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ভারত-মায়ানমার বৈদেশিক অশিদের মদযে পরামিশ েভা 

অক্টোবর 01,2020  

ভোরত এবং মোয়োনমোক্রর ববক্েশিক অশিক্ের মক্যে 19 তম রোউক্ের পরোমিশ েভো ভোর্চশ য়োল মমোক্ে 

1 অক্টোবর 2020 অনচশিত হক্য়ক্ে। ভোরতীয় প্রশতশনশয েলক্ক মনতৃত্ব শেক্য়ক্েন শবক্েি েশর্ব শ্রী 
হর্শবযশন শরংলো এবং মোয়োনমোর প্রশতশনশয েলক্ক মনতৃত্ব শেক্য়ক্েন স্থোয়ী েশর্ব ইউ মেো হোন। 

 পরোমিশ েভো র্লোকোলীন উভয় পক্ষ েম্পক্কশ র আগোক্গোড়ো শনক্য় পর্শোক্লোর্নো  কক্রক্ে, মর্মন েীমোক্ে 
েহক্র্োশগতো এবং েীমোে পশরকোঠোক্মোর উন্নয়ন, মোয়োনমোক্র  র্লক্ত থোকো ভোরতীয় উন্নয়ন 
প্রকল্পগুশলর বতশ মোন অবস্থো, বোশিজ্ে ও শবশনক্য়োগ  েম্পকশ , পোওয়োর এবং এনোশজ্শ  মক্ষক্ে েহক্র্োশগতো, 
রোষ্ট্রেতূ েম্পশকশ ত বেোপোর এবং েোংসৃ্কশতক েহক্র্োশগতো এবং ভূশমকক্ম্পর িক্ল বোগোক্ন ক্ষশতগ্রস্ত 

পেোক্গোেোগুশলক্ক পূবশোবস্থোয় শিশরক্য় আনোর জ্নে র্লক্ত থোকো কোজ্। আঞ্চশলক মক্ষক্ে েহক্র্োশগতো এবং 

বহুমচখী মিোরোমগুশল শনক্য়ও আক্লোর্নো হক্য়ক্ে। উভয় পক্ষই েন্তুশি প্রকোি কক্রক্ে মর্ মকোশভে 
অশতমোশর র্লক্ত থোকো স্বক্ত্বও শবশভন্ন মক্ষে শনক্য় ভোর্চশ য়োল মমোক্ে ববঠক হক্য়ক্ে, মর্মন পোওয়োর, 

এনোশজ্শ  ইক্তেশে র্ো শিপোশক্ষক েম্পক্কশ র গভীরতো প্রশতিশলত কক্র। এটি মনোট করো হক্য়ক্ে মর্ 
পরবতী র্চগ্ম বোশিজ্ে কশমটির মন্ত্রকস্তরীয় ববঠক 20 অক্টোবর অনচশিত হক্ব র্ো বোশিজ্ে এবং 
শবশনক্য়োক্গর মক্ষক্ে শিপোশক্ষক েম্পকশ  আরও মজ্োরেোর করক্ত উপক্র্োগী হক্ব।   

মকোশভে-19 এর কোরক্ি উদূ্ভত র্েোক্লঞ্জ এবং ভেোকশেক্নর উন্নয়ন, ওর্চয ও েরঞ্জোম এর মর্োগোন 
এবং প্রর্চশি এবং ক্ষমতো বতশর ইতেশের মোযেক্ম তোর তীব্রতো কমোক্নোর শবর্ক্য় উভয় পক্ক্ষর মক্যে 
শবস্তোশরত আক্লোর্নো হক্য়ক্ে।  

শবক্েি েশর্ব পচনরোয় বেি কক্রক্েন মর্ ভোরক্তর ‘প্রশতক্বিী প্রথম’ এবং ‘লচক ইস্ট’ নীশত অনচর্োয়ী 
ভোরত মোয়োনমোক্রর েোক্থ থোকো অংিীেোরত্বক্ক অগ্রোশযকোর মেয়। শতশন বক্লক্েন মর্ মোয়োনমোক্রর 
েোক্থ েহক্র্োশগতো মজ্োরেোর করোর প্রশত এবং েহক্র্োশগতোর নতচ ন পথ খচুঁক্জ্ বোর করোর প্রশত ভোরত 
অঙ্গীকোরবদ্ধ থোকক্ব।  

েচই মেক্ির পোরস্পশরক উপকোক্রর জ্নে জ্নে ভোরক্তর েোক্থ থোকো েমক্য়র িোরো পরীশক্ষত 
অংিীেোরত্বক্ক আরও িশিিোলী করোর প্রশত মোয়োনমোক্রর অঙ্গীকোক্রর কথো স্থোয়ী েশর্ব পচনরোয় 



শনশিত কক্রক্েন। মকোশভে েম্পশকশ ত শবর্ক্য় এবং উন্নয়ক্নর জ্নে ভোরত মোয়োনমোক্রর প্রশত মর্ 
েোহক্র্ের হোত বোশড়ক্য় শেক্য়ক্ে শতশন তোর প্রিংেো কক্রক্েন। শজ্-20 ঋি পশরক্র্বো স্থশগত রোখোর 
উক্েেোক্গর অযীক্ন মম 01,2020 মথক্ক শেক্েম্বর 31,2020 পর্শে ঋি পশরক্র্বো েোক্ড়র বেবস্থো কক্র 

মেওয়োর জ্নে শতশন ভোরতক্ক যনেবোে জ্োশনক্য়ক্েন।  

উভক্য়র েচশবযোজ্নক শেক্ন পরবতী রোউক্ের ববক্েশিক অশিক্ের পরোমিশ েভো অনচশিত হক্ব বক্ল েচই 

পক্ষ েম্মত হক্য়ক্ে।  

শনউ শেশি  

অক্টোবর 1,2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


