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বিদেশ সবিি হর্ষির্ষন শঙৃ্গলার মায়ানমার সফর (বিদসম্বর 22-

23,2021) 
বিদসম্বর 23,2021  

 

বিদেশ সবিি 22 থেদে 23 থশ বিদসম্বর 2021 মায়ানমাদর োর্ষেবর সফদর রদয়দেন। এই সফদর 
বিবন রাষ্ট্রীয় প্রশাসবনে পবরর্দের সভাপবি এিং অনযানয উচ্চপেস্থ প্রবিবনবর্দের সাদে সাক্ষাৎ 
েরদিন। বিবন নাগবরে সমাদের প্রবিবনবর্ এিং নযাশনাল লীগ ফর থিদমাক্র্যাবস সহ অনযানয 
রােননবিে েলগুবলর প্রবিবনবর্দের সাদেও বিঠে েরদিন।  এোড়া বিবন মায়ানমাদর োর্ষরি 
রাষ্ট্রেিূ এিং ইউএন এর প্রবিবনবর্দের সাদেও সাক্ষাৎ েরদিন। 

 

2. সংবিষ্ট সিার সাদে বিঠদে বিদেশ সবিি র্ি শীঘ্র সম্ভি মায়ানমাদর গণিন্ত্র বফদর আসা, 
আটে িযাবি এিং থেলিন্দীদের মুবি, আদলািনার মার্যদম সমসযার সমার্ান এিং বহংসা সমূ্পণষ 
ভাদি িন্ধ েরার উপর থোর বেদয়দেন। বিবন আবসয়ান (ASEAN) উদেযাদগর প্রবি ভারদির 
শবিশালী এিং র্ারািাবহে সমেষনদে পুনরায় বনবিি েদরদেন। বিবন আশা প্রোশ েদরদেন, 
পাাঁি েফা ঐেযমদির বভবিদি িাস্তদিাবিি এিং গঠনমূলে ভাদি অগ্রগবি সম্ভি হদি। 

 

3. বিদেশ সবিি ভারদির সাদে মায়ানমাদরর েীর্ষ সীমান্ত ভাগ েদর থনওয়ার উপদর থোরাদরাপ 
েদর  িদলদেন থর্ মায়ানমাদরর েনগণদে ভারি র্ারািাবহে ভাদি মানবিে সহায়িা প্রোন 
েদর আসদে। থোবভি-19 অবিমাবরর বিরুদে মায়ানমাদরর লড়াইদে সহায়িা প্রোদনর উদেদশয 
বিবন মায়ানমার থরিক্র্স থসাসাইটিদে ভারদি বিবর েশ লাখ থিাে ভযােবসন হস্তান্তবরি েদরন। 
এই ভযােবসদনর এেটা অংশ ভারি-মায়ানমার সীমাদন্ত িসিাসোরী সম্প্রোদয়র টিোেরদণ 
িযিহৃি হদি। বিবন ১০০০০ টন িাল এিং গম অনুোন বহসাদি প্রোন েরার েোও থর্ার্ণা 
েদরন।  

 

4. ভারি-মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুবলদি িলদি োো প্রেল্পগুবল সহ েনগণ থেবিে 
সামাবেে ও অেষননবিে উন্নয়দনর প্রেল্পগুবলদি ভারদির র্ারািাবহে সহায়িা প্রোদনর েো 
বিদেশ সবিি িযি েদরন।  বিবন িলদি োো থর্াগাদর্াগ- প্রেল্পগুবল থর্মন োলাোন 
মাবিদমািাল ট্র্যাবিট ট্র্ান্সদপাটষ  প্রেল্প এিং বিপাবক্ষে হাইওদয় প্রেদল্পর প্রবি ভারদির অঙ্গীোদরর 
েো প্রোশ েদরন। মায়ানমাদরর েনগদণর উপোদরর েনয রাখাইন রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন থপ্রাগ্রাম এিং 
সীমান্ত অঞ্চদলর উন্নয়ন থপ্রাগ্রাদমর প্রবি ভারদির অঙ্গীোদরর েো বিবন    পুনরায় প্রোশ 
েদরন।  

 

 



5.  েবক্ষণ মবণপুদরর িুড়ািিপুর থেলায় সম্প্রবি র্দট র্াওয়া র্টনার আদলাদে এই সফর 
ভারদির বনরাপিার বির্য় িুদল র্রার এেটি সুদর্াগ েদর বেদয়দে।দর্ থোন র্রদণর বহংসা িন্ধ 
েরার এিং সীমান্তিিী অঞ্চদল শাবন্ত ও বস্থবিশীলিা িোয় রাখার প্রদয়ােদনর উপর বিদেশ সবিি 
থোর বেদয়দেন। েইু থেশই এে থেদশর অঞ্চল অনযদেদশর বিরুদে িযিহার না েরদি থেওয়ার 
বির্দয় িাদের অঙ্গীোদরর েো পুনরায় িযি েদরদে।  

 

6. ভারদির সাদে মায়ানমাদরর 1700 বেবম েীর্ষ সীমান্ত রদয়দে। এই থেদশর থর্ থোন র্টনা 
ভারদির সীমান্তিিী অঞ্চদল প্রভাি থফদল। মায়ানমাদরর শাবন্ত ও শৃঙ্খলা িোয় োো ভারদির 
োদে খিুই গুরুত্বপূণষ, বিদশর্ েদর উির-পূিষ অঞ্চদলর েনয।  

 

7.গণিাবন্ত্রে থেশ এিং বনেট প্রবিদিশী বহসাদি ভারি মায়ানমাদরর গণিাবন্ত্রে পবরিিষ দনর লদক্ষয 
োে েদর িদলদে এিং এই বির্দয় মায়ানমাদরর গণিাবন্ত্রে িযিস্থার েক্ষিা ও অনুশীলদনর 
উন্নবিেদল্প বিবভন্ন অংশীোরদের সাদে োে েরদে। মায়ানমাদরর েনগদণর ইচ্ছায় ভারি এই 
প্রদিষ্টাগুবল পুনরায় শুরু েরার প্রস্তাি থরদখদে র্াদি মায়ানমার এেটি বস্থবিশীল গণিাবন্ত্রে ও 
র্ুিরাষ্ট্র বহসাদি আত্মপ্রোশ েরদি পাদর।  

 

নিউনিনি  
নিসেম্বর  23,2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 


