
বাংলাদেশ-ত্রিপুরা ব্যবসায়ী নেতৃবৃদের সদে ববঠক  

ভাষণ  

নশখ হাত্রসো  

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  

 

আগরতলা, ত্রিপুরা, ২৯ ন ৌষ ১৪১৮, ১২ জানুয়াত্রর ২০১২  

 

ত্রবসত্রমল্লাত্রহর রাহমাত্রের রাত্রহম  

 

সম্মাত্রেত সভা ত্রত,  

বাংলাদেশ ও ভারদতর ব্যবসায়ী নেতৃবৃে,  

আমত্রন্ত্রত অত্রতত্রিবৃে,  

সুত্রধমন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুম and a very good Morning to you all.  

বাংলাদেশ এবং ভারদতর, ত্রবদশষ কদর ত্রিপুরার, ব্যবসায়ী নেতৃবৃদের আজদকর এ সভায় উ ত্রিত সবাইদক আত্রম 

আন্তত্ররক শুদভচ্ছা জাোত্রচ্ছ। আমাদক এখাদে কিা বলার সুদ াগ নেওয়ার জন্য আত্রম আদয়াজকদের ধন্যবাে জাোত্রচ্ছ।  

বাংলাদেশ এবং ভারদতর মদে সম্পদকের নেদি সাম্প্রত্রতককাদল ব্যা ক ইত্রতবাচক  ত্ররবতেে সাত্রধত হদয়দে। ত্রবদশষ 

কদর ২০১০ সাদল আমার ত্রেত্রল্ল সফর এবং গত বের নসদেম্বদর ভারদতর মােেীয় প্রধােমন্ত্রী ড. মেদমাহে ত্রসং এর ঢাকা সফদরর 

 র ত্রি াত্রেক সম্পকে উন্নয়দের নেদি এক েতুে ত্রেগদন্তর সূচো হদয়দে।  

সুত্রধবৃে,  

বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার মদে বন্ধুদের সুেীর্ ে ইত্রতহাস রদয়দে। আমাদের ভাষা, সংস্কৃত্রত, জাত্রতসত্ত্বা এবং মূল্যদবাধও 

প্রায় একই। ১৯৭১ সাদল বাংলাদেদশর মুত্রিযুদের সময় ত্রিপুরাবাসী এই বন্ধুদের বন্ধেদক আরও সুদৃঢ় কদরদেে। বাংলাদেদশর লাখ 

লাখ উিাস্তদক এ রাদজের মানুষ আশ্রয় ত্রেদয়দেে। তঁরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসিাে ত্রেদয় অসহায় মানুদষর সাহায্য কদরদেে। আমাদের 

অদেক মুত্রিদ াো ত্রচরত্রেদের জন্য শাত্রয়ত আদেে এ ত্রিপুরার মাটিদত।  

বাংলাদেশ এবং ভারদতর ত্রবদশষ কদর উত্তর-পূব োঞ্চলীয় রাজেগুদলার জেগদণর ভাগ্য একই সুতায় গঁিা। ত্রবত্রভন্ন কারদণ 

আমাদের এ অঞ্চদলর ত্রবপুল সংখ্যক মানুষ এখেও োত্ররদ্র্ে সীমার েীদচ। আত্রম মদে কত্রর োত্ররদ্র্েই আমাদের এ অঞ্চদলর প্রধাে 

শত্রু।  

নসজন্য মানুদষর জীবেমাে উন্নয়েই আমাদের প্রধাে লেে হওয়া উত্রচত। এ লেে অজেে সত্রম্মত্রলতভাদব করদত হদব। 

আমরা উভয় নেশ একদ াদগ কাজ করদল, এ চোদলঞ্জ নমাকাত্রবলা অদেকটা সহজ হদব।  

আত্রম দৃঢ়ভাদব ত্রবশ্বাস কত্রর, দুই নেদশর  ারস্পত্ররক কল্যাদণর জন্য আমাদের সামদে এক চমৎকার সুদ াগ বতত্রর হদয়দে। 

আমাদের লেে হওয়া উত্রচত এই সুদ াগ  াদত ত্রবফদল ো  ায়।  

আ োরা জাদেে, ভারদতর মান্যবর প্রধােমন্ত্রী ড. মেদমাহে ত্রসং এবং আত্রম দুই নেদশর মদে সম্পকে উন্নয়দের নেদি 

নবশ ত্রকছু গুরুেপূণ ে ত্রসোন্ত ত্রেদয়ত্রে।  

এরফদল সীমান্ত ব্যবিা ো, অমীমাংত্রসত সীমাো ত্রেধ োরণ,  াত্রেসম্পে ব্যবিা ো, ব্যবসা-বাত্রণজে সম্প্রসারণ, ত্রবদুেৎ ও 

নভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ে এবং ন াগাদ াগ নেদি  ারস্পত্ররক সহদ াত্রগতার নেদি এক েতুে ত্রেগদন্তর সূচো হদয়দে।  

আমার ত্রেল্লী সফদরর সময় এবং ড. মেদমাহে ত্রসং-এ ঢাকা সফরকাদল ন ৌি ত্রববৃত্রতদত দুই নেদশর মদে সহদ াত্রগতার 

বাস্তবায়দের নেদি সুত্রেত্রে েষ্ট ত্রেকত্রেদে েশো নেওয়া হদয়দে।  



উন্নত ন াগাদ াগ ব্যবিা আমাদের দুই নেদশর মদে সম্পকে উন্নয়দের নেদি খুবই গুরুেপূণ ে ভূত্রমকা  ালে করদত  াদর। 

সড়ক, নরল, জল এবং আকাশ দি ন াগাদ াদগর নেদি বাংলাদেদশর অবিাে খুবই গুরুেপূণ ে। ত্রবদশষ কদর ভারদতর উত্তর-

পূব োঞ্চলীয় রাজেগুদলা এবং নে াল ও ভুটাদের সদে ন াগাদ াদগর নেদি বাংলাদেশ খুবই গুরুেপূণ ে।  

আ োদের মদে আদে, ১৯৯৬-২০০১ নময়াদে আমার ব্যত্রিগত উদদ্যাদগ ঢাকা নিদক কলকাতা ও আগরতলার মদে 

সরাসত্রর বাস চলাচদলর ব্যবিা কদরত্রেলাম।  

মংলা এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র্ বের নিদক ভারদত মালামাল  ত্ররবহদের জন্য ইদতামদেই ত্রসোন্ত নেওয়া হদয়দে। আখাউড়া-

আগরতলা হদয় ত্রিপুরায় কাদগ ো  ত্ররবহদের জন্য আশুগঞ্জ নেৌ বের ব্যবহাদররও ত্রসোন্ত হদয়দে। এই  দি আ োদের  ালাটাো 

ত্রবদুেত নকদে কাদগ ো  ত্ররবহদের ন  ত্রসোন্ত নেওয়া হদয়দে তা ত্রবদ্যমাে অবকাঠাদমার ও র প্রচন্ড চা  সৃত্রষ্ট কদরদে।  

এজন্য আমরা আখাউড়া-আগরতলার মদে নরল সংদ াগ িা ে এবং নফেী েেীর ও র নসতু ত্রেম োদণর ত্রসোন্ত ত্রেদয়ত্রে। 

এোড়া সাগদরাম-রামগড়  দয়দে একটি েতুে িল শুল্কবের িা দের ত্রসোন্ত ত্রেদয়ত্রে।  

সুত্রধবৃে,  

বাংলাদেশ এবং ভারদতর মদে ত্রবদ্যমাে বাত্রণজে অসমতা একটি েীর্ েত্রেদের সমস্যা। েত্রেণ এত্রশয়ায় বাংলাদেশ ভারদতর 

সবদচদয় বড় আমোত্রেকারক নেশ। বাংলাদেশ ভারত নিদক বেদর ৩ ত্রবত্রলয়ে ডলাদরর নবত্রশ মূদল্যর  ণ্য আমোত্রে কদর। আর 

ভারদত রপ্তাত্রে মাত ২৫০ ত্রমত্রলয়ে ডলাদরর  ণ্য। এই বাত্রণজে র্াটত্রত কমাদত ভারত প্রিদম ৪৬ ধরদের বস্ত্র দণ্যর ও র নিদক 

শুল্ক প্রতোহার কদর।  রবতীকাদল সাফটার আওতায় সকল ধরদের  দণ্যর শুল্কমুি প্রদবশাত্রধকার নেয়। এরফদল 

প্রত্রতদ াত্রগতামূলক োদম বাংলাদেদশর  ণ্য ভারদতর বাজাদর প্রদবদশর সুদ াগ সৃত্রষ্ট হদয়দে। এজন্য আত্রম ভারদতর প্রধােমন্ত্রীদক 

আন্তত্ররক ধন্যবাে জাোত্রচ্ছ।  

আত্রম ত্রিপুরার ব্যবসায়ী সম্প্রোয়দক বাংলাদেশ নিদক অত্রধকহাদর  ণ্য আমোত্রের অনুদরাধ জাোত্রচ্ছ।  াশা াত্রশ 

ভারদতর ত্রবত্রেদয়াগকারীদের বাংলাদেদশ আরও নবত্রশ কদর ত্রবত্রেদয়াদগর আহ্বাে জাোত্রচ্ছ।  াদত উভয় নেদশর জেগণ লাভবাে হয়। 

আত্রম আশা করত্রে, আমার সফরসেী বাংলাদেদশর ব্যবসায়ী নেতৃবে ভারদতর ব্যবসায়ী নেতৃবৃদের সাদি কা েকর সম্পকে িা দে 

সমি ে হদবে।  

শুল্কমুি প্রদবশাত্রধকার োড়াও আমরা ব্যবসা-বাত্রণদজের নেদি অশুল্ক বাধাসমুহ দূর করার  েদে  ত্রেদয়ত্রে। দুই নেদশর 

িলবের এবং িলশুল্ক বেদরর ত্রবদ্যমাে সুদ াগ-সুত্রবধা বৃত্রে এবং অন্যান্য নভৌত অবকাঠাদমাগত সুত্রবধা বৃত্রের জন্য আমাদের দুই 

নেদশর  কম েকতোরা কাজ করদেে।  

বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমাদন্ত হাট বসাদোর ব্যা াদরও আমরা উদদ্যাগ গ্রহণ কদরত্রে। এরফদল উভয় নেদশর উৎ ােেকারীরা 

ন্যায্যমূদল্য তাদের  ণ্য ত্রবত্রি করদত  ারদবে।  

সুত্রধবৃে,  

বাংলাদেশ ও ভারদতর মদে সহদ াত্রগতার ত্রবশাল নেি ত্রবদ্যমাে। আত্রম এখাদে মাি কদয়কটি ত্রবষদয়র উদল্লখ করলাম। 

আমরা ত্রিপুরা নিদক সরাসত্রর অিবা ন ৌি অংশীোত্ররদের ত্রভত্রত্তদত ত্রবদুেৎ ত্রকেদত আগ্রহী। তথ্য-প্রযুত্রি এবং নটত্রলদ াগাদ াগ 

খাদতও আমাদের মদে সহদ াত্রগতার ত্রবপুল সম্ভাবো রদয়দে। আত্রম উভয় নেদশর ব্যবসায়ী সম্প্রোয়দক এসব সম্ভবোদক বাস্তদব 

রূ োদের আহবাে জাোত্রচ্ছ।  

সত্রতেকার সহদ াত্রগতা তখেই সম্ভব  খে রাজনেত্রতক সত্রিচ্ছা িাদক। বতেমাদে দুই নেদশর মদে এই রাজনেত্রতক সত্রিচ্ছা 

ত্রবদ্যমাে। আত্রম আশা কত্রর, আমাদের এই রাজনেত্রতক ইচ্ছাদক সত্রিচ্ছায়  ত্ররণত করদত দু'নেদশর ব্যবসায়ী নেতৃবৃে এত্রগদয় 

আসদবে।  াদত বাংলাদেশ এবং ভারদতর ত্রবদশষ কদর ত্রিপুরার জেগণ লাভবাে হয়। সবাইদক আবারও আন্তত্ররক ধন্যবাে। 

নখাো হাদফজ  

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু  

বাংলাদেশ ত্রচরজীবী নহাক।  

বাংলাদেশ-ভারত বমিী ত্রচরজীবী নহাক।  

... 


