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সেনাপ্রধান এবং ববদেশ েবিদবর মায়ানামার েফর (অদটাবর 4-5, 

2020) 
অদটাবর 05,2020 

. 

সেনাপ্রধান (বেওএএে) সেনাদরল এমএম নরভাদন,বিবভএেএম, এবভএেএম,এেএম,বভএেএম, এবিবে 
এবং ববদেশ েবিব হর্ষবধষন শৃঙ্গলা অদটাবর 4-5, 2020 তাবরদে মায়ানমার েফর কদরদেন।এই েফর 
, োম্প্রবতক বেরগুবলদত বনয়বমত উচ্চ ির্ষাদয়র েফর এবং িারষ্পবরক আোন প্রোদনর মাধযদম 
বিবিত দ্বিাবিক েম্পদকষ র স্থায়ী অগ্রগবতর ির্ষাদলািনার একটি েুদর্াগ প্রোন কদর বেদয়দে।  
 

বেওএএে এবং এফএে সেট কাউদেলর েও অং  োন ে ুবক এবং োমবরক সেবার কমান্ডার ইন 
িীফ বেবনয়র সেনাদরল বমন অংহদলইং-এর োদে োিাৎ কদরদেন।বেওএএে, ভাইে বেবনয়র 
সেনাদরল সো উইন, মায়ানমাদরর োমবরক সেবার সিিুটি কমান্ডার –ইন-িীফ এবং এফএ্ , 
মায়ানমাদরর ববদেশ মন্ত্রদকর স্থায়ী েবিব ইউ সো হযাদনর োদে বমবলত হদয়দেন।এর আদগ,  
উভয়িি অদটাবর 1, 2020 তাবরদে ভািুষ য়াল ববদেশ েপ্তর িরামদশষর মাধযদম বদ্বিাবিক েহদর্াবগতার 
সিদে বযািক আদলািনা কদরবেদলন।  
 

উভয় িি, েংদর্ােক প্রকল্প, েিমতা অেষ ন, ববেযুৎ এবং শবি, অেষননবতক এবং বাবিেযদক গভীর 
করা, েনগদির োদে েনগদির ও েংসৃ্কবতর বববনময়দক েবুবধা প্রোন এবং োমবরক বতনটি 
িবরদর্বাদতই তাদের বববনময়দক প্রশস্ত করার সিদে তাদের অংশীোবরত্বদক আরও মেবুত করার েনয 
েহমত হদয়দেন। সকাবভি -19 দ্বারা উদূ্ভত িযাদলঞ্জদক েয় করার েনয েহদর্াবগতাদক গভীর করার 
েনযও উভয় িি েহমত হদয়দেন।অবতমাবরর ববরুদে মায়ানমাদরর লড়াইদয় ভারদতর েহদর্াবগতার 
প্রতীক বহদেদব বেওএএে এবং এফএে সরদমদিবেভাদরর 3000  টি োর সেট কাউদেলরদক উিহার 
বেদয়দেন। র্েন সর্ই মুহুদতষ  প্রবতদর্ধক উিলব্ধ হদব অগ্রাবধকাদরর বভবিদত মায়ানমারদক সেবার েনয 
ভারদতর ইচ্ছাদক এফএে উদেে কদরদেন। বিদেম্বর 31, 2020 েময় েীমা অববধ বে-20 ঋি 
িবরদর্বা ববলম্ব উদেযাদগর অন্তগষত  ভারদতর ঋি িবরদর্বার বেোন্তদক মায়ানমার প্রশংো কদরদে।   

 
উভয় িি ভারদতর েহদর্াবি্তায় বেিাবিক হাইওদয় এবং কালাোন মাবি-সমািাল ট্রানবেট িবরবহন 
প্রকদল্পর মত িালু োকা িবরকাঠাদমা প্রকল্পগুবলর অগ্রগবত বনদয় আদলািনা কদরদেন।তারা ইদয়দমবেন 
মবহলা িুবলশ আকাদেবমর আধুবনকীকরন, প্রােবমক প্রর্ুবি প্রবশিি সু্কল এবং মায়ানমার ইনবেটিউট 
অব ইনফরদমশন সটকদনালেীর মত প্রকল্পগুবলদক েীর্ষস্থায়ী করার িেবত প্রোদনর মত নতুন 
উদেযাগগুবলর কাে দ্রুত শুরু করার ববর্য় বনদয় বনদেদের মদধয মত বববনময় কদরদেন। 2021 –এর 
প্রেমাদধষ রাবেন রাদেয বেতত্বদয় বন্দদরর কাে বাস্তবাবয়ত করার প্রবত েহমত হদয়দেন।    
 



রাবেন রােয উন্নয়ন কার্ষক্রম(আরএেবিবি) এবং একটি েিতা প্রবশিি সকন্দ্র স্থািন েহ 
কার্ষক্রদমর সফে-III  প্রকদল্পর প্রস্তাববত িূড়ান্ত করদির উদেে েনক অগ্রগবতর কো উভয়িি উদলে 
কদরদেন। েফর িলাকালীন, আরএেবিবি-র অন্তগষত কৃবর্ র্াবন্ত্রককরদির আধুবনকী করদির উিদর 
একটি প্রকদল্পর িুবিও স্বািবরত হদয়দে। এফএে, রাবেন রাদেযর বাস্তুিুযত মানুর্দের বনরািে, স্থায়ী 
এবং দ্রুত সফরত িাঠাদনাদত ভারদতর েমেষদনর কো বযি কদরদেন। 

 
উভয় িি তাদের েীমান্ত এলাকার েরুিা এবং বস্থরতা বোয় রাোর ববর্দয় আদলািনা কদরদেন 
এবং বনে বনে ভূেদন্ড এদক অদনযর প্রবত শত্রুভাবািন্ন সকানরকদমর কাে করদত না সেওয়ার প্রবত 
তাদের অঙ্গীকারদক িুনরায় উদেে কদরদেন। ভারদতর ভারতীয় ববদরাহী েদলর 22 েন কযািারদক 
ভারদতর হাদত তুদল সেবার েনয ভারদতর তরফ সেদক মায়ানমারদক প্রশংো করা হদয়দে।  

 

ভারত, বিন রাদেযর বায়ানু/োরবেিদক েীমান্ত হাট বিদের বনমষাদির েনয 2  বমবলয়ন মাবকষ ন িলার 
অনুোন প্রোন করার  কো সর্ার্িা কদরদে, সর্টি বমদোরাম এনং মায়ানমাদরর মদধয উন্নত 
অেষননবতক েংদর্াগ প্রোন করদব। মায়ানমার সেদক 31 সশ মািষ  2021 অববধ 1.5 লাে টন ববউবলর 
িাল আমোবন করার কোও সর্ার্িা করা হদয়দে। মবয়তবকবয়নাদত েয সেন্টার ফর এদেদলে ইন 
েফটওয়যার সিদভলিদমন্ট অযান্ড সট্রবনং ভািুষ য়াবল উদদ্বাধন করা হদয়দে। ববদেশ েবিব, মায়ানমাদরর 
ববদেশ মন্ত্রদকর স্থায়ী েবিব ইউ সহা হযান-এর োদে একোদে সনয় বিদয়দত এমবযাবে বলয়াদোোঁ 
অবফদেরও উদদ্বাধন কদরদেন।   

 

2016 –সত ভূবমকদম্পর কারদি িবতগ্রস্থ বাগান িযাদগািার োরাই এবং েংিি করা েহ োংসৃ্কবতক 
ঐবতহযদক েংরিি করার েনয ভারদতর েহদর্াবগতাদক মায়ানমাদরর তরফ সেদক প্রশংো করা 
হদয়দে। েইু িি মান্ডালায় সলাকমানয বতলদকর শততম মৃতুয বাবর্ষকীর স্মরদি তাোঁর একটি মবূতষ  
স্থািদনর িবরকল্পনা বনদয় আদলািনা কদরদেন। মান্ডালা সেদল কারারুে োকা কালীন সলাকমানয 
বতলক ভগবে গীতার বযেযা গীতারহেয বলদেবেদলন। ভারতীয় মহাকাবযগুবলদক বাবমষে ভার্ায় 
অনুবাে করা েহ েংসৃ্কবতর অনযানয সিদে েহদর্াবগতার কো আদলািনা করা হদয়দে। 

 
ববদেশ েবিব আগামী 21 শতক িযাংলং শাবন্ত েদেলন োফদলযর োদে উের্ািদনর েনয মায়ানমারদক 
ধনযবাে োবনদয়দেন এবং মায়ানমাদরর গিতাবন্ত্রক অবস্থান্তর প্রাবপ্তদত েংববধানতন্ত্র এবং 
র্ুিরােযতদন্ত্রর অবভজ্ঞতাদক ভাগ কদর সনবার ভারদতর ধারাবাবহক েহদর্াবগতা প্রোনদক বনবিত 
কদরদেন।   

 

ববগত কদয়ক বেদর, উভয় সেশ সতল এবং গযাে ও শবি, িবরকাঠাদমা ও ওর্ুধ ততবরর সিদে 
নতুন বববনদয়াগ েহ বদ্বিাবিক তমেী এবং েহদর্াবগতার নতুন িদের অনুেন্ধাদন প্রশংেনীয় িেদিি 
বনদয়দে। ভারত িাওয়ার বগ্রি এবং মায়ানমার িাওয়ার বগ্রদির মদধয উচ্চ িমতা েম্পন্ন উচ্চ 
সভাদিদের আন্তেষংদর্াগ স্থািন করা বনদয় উভয়িি আদলািনা কদরদেন। উির-িূবষ রােয এবং 
মায়ানমাদরর মদধয সলা সভাদিে আন্তেষংদর্াগ বনদয় আদলািনারও অগ্রগবত হদয়দে। োমবুরক সিদে 
এবং ববির্ষয় সমাকাববলা সিদে েহদর্াবগতাদকও ববৃে করা হদয়দে। উভয় সেশ বববভন্ন আঞ্চবলক এবং 
বহুিাবিক সফারামগুবলদত েহদর্াবগতাও কদর র্াদচ্ছ। স্থল েীমান্ত িার িুবির েফলতার োদে কাদর্ষ 



রূিান্তর করার মত উদেযাগ এবং োবর োকা ভারত-মায়ানমার-োইলযান্ড বেিাবিক সমাটর র্ান 
িুবি আদলািনা োমদনর বেদক অগ্রের হদয়দে।     

 
বেওএএে এবং এফএে-এর মায়ানমার েফর তাদের প্রোবরত বদ্বিাবিক তমেীর স্থায়ী গবতর োদে 
েইু সেদশর েংদর্াদগর উচ্চ অগ্রগিযতাদক প্রবতফবলত কদরদে।  

 
বনউ বেবে 
অদটাবর 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. 


