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ভাৰতীয় স্থল সেনাৰ মুৰব্বী আৰু বৈদেশিক েশিৈৰ মযানমাৰ ভ্ৰমণ
(অদটাৈৰ 4-5, 2020)
অক্টোবৰ 05, 2020
ভোৰতীয় স্থল সেনোৰ মুৰব্বী সেক্নক্ৰল এম এম নোৰোৱোক্ন, পি পভ এছ এম, এ পভ এছ এম, এছ এম,
পভ এছ এম, এ পি পি আৰু ববক্েপিক েপিব শ্ৰী হৰ্ষৱৰ্দ্ষন পৰিংলোই 4-5 অক্টোবৰ, 2020 তোপৰক্ে
মযোনমোৰ ভ্ৰমণ কক্ৰ। এই ভ্ৰমক্ণ পিিোপিক েম্পকষ ৰ ধোৰোবোপহক অগ্ৰগপতক িৰ্ষোক্লোিনো কৰোৰ এক েুক্ৰ্োগ
প্ৰেোন কপৰক্ছ পৰ্ েোম্প্ৰপতক েময়তপনয়পমত উচ্চ িৰ্ষোয়ৰ িপৰেিষন আৰু আক্লোিনোৰ িোৰো পিপিত কৰো
বহক্ছ।
ভোৰতীয় স্থল সেনোৰ মুৰব্বী আৰু ববক্েপিক েপিক্ব ৰোপেযক কোউপিলোৰ েোও আিংগ িোন ছু কী আৰু
কমোণ্ডৰ ইন িীফ অফ পিক্ফি িোপভষ ক্ছছৰ পিপনয়ৰ সেক্নক্ৰল পমন আিংগ হোপলঙ্গক েোিোত কক্ৰ।
ভোৰতীয় স্থল সেনোৰ মুৰব্বীক্য় উি সেযষ্ঠ প্ৰধোন সিৌ ৱীন, মযোনমোৰ েিস্ত্ৰ সেৱোৰ উি কোমোণ্ডোৰ-ইনিীফক েোিোত কক্ৰ। ববক্েপিক েপিক্ব মযোনমোৰৰ ববক্েপিক িপৰক্ৰমো মন্ত্ৰণোলয়ৰ স্থোয়ী েপিব ইউ সিৌ
হোনক েোিোত কক্ৰ। ইয়োৰ আগক্ত েুক্য়ো িিই 1 অক্টোবৰ, 2020 তোপৰক্ে ভোছুষ ক্ৱল ববক্েপিক কোৰ্ষযোলয়
িৰোমিষৰ মোধযক্মক্ৰ পিিোপিক েহক্ৰ্োপগতোৰ সিত্ৰত বযোিক আক্লোিনো কক্ৰ।
েুক্য়ো িিই সৰ্োগোক্ৰ্োগ েিংক্ৰোন্তীয় প্ৰকল্প, েিমতো বৃপৰ্দ্, পবেুযত আৰু িপি, অৰ্ষননপতক আৰু বোপণপেযক
েম্পকষ ক আৰু গভীৰ কৰো, মোনুহৰ বেক্ত মোনুহৰ েম্পকষ আৰু েোিংস্কৃপতক আেোন-প্ৰেোনৰ সিত্ৰেন
েহেতৰ কৰো আৰু পতপনওটো সেৱোক্তই পনেৰ প্ৰপতৰিো পবপনময়ক বৃহত্তৰ-পভপত্তত সতওঁক্লোকৰ
অিংিীেোপৰত্বক আৰু অপধক মেবুত কৰোৰ বল েহমত সিোৰ্ণ কক্ৰ। কপভি-19 মহোমোৰীৰ ফলত উদ্ভৱ
সহোৱো প্ৰতযোহ্বোনেমূহৰ িৰো হোত েোপৰবৰ কোৰক্ণ েহক্ৰ্োপগতো বৃপৰ্দ্ কৰোৰ সিত্ৰত েহমত সিোৰ্ণ কক্ৰ।
স্থল সেনোৰ মুৰব্বী আৰু ববক্েপিক েপিক্ব ৰোপেযক কোউপিলোৰক সৰমক্িপছপভৰ েৰৱৰ 3000 টো বটল
আগবঢোইপছল পৰ্ মহোমোৰীৰ পবৰুক্ৰ্দ্ ৰ্ুে
ঁ ত মযোনমোৰক েহোয় কৰোৰ সিত্ৰত ভোৰতৰ প্ৰপতশ্ৰুপতৰ প্ৰতীক।
ববক্েপিক েপিক্ব কৰ’নোৰ প্ৰপতক্ৰ্ধকৰ উিলব্ধতো অনুৰ্োয়ী পবপনময় কৰোৰ সিত্ৰত মযোনমোৰক অগ্ৰোপধকোৰ
পেব বুপল ইপঙ্গত পেক্য়। মযোনমোক্ৰ পে-20 ঋণ সেৱো পনলম্বন িেক্িিৰ অধীনত 31 পিক্িম্বৰ, 2020নল
ঋণ সেৱো পনবৃপত্ত পেয়ো ভোৰতৰ পেৰ্দ্োন্তক প্ৰিিংেো কক্ৰ।
উভয় িিই পত্ৰিিীয় ঘোইিৰ্ আৰু কোলোেোন মোপি-মক্িল ট্ৰোনপেট ট্ৰোিক্িোটষ প্ৰকল্পৰ েক্ৰ বতষ মোন িপল
ৰ্কো ভোৰতৰ েোহোৰ্ষপ্ৰোপ্ত আন্তঃগোঠপনমূলক প্ৰকল্পেকমূহৰ েন্দভষ ক্তো আক্লোিনো কক্ৰ। সতওঁক্লোক্ক য়োক্মপৰ্ন
মপহলো িুপলি একোক্িপম, বুপনয়োেী কোপৰকৰী পবেযোলয়ৰ উন্নতীকৰণৰ েক্ৰ নতু ন িেক্িিেমূহ তৰ্ো
মযোনমোৰ তৰ্য প্ৰৰ্ুপিৰ প্ৰপতষ্ঠোনৰ েক্ৰ প্ৰকল্পৰ কোৰক্ণ েীঘষকোলীন পস্থপতস্থোিকতো প্ৰেোন কৰোৰ
উিোয়েমূহৰ ওিৰত প্ৰোৰ্পমক িৰ্ষোয়ত কোম আৰম্ভ কৰোৰ েন্দভষ ত মত পবপনময় কক্ৰ। েুক্য়ো িিৰ

মোেত 2021ৰ প্ৰৰ্ম পত্ৰমোপেকত ৰোপেক্ন ৰোেযত পিট্টওয়ী বন্দৰ িপৰিোলনোৰ পেিত কোম কৰোক বল
েহমত সিোৰ্ণ কক্ৰ।
েুক্য়ো িিই ৰোপেন ৰোেয উন্নয়ন কোৰ্ষেূিী (RSDP)ৰ অধীনত সহোৱো উক্েেক্ৰ্োগয অগ্ৰগপতৰ কৰ্ো উক্েে
কক্ৰ আৰু েিতো প্ৰপিিণ সকন্দ্ৰ স্থোিন েহ কোৰ্ষযেূিীৰ িৰ্ষোয় – IIIৰ অধীনত প্ৰকল্পেমূহক িূ ডোন্ত কৰোৰ
প্ৰস্তোৱ পেক্য়। ভ্ৰমণ কোলত, RSDPৰ অধীনত কৃ পৰ্ ৰ্োপন্ত্ৰকীকৰণৰ উন্নতীকৰণ প্ৰকল্পত িু পি স্বোিৰ কক্ৰ।
ববক্েপিক েপিক্ব স্থোনিু যত বযপিেকলক ৰোপেন ৰোেযনল েুৰপিত, বহনিম আৰু িীক্ে উভতোই অনোক্টো
েুপনপিত কৰোৰ বোক্ব ভোৰতৰ েমৰ্ষনৰ কৰ্ো েোপনব পেক্য়।
েুক্য়ো িিই সতওঁক্লোকৰ েীমোন্তৱতী অঞ্চলৰ েুৰিো আৰু পস্থপতিীলতো বেোই ৰেোৰ পবৰ্ক্য় আক্লোিনো কক্ৰ
আৰু পনেস্ব অঞ্চলত ইেক্ন আনেনৰ ওিৰত িপতকোৰক কোৰ্ষকলোিৰ কোৰক্ণ বযৱহোৰ নকপৰবৰ কোৰক্ণ
িোৰস্পপৰক প্ৰপতশ্ৰুপত বযি কক্ৰ। ভোৰতৰ পবক্ৰোহী সগোষ্ঠীৰ 22 েন সকিোৰক ভোৰতনল হস্তোন্তৰ কৰোৰ
কোৰক্ণ ভোৰতীয় িিই মযোনমোৰৰ প্ৰপত প্ৰিিংেো প্ৰকোি কক্ৰ।
ভোৰক্ত িীন ৰোেযৰ বযোনু/িোৰপছিকত েীমোন্ত হোট ব্ৰীে পনমষোণৰ কোৰক্ণ 2 পমপলয়ন িলোৰ অনুেোনৰ
কৰ্ো সঘোৰ্ণো কপৰক্ছ পৰ্ পমক্েোৰোম আৰু মযোনমোৰৰ মোেত অৰ্ষননপতক সৰ্োগোক্ৰ্োগ বৃপৰ্দ্ কপৰব। 31 মোিষ
2021 িৰ্ষন্ত মযোনমোৰৰ িৰো আমেোপৰৰ কোৰক্ণ 1.5 লোে টন মোটি িোইল অনোৰ কৰ্ো সঘোৰ্ণো কক্ৰ।
ইয়োৰ উিপৰও, মোইটকনযোত সিণ্টোৰ অফ এপিক্লঞ্চ ইন ছফ্টওক্ৱৰ সিক্ভলিক্মণ্ট এণ্ড সট্ৰইপনঙৰ ভোছুষ ক্ৱল
ভোক্ৱ উক্িোধন কৰো হয়। ববক্েপিক েপিক্ব মযোনমোৰৰ ববক্েপিক িপৰক্ৰমোৰ মন্ত্ৰী, স্থোয়ী েপিব ইউ ি
হোনৰ বেক্ত েূতোবোে েিংক্ৰ্োগ কোৰ্ষোলয়ক্ৰো উক্িোধন কক্ৰ।
মযোনমোৰৰ িিই 2016 বৰ্ষত ভূ পমকম্পৰ ফলত িপতগ্ৰস্ত সহোৱো বোগোন িযোক্গোেোৰ সমৰোমপত আৰু
েিংৰিণ েহ েোিংস্কৃপতক ঐপতহয ৰিণোক্বিণত ভোৰক্ত কৰো েহোয়ৰ বোক্ব প্ৰিিংেো জ্ঞোিন কক্ৰ। েুক্য়ো
িিই মোণ্ডক্লত সলোকমোনয পতলকৰ 100 তম িূণয পতপৰ্ত সতক্েতৰ স্মৃপতত এক প্ৰপতমো স্থোিন কৰোৰ
িপৰকল্পনোৰ েন্দভষ ত আক্লোিনো কক্ৰ। মণ্ডলীয় সেলত কোৰোগোৰত বন্দী বহ ৰ্কো েময়ক্ছোৱোত সলোকমোনয
পতলক্ক ভোগৱত গীতোৰ বযোেযোনগীতো ৰহেয পলপে উপলয়োইপছল। েিংস্কৃপতত েহক্ৰ্োপগতোৰ অনয সিত্ৰেমূহত
বোপমষছ ভোৰ্োত ভোৰতীয় মহোকোবযেমূহৰ অনুবোে অন্তভূষ ি আপছল।
ববক্েপিক েপিক্ব একপবিংি িতোব্দী িোিংলিংগ িোপন্ত েপিলনৰ িতু ৰ্ষেন ববঠক েফলভোক্ৱ অনুপষ্ঠত কৰোৰ
কোৰক্ণ মযোনমোৰক অপভনন্দন জ্ঞোিন কক্ৰ আৰু মযোনমোৰৰ গণতোপন্ত্ৰক উত্তৰণত েহোয়তো প্ৰেোন কৰোৰ
কোৰক্ণ েিংপবধোনবোে আৰু েিংঘবোেৰ পনেৰ অপভজ্ঞতোক পবপনময় কৰোৰ সিত্ৰত ভোৰতৰ ধোৰোবোপহক
েমৰ্ষনৰ আশ্বোে প্ৰেোন কপৰক্ছ।
সৰ্োৱো পকছু বছৰত েুক্য়োেন সেিৰ মোেত পিিোপিক েম্পকষ ৰ সিত্ৰত প্ৰিিংেনীয় অগ্ৰগপত সহোৱো সেেো
বগক্ছ আৰু সতল, সগছ আৰু পবেুযত, আন্তঃগোঠপন আৰু ফোমষোপছউটিক্কল েণ্ডত নতু ন পবপনক্য়োগ েহ
েহক্ৰ্োপগতোৰ সিত্ৰত নতু ন িৰ্ৰ অনুেন্ধোন কপৰক্ছ। উভয় িিই ভোৰতীয় িোৱোৰ গ্ৰীি আৰু মযোনমোৰ
গ্ৰীিৰ মোেত এটি উচ্চ িমতোৰ্ুি উচ্চ ভিোেৰ্ুি গ্ৰীি ইণ্টোৰকোক্নিন স্থোিনৰ ওিৰক্তো আক্লোিনো
কক্ৰ। উত্তৰ-িূব ৰোেয আৰু মযোনমোৰৰ মোেত পনম্ন ভক্িেৰ সৰপিক্য়ল ইণ্টোৰকোক্নিন েন্দভষ ত
আক্লোিনো আগবঢোই ৰ্কো বহক্ছ। েমুৰ েীমো আৰু েুক্ৰ্ষোগ বযৱস্থোিনোত েহক্ৰ্োপগতো আগবক্ঢোৱো বহক্ছ।

েুক্য়ো িিই পবপভন্ন আঞ্চপলক আৰু বহুিোপিক সিত্ৰত েহক্ৰ্োপগতো অবযোহত ৰোপেক্ছ। সলণ্ড বিষোৰ ক্ৰপছিং
িু পিৰ েফল ৰূিোয়ন আৰু ভোৰত-মযোনমোৰ-ৰ্োইক্লণ্ড পত্ৰিোপিক মটৰ ৰ্োনবোহন িু পিত েোম্প্ৰপত িপল ৰ্কো
আক্লোিনোৰ েক্ৰ িেক্িিেমূহ হোতত সলোৱো বহক্ছ।
ভোৰতীয় স্থল সেনোৰ মুৰব্বী আৰু ববক্েপিক েপিবৰ মযোনমোৰৰ এই ভ্ৰমক্ণ েুক্য়োেন সেক্ি সতওঁক্লোকৰ
পবস্তৃ ত পিিোপিক েম্পকষ ৰ গপত বেোই ৰেোত িৰস্পক্ৰ িৰস্পৰৰ বেক্ত পমপল উচ্চ অগ্ৰোপধকোৰক
প্ৰপতফপলত কক্ৰ।
নতু ন শেল্লী
অদটাৈৰ 05, 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

