
ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী আয় াত্রিত  

মাননী  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাত্রিনায়ে নাগত্ররে িংবধ ধনা 

 

ভাষণ  

 

শেখ হাত্রিনা  

 

মাননী  প্রধানমন্ত্রী  

গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলায়েে িরোর  

 

আগরতলা, ত্রিপুরা, ২৯ শ ৌষ ১৪১৮, ১২ িানু াত্রর ২০১২  

 

ত্রবিত্রমল্লাত্রহর রাহমাত্রনর রাত্রহম  

 

ভারয়তর মান্যবর উ -রাষ্ট্র ত্রত হাত্রমে আনিাত্রর  

ত্রিপুরা রায়িের গভন ধর ড. ত্রড ও াই  াটিল,  েশ্রী  

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মাত্রনে িরোর  

ভারয়তর শেন্দ্রী  মন্ত্রী শ্রী েত্র ল ত্রিবাল  

আমত্রন্ত্রত অত্রতত্রিবৃন্দ  

সুত্রধবৃন্দ।  

 

আিিালামু আলাইকুম এবং A very good afternoon to you all.  

             

েীয়তর এই ময়নারম িন্ধ্ো  আত্রম আমার এবং বাংলায়েয়ের িনগয়ণর  ক্ষ শিয়ে উ ত্রিত িবাইয়ে আন্তত্ররে শুয়ভচ্ছা 

িানাত্রচ্ছ। এই নাগত্ররে িংবধ ধনা আয় ািয়নর মাধ্যয়ম আ নারা আমায়ে এবং আমার িফরিঙ্গীয়ের শে ত্রবরল িম্মান শেত্রখয় য়েন 

শিিন্য আত্রম ত্রিপুরা তিা ভারয়তর িনগণয়ে আন্তত্ররে ধন্যবাে িানাত্রচ্ছ।  

আত্রম এখায়ন আিার  র শিয়ে ত্রিপুরার িনগণ আমায়ের শে উষ্ণ ও আন্তত্ররে অভেি ধনা এবং আত্রতত্রিয় তা শেত্রখয় য়েন 

শিিন্য আত্রম মাননী  মূখ্যমন্ত্রী মাত্রনে িরোর এবং ত্রিপুরাবািীয়ে আমার  ক্ষ শিয়ে ধন্যবাে িানাত্রচ্ছ।  

সুত্রধবৃন্দ,  

ত্রিপুরা শুধু আমায়ের ত্রনেটতম প্রত্রতয়বত্রে ন , ত্রিপুরার িয়ঙ্গ িত্রিয়  আয়ে স্বাধীন-িাব ধয়ভৌম বাংলায়েয়ের িন্ম-

ইত্রতহাি।  

বাংলায়েয়ের ি ত্রত, িব ধোয়লর িব ধয়েষ্ঠ বাঙাত্রল, িাত্রতর ত্র তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুত্রিবুর রহমান ৬০ এর েেয়ে েখন 

 াত্রেস্তান ঔ ত্রনয়বত্রেে োিন শিয়ে শৃঙ্খলমুক্ত হও ার িন্য স্বাত্রধোর আয়ন্দালয়নর ডাে শেন, তখন তঁর ত্রবরুয়ে এেটি 

শেেয়রাহীতামূলে মামলা েরা হ । শি মামলাটির নাম ত্রেল আ নায়ের রায়িের রািধানী নামানুিায়র - আগরতলা ষিেন্ত্র মামলা।  

 াত্রেস্তানী োিেয়গাত্রষ্ঠ আগরতলা মামলা  বঙ্গবন্ধুয়ে ফঁত্রির োয়ষ্ঠ ঝুলায়ত শেয় ত্রেল। ত্রেন্তু বাংলার মানুষ শি ষিেন্ত্র 

রুয়খ ত্রেয়  তঁয়ে শিল শিয়ে মুক্ত েয়র এয়নত্রেল।     

এর র ১৯৭১ িায়লর ২৫ শে মায়ে ধর োলরায়ত হানাোর বাত্রহনী েখন বাঙাত্রলয়ের ত্রনত্রব ধোয়র হতো শুরু েয়র, তখন লক্ষ 

লক্ষ মানুষ প্রাণ ভয়  বাত্রিঘর শেয়ি ত্রনরা ে আেয় র িন্ধ্ায়ন ছুটয়ত িায়ে।  



প্রিম আে  ত্রময়ল আ নায়ের মাটিয়ত। আ নারা আমায়ের শিই দুঃিময়  আে  ত্রেয় , খাবার ত্রেয়  অিহা  উদ্বাস্ত্ত 

মানুয়ষর িাহায্য েয়রয়েন।  

শি িম  শে  ত্ররমাণ উদ্বাস্ত্ত বাংলায়েে শিয়ে ত্রিপুরা  এয়িত্রেল, তা এখানোর িনিংখ্যার শেয় ও শবত্রে ত্রেল। এ 

ত্রবোল িংখ্যে মানুয়ষর খাদ্য-বািিায়নর ব্যবিা েরা খুব েঠিন ত্রেল। আ নারা শি েঠিন োিটি শিত্রেন েয়রত্রেয়লন।  

এেত্রেন ন , দু'ত্রেন ন , েীঘ ধ ৯-মাি ধয়র আ নারা বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষয়ে আে  ত্রেয় য়েন, তায়ের শিবা েয়রয়েন। 

মানুয়ষর শিবা  ত্রবশ্ব ইত্রতহায়ি আ নারা এে ত্রবরল দৃষ্টান্ত িা ন েয়রয়েন।  াো াত্রে মুত্রক্তয়োোয়ের ত্রেয় য়েন িব ধরয়নর 

িাহায্য-িহয়োত্রগতা।   

এই ত্রিপুরার মাটি শিয়েই আমায়ের মুত্রক্তয়োোরা িব ধপ্রিম হানাোর বাত্রহনীর ত্রবরুয়ে িেস্ত্র যুে শুরু েয়রন।  

এই ত্রিপুরার মাটিয়ত আমায়ের বহু মুত্রক্তয়োো ত্রেরত্রেয়নর িন্য োত্র ত রয় য়েন। আত্রম তঁয়ের আত্মার োত্রন্ত োমনা 

েরত্রে।  

এেইিয়ঙ্গ আত্রম শেিব ভারতী  শিনািেস্য বাংলায়েয়ের মুত্রক্তযুয়ে আত্মাহুত্রত ত্রেয় য়েন তঁয়ের প্রত্রত েো িানাত্রচ্ছ।  

বাংলার মানুষ আ নায়ের এই আত্মতোগ ভুয়লত্রন। শোনত্রেন ভুলয়ব না। আত্রম আি গভীর কৃতজ্ঞতার িায়ি আ নায়ের 

শিই িমি ধন এবং িহয়োত্রগতার েিা স্মরণ েরত্রে।  

ত্রপ্র  ত্রিপুরাবািী,  

ইত্রতহাি, ভাষা, িাত্রহতে, িংস্কৃত্রত, িমাি, অি ধনীত্রত, বাত্রণিেিহ ত্রবত্রভন্ন শক্ষয়ি আবহমানোল শিয়ে বাংলায়েে এবং 

ত্রিপুরার ময়ধ্য গভীর িম্পেধ ত্রবদ্যমান। ১৯৭১ িায়ল বাংলায়েয়ের িনগণয়ে িহয়োত্রগতার হাত বাত্রিয়  ত্রেয়  ত্রিপুরাবািী এই 

বন্ধ্নয়ে আরও সুদৃঢ় েয়রয়ে।  

আত্রম ময়ন েত্রর অতীয়তর মত আমায়ের দু'শেয়ের িনগয়ণর ভত্রবষ্যতও এেইসূয়ি গঁিা। এখন আমায়ের উভ  িনগয়ণর 

আি ধ-িামাত্রিে উন্ন ন ও অগ্রগত্রতর ত্রেয়ে নির ত্রেয়ত হয়ব। আমায়ের িম্ভাবনাগুয়লা োয়ি লাগায়নার িন্য দু'শেয়ের িনগয়ণর 

ময়ধ্য ত্রবদ্যমান িম্পয়েধ আরও শিারোর েরয়ত হয়ব।  

 ারস্পত্ররে িহয়োত্রগতা উন্ন য়নর শক্ষয়ি ভারত ও বাংলায়েয়ের ময়ধ্য এে েমৎোর সুয়োগ ততত্রর হয় য়ে। আমায়ের এই 

সুয়োগয়ে অবশ্যই োয়ি লাগায়ত হয়ব।  

২০১০ িায়ল ভারত িফরোয়ল আত্রম এবং প্রধানমন্ত্রী ড. মনয়মাহন ত্রিংহ দু'শেয়ের ত্রনরা তা, িল িীমানা, শোগায়োগ, 

ত্রবদুেৎ, ব্যবিা-বাত্রণিে,  াত্রনিম্পে ব্যবিা না, িংস্কৃত্রত ও ত্রেক্ষািহ ত্রবত্রভন্ন শক্ষয়ি িহয়োত্রগতার ব্যা ায়র ঐেময়তে শ ৌঁত্রে।  

গত শিয়েম্বয়র ভারয়তর মাননী  প্রধানমন্ত্রীর বাংলায়েে িফয়রর িম  আমায়ের ময়ধ্য িহয়োত্রগতার ত্রবষ গুয়লা আরও 

সুদৃঢ় হয় য়ে। ত্রিপুরার িম্মাত্রনত মুখ্যমন্ত্রী মাত্রনে িরোরও শি িম  ভারতী  শডত্রলয়গেয়নর িেস্য ত্রেয়লন।  

আমরা উভ  িরোর এখন গৃহীত ত্রিোন্তগুয়লা দ্রুত বাস্তবা য়নর ত্রেয়ে ময়নায়োগ ত্রেয় ত্রে োয়ত উভ  শেয়ের িনগণ এর 

সুফল শভাগ েরয়ত  ায়র।  

আ নারা িায়নন, ইয়তাময়ধ্যই বাংলায়েয়ের আশুগঞ্জ িিে  য়ি  ালাটানা ত্রবদুেৎ শেয়ন্দ্র োয়গ ধা  ত্ররবহন সুষ্ঠভায়ব 

িম্পন্ন হয় য়ে। এেই  য়ি  রীক্ষামূলেভায়ব োয়গ ধা  ত্ররবহন েরা হয় য়ে।  

এই  রীক্ষামূলে  ত্ররবহয়নর ফলাফয়লর উ র ত্রভত্রত েয়র ত্রবদ্যমান অসুত্রবধাগুয়লা দূর েরার িন্য দুই শেয়ের েম ধেতধাগণ 

এখন োি েরয়েন।  

আখাউিা-আশুগঞ্জ শরল শোগায়োগ এবং শফনী নেীর উ র ত্রিি ত্রনম ধায়ণর ত্রবষয়  আমায়ের েম ধেতধারা এেটি চূত্রক্তর 

খিিা চুিান্ত েরার োি েরয়েন।  

িাবয়রাম-রামগি িল শুল্কবন্দর োলুর ব্যা ায়রও আমরা ইয়তাময়ধ্য প্রোিত্রনে  েয়ক্ষ  ত্রনয় ত্রে। বাংলায়েে-ত্রিপুরা 

িীমায়ন্ত োরটি িীমান্ত হাট বিায়নার ব্যা ায়র আমরা োে ধের  েয়ক্ষ  ত্রনয় ত্রে। এিব  েয়ক্ষ  বাস্তবাত্র ত হয়ল বাংলায়েে এবং 

ত্রিপুরার  াো াত্রে শগাটা অঞ্চয়লর িনগয়ণর আি ধ-িামাত্রিে উন্ন য়ন গুরুত্বপূণ ধ ভূত্রমো  ালন েরয়ব।  

 

 



সুত্রধবৃন্দ,  

ভারয়তর প্রধানমন্ত্রী এবং আত্রম শেিব ত্রবষয়  ঐেেমতে শ াষণ েয়রত্রেলাম শিগুয়লার েয় েটি এখায়ন উয়ল্লখ েরলাম। 

এর বাইয়রও ত্রবত্রভন্ন শক্ষয়ি িহয়োত্রগতা বৃত্রের উয়দ্যাগ আমরা ত্রনয় ত্রে।  

ভারত িরোর বাংলায়েয়ের প্রা  িব ধরয়নর  য়ের শুল্কমুক্ত প্রয়বয়ের শঘাষণা ত্রেয় য়ে। এিন্য আত্রম ভারত িরোরয়ে 

ধন্যবাে িানাত্রচ্ছ। প্রত্রতয়োত্রগতামূলে বািারেয়র আ নারা এখন অয়নে বাংলায়েত্রে  ে ত্রেনয়ত  ারয়বন।  

আত্রম ত্রিপুরার ব্যবিা ী এবং ত্রেল্পমাত্রলেয়ের বাংলায়েে িফয়রর আহবান িানাত্রচ্ছ। বাংলায়েয়ে ত্রবত্রনয় ায়গর েমৎোর 

 ত্ররয়বে ত্রবরাি েরয়ে। ত্রবদুেৎ শক্ষয়ি আমরা  রস্পরয়ে িহয়োত্রগতা েরয়ত  াত্রর। আমায়ের প্রচুর  ত্ররমায়ণ ত্রবদুেৎ প্রয় ািন।  

আমরা ইয়তময়ধ্যই  ত্রিমবঙ্গ শিয়ে ত্রবদুেৎ শেনার উয়দ্যাগ ত্রনয় ত্রে। ত্রিপুরা শিয়ে আমরা ত্রবদুেৎ ত্রেনয়ত অিবা 

এখানোর ত্রবদুেৎ শেয়ন্দ্র ত্রবত্রনয় াগ েরয়ত আগ্রহী।  

ব্যবিা-বাত্রণিে, শভৌত অবোঠায়মা এবং শোগায়োগ োিাও আমরা দুই শেয়ের িনগয়ণর ময়ধ্য মানত্রবে শোগায়োগ 

িা য়নর উ র গুরুত্ব ত্রেত্রচ্ছ। বাংলায়েে এবং ভারত আমরা শেৌিভায়ব েত্রবগুরু রবীন্দ্রনাি ঠাকুয়রর িাধ ধেত িন্মবাত্রষ ধেী  ালন 

েরত্রে। এরফয়ল দুই শেয়ের ত্রেল্পী, েত্রব, শলখে, গা ে এবং বুত্রেিীবীয়ের ময়ধ্য গভীর শোগায়োগ িা য়নর সুয়োগ সৃত্রষ্ট হয় য়ে।  

এই শেৌি উেো য়নর অংে ত্রহয়িয়ব আগরতলায়তও ত্রেছু েম ধসূত্রে  ালন েরা হয়চ্ছ। আত্রম আো েত্রর, এিব েম ধসূত্রে 

িফল হয়ব। ত্রবয়রাহী েত্রব এবং আমায়ের িাতী  েত্রব োিী নিরুল ইিলায়মর ত্রবয়রাহী েত্রবতার নব্বই বের পূত্রতধ উ লয়ক্ষ আমরা 

শেৌিভায়ব েম ধসূত্রে  ালয়নর ত্রিোন্ত ত্রনয় ত্রে। ত্রিপুরার েত্রব িাত্রহত্রতেেয়ের আমরা এ উেো য়ন অংেগ্রয়ণর আমন্ত্রণ িানাত্রচ্ছ।  

সুত্রধবৃন্দ,  

আমরা েয় েত্রেন আয়গ আমায়ের িরোয়রর ত্রতন বের পূণ ধ েয়রত্রে। োত্র ত্ব গ্রহয়ণর  র শিয়েই আমরা শেয়ের 

গণতাত্রন্ত্রে প্রত্রতষ্ঠানগুয়লায়ে েত্রক্তোলী েরার শেষ্টা োত্রলয়  োত্রচ্ছ। িাত্রতর ত্র তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুত্রিবুর রহমায়নর ঘাতেয়ের আমরা 

ত্রবোর েয়রত্রে। এখন আমরা মুত্রক্তযুয়ের িময়  োরা মানবতা ত্রবয়রাধী অ রাধ েয়রত্রেল তায়েরয়ে ত্রবোয়রর োঠগিা  েঁি 

েত্ররয় ত্রে।  

আমরা আো েরত্রে, এিব  েয়ক্ষ  গত েয় ে েেে ধয়র বাংলায়েয়ে অ রাধ েয়র োত্রস্ত না  াওোর শে িংস্কৃত্রত োলু 

হয় ত্রেল তার অবিান ঘটায়ব। িাত্রতর ত্র তার স্বয়ের শিানার বাংলা ত্রবত্রনম ধায়ণ আমরা রূ েল্প ২০২১ বাস্তবা ন েরত্রে।  

সুত্রধবৃন্দ,  

আত্রম আয়গই বয়লত্রে, আমায়ের দু'শেয়ের িনগয়ণর ভাগ্য আমায়ের  ারস্পত্ররে বহুমুখী িম্পয়েধর ময়ধ্য ত্রনত্রহত রয় য়ে। 

দুভধাগ্যিনে হয়লও বলয়ত হয়চ্ছ, আিাহীনতা এবং ভুল শবাঝাবুত্রঝর োরয়ণ বারবার এই িম্পেধ ক্ষত্রতগ্রস্ত হয় য়ে। আত্রম ত্রবশ্বাি 

েত্রর, অতীতয়ে ত্র েয়ন শফয়ল আমরা েত্রে এেিয়ঙ্গ োি েত্রর, তাহয়ল অবশ্যই আমরা দুই শেয়ের িনগয়ণর ভায়গ্যান্ন য়ন িাময়ন 

এত্রগয়  শেয়ত  ারব।  

আমার িরোর এবং বাংলায়েয়ের িনগণ ভারয়তর িয়ঙ্গ  ারস্পাত্ররে েল্যাণের িম্পেধ িা য়ন অঙ্গীোরাবে। আত্রম 

ত্রবশ্বাি েত্রর, ত্রিপুরার িনগণ আগামী প্রিয়ন্মর িন্য এেটি সুন্দর ভত্রবষ্যৎ রেনা  আমায়ের এই উয়দ্যাগয়ে িমি ধন ত্রেয়ব। িবাইয়ে 

আবারও ধন্যবাে। আ নায়ের িবার মঙ্গল োমনা েরত্রে।  

শখাো হায়ফি  

ি  বাংলা, ি  বঙ্গবন্ধু  

বাংলায়েে ত্রেরিীবী শহাে।  

বাংলায়েে-ভারত তমিী ত্রেরিীবী শহাে।  

... 


