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ত্রিুযায় ত্রযফন ংস্কৃত্রত  মাতায়াত ফযফস্থা
ত্রযন্টু দা
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Abstract
Generally we search ‘Culture’ in Literature, Music and Fine Arts. But the word ‘Culture’
has a broader meaning. To understand the culture of a particular society, we need to find
out the social rituals, practical ingredients of life in the midst of thoughts and human
resources. Culture is deeply related with the livings and the practices of daily life.
Transport and transportation is a necessary part of socio-cultural life of people. The
cultural flow of Tripura is sustained from ancient period to till now. Transport and
transportation system is also changing gradually in this context. To search the history and
evolution of transportation in Tripura is the main focus of this research article.
Key words: Culture, Transport, Transportation, Tripura, History, Evolution.

‘ংস্কৃত্রত’কক াধাযণত অভযা াত্রতয, ংগীত  রত্ররতকরায় নুন্ধান করয থাত্রক। ত্রকন্তু ‘ংস্কৃত্রত’ ব্দত্রিয
অরযা ফৃত্তয থথ যরয়রছ। ককারনা ুত্রনত্রদথষ্ট ভারজয ংস্কৃত্রতরক জানরত রর াভাত্রজক যীত্রত-নীত্রত, জীফনধাযরণয
ফাস্তফ ঈকযণ এফং বাফ  ভানফম্পরদয ভরধয তারক ন্ধান কযরত রফ। ংস্কৃত্রত ভানুরলয জীফন-মান 
জীফনচমথায রে তররাতবারফ জত্রিত। ত্রযফণ  মাতায়াত ফযফস্থা ভানুরলয াভাত্রজক  াংস্কৃত্রতক জীফরনয
ত্রযামথ ে। রাচীন মুগ কথরক ত্রিুযায় ংস্কৃত্রতয কম ধাযা ফযাত যরয়রছ তাযআ ে ত্রারফ ত্রযফণ 
মাতায়াত ফযফস্থা রত্রতত্রনয়ত ত্রযফত্রতথত রয়রছ। ত্রিুযায় যাজনয অভরর মাতায়াত ফযফস্থা কতভন ুগভ ত্রছর না।
স্থররথ াত্রত, কঘািা, ভাচা এফং জররথ কবরা, কনৌকা  ত্রিভায ত্রছর মাতায়ারতয একভাি ভাধযভ। াধাযণ ভানুল
ারয় কেঁরিআ স্থানান্তরয গভন কযরতন। ত্রফ তরকয শুরুয ত্রদরক ত্রযফণ ফযফস্থায ূচনা য়। ত্রিুযায় ত্রযফণ
ংস্কৃত্রত  মাতায়াত ফযফস্থায আত্রতা এফং ত্রফফতথরনয নুন্ধান  তয ঈদ্ঘািনআ এআ গরফলণারিয ভূর ত্রিষ্ট।
যাজনয অভরর ত্রিুযায় যাস্তাঘাি ত্রছর না ফরররআ চরর। াধাযণ রজাযা দূরযয কথা, যাজা ফা যাজরত্রতত্রনত্রধযা
মাতায়ারতয ভয় তযন্ত ভযায ম্মুখীন রতন। দীরন চন্দ্র াা তােঁয ‘ত্রফং তাব্দীয ত্রিুযা’ (১ভ খন্ড—
যাজনয মুগ) গ্ররে জাত্রনরয়রছন,

‚যাজা ফা যাজরত্রতত্রনত্রধ ত্রফবাগ ত্রযদথরন কমরত রর একভা অরগ কথরক রস্তুত্রত ত্রনরয় তততুন রথায়
কফগায-খািা রজারদয াারময জের ককরি াত্রত চরাচররয ঈমুক্ত যাস্তা ততযী কযা রতা।‛১
ত্রিত্রি কতৃথক্ষ াভত্রযক ররয়াজরন যাস্তাঘাি ত্রনভথারণয ঈরদযাগ গ্রণ করযন। তায অরগ ত্রিুযায মানফান 
কমাগারমাগ ফযফস্থা ককভন ত্রছর ক ত্রফলরয় অররাকাত কযা কমরত ারয।
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অারভয যাজা রুদ্র ত্রং ত্রিুযা কদর যত্ন কন্দরী ভথা  জুথন দা তফযাগী নারভ দুজন দূত করযণ
করযত্রছররন। ১৭২৪ ত্রিিারব্দ এআ দুজন ত্রভয়া বালায় ‘ত্রিুযা ফুযঞ্জী’ নারভ একত্রি গ্রে যচনা করযন। কআ গ্ররে
তােঁরদয ত্রনরজয কচারখ কদখা  ত্রনজস্ব ত্রবজ্ঞতায ত্রযচয় ত্ররত্রফদ্ধ রয়রছ। যফতথী ভরয় ১৯৬৫ ারর ত্রিুয চন্দ্র
কন রন্ডন রয ত্রিত্রি ত্রভঈত্রজয়ারভ ংযত্রক্ষত কআ গ্ররেয াণ্ডুত্ররত্র ংগ্র করয ‘ত্রিুযা কদরয কথা’(১৬২৬১৭১৫ ত্রি.) নাভ ত্রদরয় ফাংরা বালায় গ্রেত্রি ম্পাদনা করয রকা করযন। গ্রেত্রিরত ত্রিুযায যাজা যত্নভাত্রনরকযয
ভয়কার ফত্রণত
থ রয়রছ। প্তদ-ষ্টাদ তাব্দীরত ত্রিুযায মানফান  কমাগারমাগ ফযফস্থায ত্রযচয় ায়া মায়
এআ গ্রে কথরক। যত্ন কন্দত্রর  জুথন দা অাভ কথরক ত্রিু যা অায জনয কম ফ মানফারন য়ায রয়ত্রছররন
তা তােঁরদয ফণথনা কথরকআ ঈদ্ধায কযা কমরত ারয :

ক) ‚কাত্রত্তথক ভারয ত্রতন ত্রদন থাত্রকরত এক কাভফারয ত্রিুযায দূতগরণয ত্রত অভযা ত্রিুযা কদ ত্রবভুরখ
যনা আরাভ। অভারদয তিীয়া-ািায ফাা আরত নাভডাোয় ত্রগয়া কনৌকায় ঈত্রিয়া অভযা াত ত্রদরন
যায় কৌেঁত্রছরাভ।‛ (ৃ. ২৩)
খ) ‚ত্রিুযায দূতগণরক এফং অভারদয দুআজনরক ভাচায় তুত্ররয়া ফত্রয়া রআয়া মাআফায জনয করাক ত্রদর।‛
(ৃ. ২৫)
গ) ‚কখারন কদগাং নারভ একত্রি নদী অরছ। ঐ নদীরত ফােঁরয কবরা ফােঁত্রধয়া তাারত ঈত্রিয়া অভযা বািীরত
নাত্রভয়া অত্ররাভ...।‛ (ৃ. ২৬—২৭)
ঘ) ‚যত্রদন অভযা দুআ দূরতয জনয দুআ কঘািা এফং ঈদয়নাযায়রণয জনয এক কঘািা কভাি ত্রতনত্রি কঘািা
ািাআররন...।‛ (ৃ. ২৮)
কদখা মারে প্তদ-ষ্টাদ তাব্দীরত ত্রিুযায় মাতায়ারতয জনয কনৌকা, ভাচা, ফােঁরয কবরা, কঘািা রবৃত্রত
ফযফহৃত রতা। এছািা যাজা-ভাযাজাযা াত্রতয ত্ররি মাতায়াত কযরতন। ঈনত্রফং তাব্দীরত মাতায়াত ফযফস্থায
কতভন ঈন্নত্রত য়ত্রন। ত্রজরতন্দ্র চন্দ্র ার তােঁয ‘ত্রিুযায আত্রতফৃত্ত’ গ্ররে জানারেন,

‚াফথতয ত্রিুযায বযন্তয বারগ মাতায়ারতয ককারনা ফযফস্থাআ ত্রছর না, এভন ত্রক , এআ তরকয (ত্রফ
তরকয) তৃতীয় দরক। একভাি ারয়-ােঁিা থআ ত্রছর ম্বর,—তা খুফ বযন্তয বারগ নয়। অয ম্বর
ত্রছর জরথ,— ারয় কেঁরি ফা কনৌকায়। ভাযাজাযা ফা দস্থ যাজকভথচাযীযা মাতায়াত কযরতন য় াতীয
ত্ররি চরি, নয়রতা কনৌকায়।‛২
ত্রিুযায ত্রফবাগীয় য থথাৎ ভকুভা রয মাতায়াত কযায জনয ত্রিত্রি বাযরতয ঈয ত্রদরয় চরা অাভ-কফের
কযররয়য াাময ত্রনরত রতা। অাভ-কফের কযররয কাজ ১৮৯২ ারর শুরু রয়ত্রছর। ১৮৯৯ ারর রথভ
ত্ররচয মথন্ত কযর চরাচর করয। ত্রিুযায় কযর ত্রযরলফা চারু রত তখরনা রনক কদত্রয।
ত্রফ তরকয কগািায় গরুয গাত্রি  কঘািায গাত্রিয ফযফায রচত্ররত ত্রছর। কভািযমান চরাচররয রথভ ঈরেখ
ায়া মায় ১৯২৬ ত্রিিারব্দয এক যাজ-অরদর। কআ অরদর অগযতরা ত্রভঈত্রনত্রযার এরাকায় কভািযগাত্রিয
রাআররেয কথা ফরা অরছ। তরফ ভাযাজা  ঈচ্চদস্থ কতথা-ফযত্রক্তরদয রাআরবি গাত্রি তায অরগ ত্রছর। ১৯২৩
ত্রিিারব্দ ত্রিুযায় ত্রযফন ত্রল্প গরি রি। ত্রিুযায রথভ কভািয ত্রযফন ংস্থা অগযতরা কথরক অখািা
মাতায়াত কযত। যাস্তায দূযত্ব ত্রছর ছয় ভাআর। এআ ত্রয ফন ংস্থায নাভ ায়া মায় না। ১৯৩৮ ারর কদি রক্ষ
িাকা ুেঁত্রজ ত্রনরয় ‘Agartala Motor Transport Company’ (AMTC) নারভ একত্রি কমৌথ ভাত্ররকানাধীন ংস্থা
ত্রযফণ ফযফা শুরু করয। এয রয অরযা কম দুত্রি ংস্থা অগযতরা কথরক অখাযা যাস্তায় তারদয ত্রযরলফা চারু
করযত্রছর তাযা ররা C.M.T.C  N.M.T.S। এরদয ভরধয N.M.T.S কদবারগয য চারু য়। এআ ফ
ংস্থায রতযক্ষ ফা রযাক্ষ ভাত্ররকানা ত্রছর যাজফাত্রিয কতথা-ফযত্রক্তরদয ারত। ১৯৪৬ ারর এভ.ত্রফ.ত্রফ কররজ কখারায
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অরগ ‘কররজ ট্রােরািথ’-এয ররয়াজরন ততত্রয রয়ত্রছর ‘The Tripura Automobile Syndicate’। তরফ
কভািয ত্রযরলফা ভূরত ত্রছর য ককত্রন্দ্রক। অজ কথরক চত্রে ফছয অরগ ত্তয-অত্রয দরক ত্রিুযায াধাযণ
রাত্রন্তক ভানুরলযা কভািযগাত্রি চিায কথা বাফরতআ াযত না। মািী ত্রযফনকাযী যকাযী ফারক তাযা ‘ভুত্রিয ত্রিন’
ফরত। এআ ‘ভুত্রিয ত্রিন’ কদখায জনয ভানুল ত্রবি জভারতা। ঢাকারত রনক অরগ কথরকআ ফারক ‘ভুত্রিয ত্রিন’ ফরায
চর ত্রছর। ১৯৮০ ারর রকাত্রত ‘ত্রিুযা : ককার—একার’ গ্ররে ত্রিুযায পত্রিকযারয়য কমাগারমাগ ফযফস্থা ত্রনরয়
ত্রফবা ত্রকরত্রকদায ত্রররখরছন,

‚ফরচরয় ভাযাত্মক রে এখানকায কমাগারমাগ ফযফস্থা। াধাযণতঃ ককান মানফান এখারন অর না,
তরফ ত্রনফথাচরনয রাক্কারর ভারঝ ভারঝ দু’একত্রি জী গািী দৃত্রষ্টরগাচয য়। এছািা কদাত্রচৎ যকাযী গািী
থফা ককান ককান ফযফায়ী গািী কদখা মায়। এখন পত্রিকযারয়য কছাি কছাি কছরর-কভরয়রদয কারছ
একিা বাো জী-গািী দথনীয় ফস্তু।‛৩
ত্রিুযায় ত্রযক্সা চরাচর শুরু য় ১৯৪০-৪১ ারর। ১৯৩৯ ারর ঢাকা যায়ুযা রবৃত্রত ঞ্চরর এক াম্প্রদাত্রয়ক
দাোয কথা জানা মায়। এআ দাোয় ত্রকছু ত্রন্দু ঈদ্বাস্তু অগযতরায় এর াত্রজয য়। তারদয অত্মীয়-স্বজন অরগ
কথরকআ এখারন চাকত্রয থফা ফযফায ররয়াজরন ফফা কযত্রছর। যকারযয অরদর এআ দয অগত ঈদ্বাস্তু মাযা
এআ যারজয ফফা কযরত আেুক তারদয নাগত্রযক ত্রধকায কদয়া য়। যায়ুযা দাোয় ঈদ্বাস্তু রয় মাযা এররছ
তারদয ভরধয ডাক্তায, ঈত্রকর, ত্রক্ষক কমভন ত্রছর কতভত্রন ত্রকছু ত্রযক্সা-চারক  ত্রযক্সা-ভাত্ররক এরত্রছর। এরদর
এর আ ত্রযক্সা-চারকযা তারদয ুযরনা কারকআ কফরছ কনয়। এরদয অগভরনয অরগ অগযতরা রয ককারনা
ত্রযক্সা ত্রছর না। ত্রযক্সা চারারত এর ত্রযক্সা চারকযা রথভ কাগত ংঘরলথয ম্মুখীন য় কঘািায গাত্রিয
গারিায়ানরদয রে। এআ ংঘরলথ ুত্রর ফভয় গারিায়ানরদয ক্ষ ফরম্বন কযরতা। এছািা যাজত্রযফারযয
রে মুক্ত ভানুরলযা রনকভয় ত্রযক্সায় ঈিরর বািা ত্রদরত চাআরতন না। কআ রে ত্রছর ভাত্ররকরদয জু রুভ। এআ
জুরুভ  তযাচারযয ত্রফরুরদ্ধ রত্রতফাদ জানারত ত্রকছু ত্রযক্সা-চাররকয ঈরদযারগ ত্রযক্সা ভজদুয আঈত্রনয়ন ততত্রয য়।
শুধু ত্রযক্সা ভজদুয আঈত্রনয়ন নয়, শ্রত্রভক কভথচাযীরদয স্বাথথ যক্ষায জনয ১৯৩৯-৪০ ত্রিিারব্দ ভরনায ত্রফশ্বা,
অজভর দা, ত্রগত্রযজা চক্রফতথী রভুরখয কচষ্টায় এফং শ্রত্রভকরদয ঈৎার ‘Tripura Motor Works
Association’ গরি ঈরিত্রছর। রয এআ ংগিরন কমাগ ত্রদরয়ত্রছররন ঈরন্দ্র ফত্রণক, ত্রফদযাধয, ত্রিুয কন রভুখ।
কআভরয় যাজভন্ত্রীয রস্তাফ ভরত অখািা কথরক অগযতরা যাস্তায় ভস্ত রাআরবি  বািা কযা কভািয ফা,
রত্রয, িযাত্রক্স রবৃত্রতরক রত্রতফারযয মাতায়ারত চায অনা এফং কফযকাত্রয কঘািায গাত্রিগুত্রররক এক অনা ছয় াআ
ত্রারফ িযাক্স অদারয়য ফযফস্থা ত্রছর। ফযত্রক্তগত ভাত্ররকানাধীন কভািযগাত্রি  কঘািায গাত্রিয ভাত্রররকযা এআ িযাক্স
ফযফস্থারক কভরন ত্রনরত ারযনত্রন। কাযণ রাআরে ত্রপ, কযাড িযাক্স কদয়ায রয এআ ফািত্রত িযাক্স তােঁরদয কারছ
জুরুভ ফরর ভরন রয়ত্রছর। এত্রদরক ১৯৩৮ াররয কলত্রদরক যাজ-অরদর Agartala Motor Transport
Company (AMTC)-কক ফাৎত্রযক অি কথরক দ াজায িাকায ত্রফত্রনভরয় অখািা কথরক অগযতরা যাস্তায়
গাত্রি চরাচর  মািী ত্রযফরনয ভরনাত্রর রদান কযা য়। কআভয় অয একত্রি ভরনাত্রর কুত্রভোয ফযত্রক্তগত
ভাত্ররকানাধীন এক অআত্রয ককাম্পাত্রনরক কদয়া রয়ত্রছর। এআ ককাম্পাত্রন কভািযগাত্রি ছািা রঞ্চ ত্রযরলফা রদান
কযত। ত্রিুযায় কুত্রভো কথরক ঈদয়ুয মথন্ত ‘কগাভতী রঞ্চ’ ত্রযরলফা চারু ত্রছর।
ভার ত্রযফন কআভয় তযন্ত কত্রিন  ফযয়াধয ফযাায ত্রছর। অগযতরায় ত্রজত্রনি অত অখািা
কথরক কভািরয ফা কনৌকায় ারয খার ত্রদরয় থফা কভাগিা কথরক ািা নদী রয়। ত্রজযাত্রনয়া  চম্পকনগয মথন্ত
এআ রথআ ভার ফন কযা রতা। নযানয ত্রফবাগ ফা ভকুভায ভার কনয়া রতা ত্রিত্রি-বাযরতয ংত্রিষ্ট
কযররিন কথরক গরুয গাত্রিরত ফা কনৌকায়। কখন অফায কঘািায ফযফস্থা থাকরতা। চা-ফাগান ংত্রিষ্ট এরাকায়
রনক ভয় ট্রত্রর করয ভার ফন কযা রতা। তরফ ভার ত্রযফরনয রধান ফান ত্রছর কনৌকা।
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ত্রযন্টু দা

ত্রিুযায় রথভ ত্রফভানঘাত্রি স্থাত্রত য় ১৯৪১-৪২ ত্রিিারব্দ। ত্রদ্বতীয় ত্রফশ্বমুরদ্ধয ররয়াজরন ত্রোযত্রফরর এত্রি
ত্রনত্রভথত রয়ত্রছর। এআ ত্রনভথারণ থথ কমাগান ত্রদরয়ত্রছর আে-ভাত্রকথন কগাষ্ঠী। এয তত্ত্বাফধায়ক ত্রছররন তৎকারীন ভাযাজ
ফীয ত্রফক্রভ ত্রকরায ভাত্রনকয ফাাদুয। ঘাত্রিত্রি ‘ত্রোযত্রফর ত্রফভানঘােঁত্রি’ নারভ ত্রযত্রচত ত্রছর। তরফ যকাত্রয কাগজরি
এয নাভ ত্রছর ‘নাযায়ণুয এরযাড্রাভ’। ফতথভারন এআ ত্রফভানঘাত্রিয নাভ ত্রযফতথন করয কযা রয়রছ ‘ভাযাজা ফীয
ত্রফক্রভ এয়াযরািথ’। ত্রফভান-ফাত্রনীয াভত্রযক ঘাত্রি য়ায জনয রথরভ এখারন াভত্রযক ত্রফভানআ ঈিা-নাভা কযত।
১৯৪২ াররয ১ রটাফয যকাত্রয অরদর ঘাত্রিত্রি ংযত্রক্ষত এরাকা ত্রারফ কঘাত্রলত য়। যফতথী ভরয় ত্রিুযায
ত্রফররাত্রনয়া, কখায়াআ, কভরুয  তকরারয ত্রফভানঘাত্রি স্থাত্রত রয়ত্রছর।
ত্রিুযায় রথভ কফাভত্রযক ত্রফভান ত্রযরলফা চারু রয়ত্রছর ১৯৪৯ াররয ভাঝাভাত্রঝ ভরয়। রথরভ অগযতরাকরকাতা রুরি ত্রফভান চরাচর কযত। এআ রুরি রথভত্রদরক দুত্রি ত্রফভানংস্থা ত্রযরলফা রদান কযত— কত্ররে
এয়াযরাআে  স্কাআরয়জ কা। অগযতরা-করকাতা রুরিয বািা রথরভ ত্রছর ৩০ িাকা কথরক ৩৫ িাকা।
ত্রফভানগুত্রর ত্রছর ‘ডারকািা’— ২০/২১ অন ত্রফত্রষ্ট এফং ফায ফযফস্থা ত্রছর াধাযণ কফরঞ্চয ভরতা। মািী ফন
কযরর এআ ত্রফভারনয রধান ঈরেয ত্রছর ভার ত্রযফন। যফতথী ভরয় এয বািা ফাত্রিরয় কযা য় ৪০ িাকা।
করয়ক ভারয ভরধযআ ত্রফিরায ‘বাযত এয়াযরয়জ’ অগযতরা-করকাতা রুরি ত্রফভান ত্রযরলফা চারু করয। ১৯৪৯
াররয রটাফয ভার ‘বাযত এয়াযরয়জ’ ত্রফভান ত্রযরলফা চারু করযআ একরচত্রিয়া ত্রধকায রত্রতষ্ঠা করয। এয
পরর অরগয দুত্রি ত্রফভান ংস্থা ত্রযরলফা ফন্ধ করয ত্রদরত ফাধয য়। ‘বাযত এয়াযরয়জ’ রথরভ বািা ধামথ করয
৫০ িাকা। রনক অরফদন ত্রনরফদরনয য এক িাকা কত্রভরয় বািা কযা য় ৪৯ িাকা। ‘আত্রন্ডয়ান এয়াযরাআে
করথারযন’ গত্রিত য়ায য ‘বাযত এয়াযরয়জ’ ঈরি মায়। পরর অগযতরা-করকাতা রুরি আত্রন্ডয়ান
এয়াযরাআে ত্রযরলফা শুরু করয। ১৯৫৩ াররয ২৯ রটাফয চায িাকা কত্রভরয় ৪৫ িাকা বািা কযা য়। এয রয
ফছরয দু-ত্রতনফায করয বািা ফািরত থারক। অগযতরা-করকাতা রুরিয রথভ ত্রফভান দুঘথিনা ঘরিত্রছর ১৯৪৯
াররয ৩০ ত্রডরম্বয। দুঘথিনাগ্রস্ত ত্রফভানত্রি ত্রছর বাযত এয়াযরয়রজয ািফাী স্কাআ ভািায। ফাংরারদরয কফা
থানায ইাননগয গ্রারভয কারছ ত্রফভানত্রি কবরঙ রি। এআ দুঘথিনায় াতজন ত্রফভানকভথী ত্রনত ন এফং রনক
গ্রাভফাী অত ন। ফহু ফছয ফারদ ২০১৫ ারর Airport Authority of India (AAI) অগযতরা
এয়াযরািথরক অন্তজথাত্রতক ত্রফভানফন্দরয ঈন্নীত কযায কাজ শুরু করযরছ। এআ কারজয জনয AAI ােঁচ ককাত্রি িাকা
নুরভাদন করযরছ। এআ কাজ কল কযায রক্ষযভািা যাখা রয়রছ ২০১৯-২০ ার।
যাজনয অভরর ত্রিুযায় কযর ত্রযরলফা চারু য়ত্রন। মত্রদ কযরথ ত্রনভথারণয ররচষ্টা রক্ষ কযা মায়। ভাযাজা
ফীযত্রফক্রভ যাজযবায গ্রণ করয অবযন্তযীণ মাতায়ারতয রত্রত গুরুত্ব অরযা করযত্রছররন। Martin & Co.-এয
াারময কভরাাগয কথরক ঈদয়ুয এফং কভরাাগয কথরক ফীরযন্দ্রনগয (ত্রজযাত্রনয়া)— এআ দুত্রি কযরথ স্থারন
রচষ্ট ন ত্রতত্রন। ১৯২৯ ারর এআ ররচষ্টা রক্ষ কযা কগরর কলমথন্ত তা াপরযরাব করযত্রন। এআ ফযথথতায
ককারনা কাযণ জানা মায় না।
ত্রিুযা বাযরতয কযরভানত্রচরি রথভ মুক্ত য় ১৯৬৪ ারর। ১৯৬৪ াররয ২২ এত্ররর ত্রিুযায তৎকারীন
ভুখযভন্ত্রী চীন্দ্ররার ত্রং ধভথনগয কযররিরন করকত্ররঘাি কথরক ধভথনগয মথন্ত কযররথয অনুষ্ঠাত্রনক ঈরদ্বাধন
করযন। এআ কযরথ রয কুভাযঘাি মথন্ত ম্প্রাত্রযত য়। ২২ এত্ররর অনুষ্ঠাত্রনক ঈরদ্বাধন রর ১ এত্ররর কথরকআ
কযর চরাচর শুরু রয় ত্রগরয়ত্রছর। এআ কযরথত্রিয তদঘথয ত্রছর ারি ঈত্রন ভাআর। এয ভরধয অাভ ঞ্চরর ফারযা
ভাআর, অয ত্রিুযায় ারি াত ভাআর। ত্রিুযায় কআভয় ত্রতনত্রি কযররিন ত্রছর— কচাযাআফাত্রি, নদীয়াুয 
ধভথনগয। আ ারি ঈত্রন ভাআর কযরথ ততত্রয কযরত কভাি ফযয় রয়ত্রছর দুআ ককাত্রি ত্রতত্রয রক্ষ িাকা। বাযতীয়
কযররফাডথ কআ িাকা ত্রদরয়ত্রছর। কযররথয কাজ শুরু য় ১৯৬১ াররয নরবম্বয ভার এফং কল য় ১৯৬৩
াররয ত্রডরম্বয ভার। কযরথত্রি ত্রভিাযরগজ রাআরনয ভান নুমায়ী ততত্রয রয়ত্রছর। ত্রভিাযরগজ রাআরন কযর
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ত্রযন্টু দা

চরাচররয দীঘথ ফাান্ন ফছয রয ত্রিুযা বাযরতয িডরগজ কযররয়য ভানত্রচরি ররফ করয ২০১৬ াররয ৩১
জুরাআ। কযরভন্ত্রী ুরয রবু অগযতরা কথরক ত্রনঈ ত্রদত্রে মথন্ত মায়ায জনয ‘ত্রিুযা ুন্দযী এক্সরর’-এয
অনুষ্ঠাত্রনক ূচনা করযন।
ত্রিুযায় িডরগজ কযররথ ত্রিুযা ুন্দযী এক্সরর, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সরর, যাজধানী এক্সরর, কদঘয
এক্সরর, াভপয এক্সরর  করয়কত্রি করাকার কট্রন চারু রর াফথতয ত্রিুযায কমাগারমাগ ফযফস্থা এখরনা
ুগভ নয়। এয রধান কাযণ এআ রাত্রন্তক যারজযয কবৌরগাত্ররক ফস্থান। ফতথভারন ত্রিুযায নদীগুত্রর নাফযতা
াত্রযরয়রছ। িকথ, কযরথ  অকাথআ ত্রিুযায় মাতায়ারতয নযতভ ভাধযভ। ত্রিুযায রে ফাংরারদরয
ফা ত্রযরলফা চারু অরছ। ২০০১ াররয ১১ জুরাআ অগযতরা কথরক ঢাকা ফা ত্রযরলফা চারু য়। অগযতরা
কথরক বায়া ঢাকা রয় করকাতা মথন্ত ফা ত্রযরলফা চারু য় ২০১৫ াররয ২ জুন। এয পরর দূযত্ব ১৬৫০
ত্রকররাত্রভিায (বায়া গুয়াাত্রি) কথরক করভ ৫০০ ত্রকররাত্রভিায রয়রছ। ফাংরারদরয ভধয ত্রদরয় কযর ত্রযরলফা চারু
করয ত্রদত্রেয রে মুক্ত কযায ত্রযকল্পনা যরয়রছ। ত্রিুযারক বাযত  দত্রক্ষণ-ূফথ এত্রয়ায কত্রযরডায ফানারনায
বাযত যকারযয ত্রযকল্পনা ফাস্তফাত্রয়ত রর জাতীয়  অন্তজথাত্রতক কক্ষরি ত্রিুযায গুরুত্ব ফহুগুণ কফরি মারফ।
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