
ত্রিপুরা থেকে ১০০ থেগাওয়াট ত্রিদ্যুৎ আেদাত্রি এিং  

ত্রিপুরায় ব্যান্ডউইে সরিরাহ থ ৌে উকবাধি অনুষ্ঠাি  

     

োিিীয় প্রধািেন্ত্রী থেখ হাত্রসিা 

গণভিি, বুধিার, চৈি ১৪২২, ২৩ োৈ চ ২০১৬ 

ত্রিসত্রেল্লাত্রহর রাহোত্রির রাত্রহে 

 

ভারকের োিিীয় প্রধািেন্ত্রী শ্রী িকরন্দ্র থোদী, 

োিিীয় পররাষ্ট্র ত্রিষয়ে েন্ত্রী শ্রীেত্রে সুষো স্বরাজ, 

ত্রিপুরার োিিীয় মুখ্যেন্ত্রী শ্রী োত্রিে সরোর, 

সহেেীবৃন্দ,  

সুত্রধেন্ডলী।  

 

 আসসালামু আলাইকুে এিং A very Good Morning to you all.  

 

ত্রিপুরা থেকে ১০০ থেগাওয়াট ত্রিদ্যুৎ আেদাত্রি এিং ত্রিপুরায় ১০ ত্রজত্রিত্রপএস ব্যান্ডউইে র্াত্রির থ ৌে উকবাধি 

অনুষ্ঠাকি সিাইকে আন্তত্ররে শুকভচ্ছা জািাত্রচ্ছ।  

োৈ চ োস আোকদর স্বাধীিোর োস। আজকের এই আিন্দঘি মুহুকেচ আত্রে কৃেজ্ঞোর সকে স্মরণ েরত্রি ১৯৭১ সাকল 

আোকদর েহাি মুত্রিযুকে েৎোলীি ভারে সরোর এিং জিগকণর আন্তত্ররে সহক াত্রগোর েো। মুত্রিযুেোকল দ্য’থদকের 

েকে থ  িন্ধুকের সূৈিা হকয়ত্রিল, সেকয়র পত্ররক্রোয় ো আরও সম্প্রসাত্ররে এিং সুদৃঢ় হকয়কি। 

 িাংলাকদে এিং ভারকের েকে ত্রিদ্যুৎ এিং িান্ডউইে ত্রিত্রিেকয়র োেকে আোকদর পারস্পাত্ররে সম্পেচ উন্নয়কির 

থেকি আজ আকরেটি োইলফলে স্থাত্রপে হ’ল। ত্রিদ্যুৎ আেদাত্রি আোকদর জ্বালাত্রি ৈাত্রহদা পূরকণ সাহায্য েরকি। আর 

িাংলাকদে থেকে ব্যান্ডউইে পাওয়ার ফকল ত্রিপুরা এিং ভারকের উত্তর-পূি চাঞ্চকলর রাজুগুকলার েকে ত্রিত্রজটাল সংক াগ বৃত্রে 

পাকি এিং থসখাকিোর জিগকণর আে চ-সাোত্রজে উন্নয়ি ও িন্ধিকে সুদৃঢ় েরকি। 

 ত্রিপুরা থেকে ত্রিদ্যুৎ পাওয়ার েে ত্রদকয় আোকদর আকরেটি রাজনিত্রেে প্রত্রেশ্রুত্রে পূরণ হ’ল। ২০১২ সাকলর 

জানুয়াত্রর োকস আোর ত্রিপুরা সফকরর সেয় এ ত্রিষকয় আকলাৈিার সূিপাে হকয়ত্রিল। ত্রিপুরার োিিীয় মুখ্যেন্ত্রীসহ আজকে 

আেরা সিাই অেুন্ত আিত্রন্দে। এটি িাস্তিায়কি ভূত্রেো রাখার জন্য োিিীয় প্রধািেন্ত্রী িকরন্দ্র থোদীকে আন্তত্ররে ধন্যিাদ 

জািাত্রচ্ছ। 

 ২০০৯ সাল থেকে আোকদর দ্য’থদকের েকে জ্বালাত্রি খাকে সহক াত্রগোর এে ৈেৎোর সম্পেচ চেত্রর হকয়কি। আেরা 

ইকোেকে ভারে থেকে ৫০০ থেগাওয়াট ত্রিদ্যুৎ আেদাত্রি েরত্রি। আরও ৫০০ থেগাওয়াট ত্রিদ্যুৎ আেদাত্রির জন্য সািকেেি 

স্থাপকির োজ ৈলকি। ভারে এিং িাংলাকদকের থ ৌে উকযাকগ রােপাকল ১ হাজার ৩২০ থেগাওয়াট ত্রিদ্যুৎ থেন্দ্র স্থাপকির 

োজও সকন্তাষজিেভাকি এত্রগকয় ৈকলকি। 

 আোকদর সহক াত্রগোর পরিেী থেি হকি আন্তঃসংক াকগর সম্প্রসারণ। শুধু িস্ত্ত্তগে সংক াগই িয়, আেরা দ্য’থদকের 

েকে ভাচুয় চয়াল সংক াগ, োনুকষ োনুকষ থ াগাক াগ, ত্রৈন্তা-থৈেিার সংক াগসহ সেল ধরকণর সংক াগ স্থাপি েরকে ৈাই। 

 ব্যান্ডউইে ভাগাভাত্রগ, উপকূলীয় জাহাজ ৈলাৈল, পাইপলাইকির োেকে ত্রিকজল সরিরাকহর েে িতুি িতুি 

থ াগাক াগ আোকদর সােত্রিে সংযুি হওয়ার থেকি িতুি োিা থ াগ েরকি। ভারে থেকে ত্রিকজকলর প্রেে ৈালাি থেকি েকর 

পাি চেীপুর থপৌৌঁকিকি। আোকদর এেটি উপকূলীয় জাহাজ প্রেেিাকরর েে ভারেীয় িন্দকরর উকেকে ত্রেগত্রগরই রওয়ািা হকি। 

খুি দ্রুেই এ োজগুকলা সম্পন্ন হকচ্ছ। 

 আত্রে ত্রিশ্বাস েত্রর আঞ্চত্রলে আন্তঃসংক াগ আোকদর আঞ্চত্রলে সহক াত্রগোর সম্ভািিাকে আরও সম্প্রসাত্ররে েরকি। 

সড়ে, থরল থ াগাক াগ, ত্রিদ্যুৎ-ত্রিি এিং ত্রিদ্যুৎ ত্রিপিি খাকে উপ-আঞ্চত্রলে সহক াত্রগোর জন্য আেরা BBIN 



 

থেেওয়াকেচর আওোয় োজ শুরু েকরত্রি। এর আওোয় ভুটাি ও থিপাকলর জলত্রিদ্যুৎ প্রেল্প উন্নয়কি থ ৌে ত্রিত্রিকয়াকগর জন্য 

প্রেল্প ত্রৈত্রিেেরকণর োজ ৈলকি। 

 এ অঞ্চকল ত্রবপাত্রেে সহক াত্রগোর থেকি িাংলাকদে-ভারে সম্পেচ এে িতুি উচ্চোয় উন্নীে হকয়কি। আত্রে ত্রিত্রিে 

আোকদর জিগকণর বৃহৎ েল্যাণ সাধকির জন্য ভত্রিষ্যকে আেরা এ ধরকণর আরও অকিে আিন্দঘি মুহুকেচর থদখা পাি।  

সিাইকে ধন্যিাদ। 

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু 

িাংলাকদে ত্রৈরজীিী থহাে। 

িাংলাকদে-ভারে চেিী দীঘ চজীিী থহাে। 

... 


