
ভারতের হনুমান 
 

কর্মক্ষেক্ষে ভারতীয়ক্ষের সের্তা আর্াক্ষক আশ্চরচর্ম কক্ষরক্ষে । প্রথর্ বাক্ষরর জন্য বববিত হই তখন্, 

র্খন্ আর্রা,  প্রায় ৩ েশক আক্ষে একটি পরীোর্ূলক বভবিক্ষত আর্াক্ষের অবিক্ষস কবিউটার / 

ওয়ার্ম  প্রক্ষসসর চালু কবর। একজন্ সহকারী একটি বেক্ষন্ ২৫ পৃষ্ঠা টাইপ কক্ষর ফিক্ষলন্ র্খন্ অন্যান্য 
সহকারীরা টাইপ রাইটাক্ষর বেক্ষন্ র্াে পাাঁচ ফথক্ষক েয় পৃষ্ঠা টাইপ করবেক্ষলন্। আর্ার র্ক্ষত এইটি 
সম্ভবত সবক্ষথক্ষক  বযবতক্রর্ী এবং বযবিেত ফেষ্ঠক্ষের বন্েশমন্। 
 
আবর্ র্খন্ একটি Indian Institute of management এ স্নাতক্ষকািক্ষরর োে সংখযা ৩৫ – ১০৫ এ 
বাবিক্ষয় বেই, আর ন্ন্- টিবচং কর্ী সংখযা একই রক্ষয় র্ায়, র্বেও প্রবতটি ববভাক্ষে, েপ্তক্ষর, প্রবতবলবপ 
ববভাে ফথক্ষক োে সহায়ক েপ্তর এবং কর্ী বন্র্ুবি েপ্তর, PGP আবিস, গ্রন্থাোর, এর্ন্বক 
অযাকাউন্ট অবিক্ষসও কাক্ষজর চাপ বতন্গুন্ বৃবি পায়। বশেকক্ষের র্ক্ষযযও িযাকাল্টন্ ২২ এর 
সংখযা ফবক্ষি ২৪ হয় ( প্রথর্ বক্ষষম ফর্র্ন্ সংখযা হ্রায় ফপক্ষয় ২২-২০ ফত এক্ষস োাঁবিক্ষয়বেল)। 
 
ফর্ন্ এই ববষয়টি ততটা গুরুেপূর্ম ন্য় আর্ার বিক্ষবর পবরক্ষপ্রবেক্ষত ফবাঝান্র জন্য। র্খন্ আবর্ 
IIM Kozhikode ফপাাঁেই, আবর্ জান্ক্ষত পাবর ন্ন্ টিবচং কর্ী সংখযা ফসখাক্ষন্ ৩০, ফর্খাক্ষন্ PGP 

সংখযা ৬০ এবং তা একই রক্ষয় র্ায় র্খন্ PGP সংখযা ফবক্ষি ১২০, ১৮০ তারপর ২৬০ এ বেক্ষয় 
ফপ াঁেয়। আর এই ভাক্ষবই আবর্ বুঝক্ষত পাবর ফর্ ৩০ জন্ এর ন্ন্- টিবচং সেসয ক্রর্ান্বক্ষয় ৬০, 

১২০, ১৮০, ২৬০ এ  PGP বৃবি সার্লাক্ষত পাক্ষর। 
 
একই কথা বলা র্ায় িযাকাবল্ট  সিক্ষকম ও। িযাকাবল্ট সংখযা বেল ২০ এবং োে সংখযা ৬০, এটা 
ফবক্ষি োাঁিায় ২৪, বকন্তু োে সংখযা তখন্ ১২০ সেসয সংখযা ফথক্ষক র্ায়। র্খন্ োে সংখযা 
ফবক্ষি োাঁিায় ১৮০ ( প্রথর্ বেক্ষর সেসয সংখযা ন্াক্ষর্ ১৭ জন্ এ) এবং র্াে ২৮ জন্ র্খন্ োে 
সংখযা ২৬০। 
এই একই িযাকাবল্ট ২৪০ জন্ অন্লাইন্ প্রগ্রাক্ষর্ ন্বথভুি োক্ষের োবয়ে বন্ক্ষয়ক্ষে, েশ সপ্তাক্ষহর faculty 

development programmes , পাশাপাবশ অসংখয কন্িাক্ষরন্স এরও ঠিক ফকান্ সর্য় তারা সিূর্ম 
রুক্ষপ বযবহৃত জান্া ফন্ই। 
 
বকন্তু এক্ষথক্ষক এটাই বুঝক্ষত পারা র্ায় ফর্ ভারতীয়রা আসম্ভব কার্মের্। আর্রাই সর্ক্ষয় সর্ক্ষয় 
র্ার র্াপকাঠি বন্র্ময় করক্ষত পাবর ন্া। 
 
তাাঁরা বক হন্ুর্াক্ষন্র র্তই, র্ার র্হাকাববযক কাক্ষর্মািাক্ষরর খর্তা থাকা সক্ষতযও, আবভশপ্ত হবার েরুন্ 
বববিত হক্ষতন্ তাাঁর সের্তা সিক্ষকম  এবং অন্য কাউক্ষক ফস কথা র্ক্ষন্ কবিক্ষয় বেক্ষত হত? আর্রা 
বক কখন্ এক্ষের ের্তা পূর্ম ভাক্ষব কাক্ষজ লাোক্ষত ফপক্ষরবে? আর্ার কাক্ষে এটাই ফন্তৃে ও র্ান্ব 
সিে উন্নয়ক্ষন্র েন্দ ও চযাক্ষলঞ্জ। 

 

(অযযাপক কৃষ্ণ কুর্ার সাক্ষবক পবরচালক ও বযবস্থাপন্া ফকাবজ়ি ক্ষকাক্ষর্ ইবিয়ান্ ইন্বিটিউট অি 
অযযাপক হয়)।Kk661946@gmail.com) 
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 Indians at the workplace always leave me mesmerised by their cacity to deliver. The first 
surprise came when we introduced the computer/word processor in our office on an 
experimental basis about 3 decades ago. An assistant finished typing 25 pages in one day 
when assistants were typing up to five to six pages a day on the type writer. I thought it was 
perhaps an exception and an instance of individual excellence. 
But when I increased the intake in the post graduate programme (PGP) in one Indian Institute 
of Management from 35 to 105, the non-teaching staff strength remained the same as before, 
while the workload in every department and section, from the duplicating room to student 
affairs office and the placement office, the PGP office, the library and even the accounts office 
increased three-fold. On the teaching side, the number of faculty members increased 
marginally from 22 to 24 (it had indeed come down from 22 to 20 in the first year). 
As if that was not enough to convince one of the unfolding phenomenon, when I reached 
Indian Institute of Management Kozhikode, I found that there were 30 non-teaching staff 
when the PGP intake was 60 and it remained the same when the intake went up to 120, then 
to 180 and even to 260. Thus I found that the non-teaching staff strength of 30 could take 
care of an incremental increase of 60 to 120 to180 to 260 in the PGP. 
The same was the case in the matter of the faculty. The number of faculty members was 20 
when we had an intake of 60. It increased to 24 when the intake was 120, remained the same 
when the intake went up to 180 (indeed it had come down to 17 in the first year) and was 
only 28 when the intake went up to 260. 
This faculty strength also had taken the load of 240 participants of online programmes, close 
to 10 week-long faculty development programmes (making institute leaders in both), besides 
conducting the usual management development programmes (MDPs) and multiple 
conferences. At which stage they werefully utilized, I don’t know. 
But what I conclude from this is that Indians are great deliverers. We don’t, at times, set 
adequate challenge benchmarks to meet. 
Are they akin to the Hanuman, with his legendary capability to deliver results but carried 
a curse due to which he was unable to remember his own ability unless reminded by another 
person? Can we ever utilise their potential fully? To me, it remains a leadership and human 
resource development puzzle and challenge 
 


