকারী কৃক বৈতজর বুতক ববত আত্মেযার ক্ষচষ্টা কতরবছ।
ারা পৃবর্বী ঐ বৈদ্ারুি ঘটৈার ােী। দ্য অৈুবষ্ঠে ক্ষজবৈভা শবিক বযর্থ। বা তি ক্ষয, ক্ষদ্াা ক্ষঘািার ভববযৎ অনর্ জত।
আত মযাটা  অর্থনৈবেক স্বার্থ বৈত কৃব ক্ষাক বা উচ্চবলো, ক্ষগাটা পৃবর্বী আজ উন্নতৈর প্রতশ্ন উন্নে  অৈুন্নে ববতশ্ব
ববভি। পারস্পাবরক ক্ষদ্াাতরাপ  চাপাৈউতোর চতছ। োই অর্থনৈবেক উন্নতৈর ক্ষেতত্র WTO-র ভূবমকা বৈত শুধ্ু ভারে
ক্ষকৈ,এই উপমাদ্তলর মস্ত উন্নবেলী ক্ষদ্ল (যারা প্রা একই রকম ামাবজক  অর্থনৈবেক মযা প্রবেবৈে বৈ কতর
চততছ) আজ বোৈ। ববশ্ববাবিজয একটা ছমাত্র, আ উতেলয দ্বেি ক্ষগাাতধ্থর ম্পদ্ ুণ্ঠৈ কতর উির ক্ষগাাতধ্থর
স্বার্থপূরি “ এই ধ্ারিা একবার দ্ৃঢ় ত ববশ্ব বাবিজয ংস্থার অবস্তত্বই প্রতশ্নর েুেীৈ তব। এই বদ্ৈ ক্ষযৈ ৈা আত ক্ষজৈয
WTO-র মস্ত দ্য ক্ষদ্লতকই দ্াবত্বলী তে তব। ভারতের উন্নতৈর প্রতশ্ন বা যা ক্ষয WTO চুবিতে স্বাের কতর
ভারে আজ অতৈক ক্ষেতত্রই চযাততঞ্জর েুেীৈ। োর মাজোবিক পবরকল্পৈার অেীে মুতছ ক্ষফত োতক বাজারমুেী
ভববযতের বদ্তক োকাতে তি। করতে তি প্রবেবৈে ংস্কার। একবট দ্বরদ্র জৈবহু  মযাকীিথ ক্ষদ্তলর মস্ত মযার
মাধ্াৈ বাজার অর্থৈীবে বদ্তে পারতব বকৈা, এই প্রতশ্নর উির এেৈ অববধ্ ভববযতের গতভথ।
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লান্তৈু ৈাগ
েতব দ্য দ্য ুড়তির ক্ষলত আলার আতা ক্ষদ্ো ক্ষগতছ। দ্ীঘথ উবৈল বছতরর অচাবস্থা কাবটত ২০১৪ াতর ২৭
ৈতভম্বর WTO দ্ীঘথকাীৈ ববশ্ববযাপী বাবিজয চুবিতে মে ততছ। ১৬০বট দ্য ক্ষদ্লই এতে একমে। মস্ত দ্য ক্ষদ্লই
বুতঝতছ ক্ষয আর আিাতরা বক উবৈল বছর অতপো করা যাতব ৈা। োত ববশ্ব বাবিতজযর উতেলযই বযর্থ তব। ববতল কতর
োদ্য বৈরাপিা বৈত ভারতের কতিার অবস্থাৈ অতৈকটা বাধ্য করতা বাবক উন্নে দ্য ক্ষদ্লগুবতক একটা মতে ক্ষপৌাঁছতে।
ৈতচৎ ববশ্ববযাপী বাবিজয ংস্কাতরর মস্ত আলা ক্ষল ত ক্ষযে।
একর্া েয ক্ষয ভারে গ্তটা পবরষ্কার পযথাকাতর মতধ্য বদ্ত োর যাত্রা অবেবাবে কতরতছ “ পবরকল্পৈাধ্ীৈ অর্থনৈবেক
উন্নৈ এবং একবট ববশ্বাবে অর্থৈীবে ক্ষযোতৈ বাজাবর বযবস্থা ক্ষবল কাতবম। মাজোবিক কযািকামী রাতের চবরত্র কেটা
পাটাতৈা যাতব এবং ববশ্ববযাপী বাজার অর্থৈীবের কেটা িি করতে তব, এ প্রতশ্ন বকন্তু ক্ষর্তকই যা। এতেতত্র যর্ামত
বিক বদ্ধান্ত িিই ভববযৎ উন্নতৈর বৈিথাক। ভারতের বেথমাৈ প্রধ্াৈমিী পবরকল্পৈা কবমলৈ েুত ক্ষদ্ার বদ্ধান্ত বৈতেই
পাতরৈ, বকন্তু ববকল্প বততব বাজার বৈবিে ৈূৈযেম বৈিতির (Lassesy-faire) অর্থৈীবে প্রবেষ্ঠা বক ভারতের (ের্া অৈযাৈয
উন্নৈলী রাতের) অর্থৈীবের ভববযৎ রূপতরো বিকভাতব বৈধ্থারি করতে পারতব? এ প্রতশ্নর উির কাতর গতভথ।
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