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Historical Ties
১৯১০ সাল থেকে ভারত-ভুটান সম্পেক ভাগাভাগগ েকর যখন ভুটান গিটটশ ভারকতর এেটট
‘আশ্রিত রাজ্য’ (Protectorate State) হক়ে ওকে, গিটটশকের তার বৈকেগশে গৈষ়ে ও প্রগতরক্ষা
গৈষ়েটটকে “গাইডড” েরকত থে়ে। ১৯৪৭ সাকল ভারত যখন স্বাধীনতা অজ্কন েকরগিল, ভুটান
প্রেম থেশগুগলর মকধয এটট স্বীেৃগত লাভ েকরগিল। ১৯৬৮ সাকল গেম্পুকত ভারকতর এেটট
গৈকশষ অগিস প্রগতষ্ঠার মধয গেক়ে ভারত ও ভুটাকনর মকধয েূটননগতে সম্পেক প্রগতটষ্ঠত
হক়েগিল। এর আকগ ভুটাকনর সাকে ভারকতর সম্পেকগুগল গসগেকমর রাজ্ননগতে অগিসার দ্বারা
থেখাকশানা েরা হত। ১৯৭১ সাকল ভুটান ভারকতর এেটট গৈকশষ প্রগতগনগধর োযাল়ে
ক
প্রগতষ্ঠা
েকর। ভারত-ভুটাকনর গদ্বপাগক্ষে সম্পকেকর মূল োোকমা গিল ১৯৪৯ সাকল েু'থেকশর মকধয
ৈন্ধুত্ব এৈং সহকযাগগতা চুক্তি, যা থিৈরু়োরী ২০০৭ এ সংকশাগধত হক়েগিল

*। ভারত-ভুটান

ৈন্ধুত্ব চুক্তি থেৈল আমাকের সম্পকেকর সমসামগ়েে প্রেৃগতই প্রগতগৈগিত েকর না, তকৈ
এেগৈংশ শতাব্দীকত তাকের ভগৈষযকতর উন্ন়েকনর গভগিও রাকখ। ভারত এৈং ভুটাকনর মকধয
আনুষ্ঠাগনে েূটননগতে সম্পেক প্রগতষ্ঠার সুৈর্ জ়্েন্তী
ক
২০১৮ সাকল উেযাগপত হক়েগিল।

(*)
• সংকশাগধত ইকদা-ভুটান ৈন্ধুত্ব চুক্তি গেম্পুকে তার গৈকেশ ও প্রগতরক্ষা নীগত
পগরচালনার আরও ক্ষমতা গেক়েকি।
• ২০০৭ সালে ৮ থিৈরু়োগর ভুটাকনর ৈােশাহ ক্তজ্গকম থখসার নামগগক়েল
ও়োংচুে এৈং গৈকেশমন্ত্রী প্রনৈ মুকখাপাধযা়ে এই আপকডট হও়ো চুক্তি
স্বাক্ষর েকরগিকলন।
• ১৯৪৯ সাকলর ৮ ই আগস্ট োক্তজ্গক লংক়ে স্বাক্ষগরত মূল চুক্তিটটকত ন়েটট ধারা
রক়েকি এৈং নতু নটটর রক়েকি েশটট।
• চুক্তির পুনর্বলবচনার
ি
সালে ধারা ২ ও ৪ সহ কল়েকটি ধারা সংল াধন করা
হল়েলে যা ভুিানলক তার র্বলে নীর্ত আরও স্বতন্ত্রভালব পর্রচােনা করলত
সক্ষম করলব তলব ভারলতর সুরক্ষা স্বােলক
ি মাো়ে ররলেই োকলব।
• অনুকেে ২, যা ৈকলকি থয ভুটান তার গৈকেগশ নীগত পগরচালনার সম়ে
ভারকতর পরামশ দ্বারা
ক
পগরচাগলত হকৈ, এমন এেটট ভাষা পগরৈগতকত হক়েকি
যা সহকযাগগতার েো ৈকল। এ গৈষক়ে এেটট ঘগনষ্ঠ পরামশমূক লে ৈযৈস্থা
স্থাপন েরা হকৈ।

• ৪ নং অনুলেলে সংল াধন করলে ভুিান ভারলতর সম্মর্ত োডাই অনযানয
রে

রেলক সামর্রক সরঞ্জাম আমোর্ন করলত পারলব। তলব এই ধারাটি

র ার র্েল়ের্েে রয এটি করার সম়ে র্েম্পু ভারলতর স্বােলক
ি র্বলবচনা়ে
রােলব।
• সংকশাগধত চুক্তিকত পারস্পগরে সুগৈধার জ্নয গৈেযমান তকৈ অপ্রক়োজ্নী়ে
সম্ভাৈনাকে োকজ্ লাগাকত অেননগতে
ক
ও ৈাগর্ক্তজ্যে থক্ষকে সহকযাগগতা
ৈাডাকনার ৈযৈস্থা েরা হক়েকি।
• এটট উভ়ে থেকশর নাগগরেকের আচরণ ৈা তাকের থয মুি ৈাগর্জ্য ৈযৈস্থা়ে
রক়েকি তা পগরৈতককনর েো েল্পনা েকর না।
• নতু ন চুক্তি সম্পকেকর সমসামগ়েে স্বভাৈকে প্রগতিগলত েকর এৈং
ন়োগেগি ও গেম্পুর মকধয ভগৈষযকতর সম্পকেকর উন্ন়েকনর গভগি স্থাপন
েকরকি।

ভুটাকনর ভারকত তাৎপয ক
র য ক ভারকতর োকি তার থভৌগগলে অৈস্থান থেকে
থভৌকগাগলে তাতরপয-ক ভুটাকনর তাতপ
পাও়ো যা়ে
১। ভারত-ভুটান প্রগতকৈশী রাষ্ট্রগুগল গহমালক়ের থোকল পকড আকি।
২. ভারত ভুটাকনর সাকে ৬৯৯ গেকলাগমটার সীমানা ভাগ েকর থন়ে এৈং ভারকতর
চারটট রাজ্য অুর্াচল প্রকেশ, আসাম, গসগেম এৈং পক্তিমৈঙ্গকে সংযুি েকর।
৩. ভারত-ভুটান আন্তজ্কাগতে সীমান্ত থরখার নাম জ়্েগাাঁও (পক্তিমৈঙ্গ)
4.। গহমালক়ের পােকেকশ অৈগস্থত, এটট ভারত এৈং চীকনর মকধয সযান্ডউইচড সুতরাং,
এটট েুটট থেকশর মকধয এেটট ৈািার (Buffer)* গহসাকৈ োজ্ েকর।

(*)(ৈািার থস্টট- েুটট প্রগতেূল থেকশর মকধয অৈগস্থত এেটট থিাট্ট গনরকপক্ষ থেশ এৈং
আঞ্চগলে দ্বকের প্রােুভাক ৈ থরাকধ থসৈা গেকে।)

৫. ভুটাকনর ৈতকমান সীমানাগুগল সুরগক্ষত েরা গৈকশষত এর পক্তিম সমান্ত ভারকতর পকক্ষ
স্পষ্টভাকৈ গুুত্বপূর্।ক

অেননগতে
ক
তাতরপয-ভ
ক ু টান ভারতী়ে পর্যদ্রৈযগুগলর জ্নয এেটট ৈাজ্ার সরৈরাহ েকর এৈং
এটট ভারতী়ে গৈগনক়োকগর গন্তৈয। ভারকতর জ্নযও, ভুটান হাইকরাপও়োকরর উতরস।
র য-ক এেটট রাজ্ননগতেভাকৈ গস্থগতশীল ভুটান ভারকতর পকক্ষ গুুত্বপূর্।ক
৭। রাজ্ননগতে তাতপ
এেটট অগস্থগতশীল ভুটান ভারতগৈকরাধী ক্তি়োেলাপগুগলকত এেটট গনরাপে আশ্র়ে গেকত
পাকর।

সহকযাগগতা ভারত-ভুটান অঞ্চলসমূহ। (Areas of
Cooperation)
1. উচ্চ স্তকরর েশনক (High Level Visits)
গৈশ্বাস এৈং থৈাঝার দ্বারা গচগিত গতহযগতভাকৈ অননয গদ্বপাগক্ষে সম্পেক ৈিকরর পর
ৈির ধকর পগরপক্ক হক়েকি। েু'থেকশর মকধয গন়েগমত পগরেশনক এৈং উচ্চ পযাক়ের
ক
সংলাকপর গতকহযর মধয গেক়ে গৈকশষ সম্পেক টটগেক়ে রাখা হক়েকি। ২০১৩ সাকলর ৬৪
তম প্রজ্াতন্ত্র গেৈস উেযাপকনর জ্নয থমজ্াক্তজ্ ক্তজ্গকম থখসার নামগগ়োল ও়োংচাে
প্রধান অগতগে গিকলন। তারা আৈারও ২০১৪ সাকলর অকটাৈকর লন্ডন স্কুল, সানাও়োর
(১৬৭ তম িাউন্ডার গেৈস উেযাপকনর প্রধান অগতগে গহসাকৈ) এর এেটট ৈযক্তিগত
সিকর ভারত সির েকরগিকলন। এৈং অকটাৈর-নকভির ২০১৭ চলাোলীন, ভুটাকনর রাজ্া
মহামগহম ভুটাকনর েুইন ও রক়েল গপ্রন্স তাাঁর রাজ্েী়ে মগহমা ক্তজ্গকম নামগগক়েকলর সাকে ভারত
সির েকরগিকলন এৈং গদ্বপক্ষী়ে আগ্রকহর গৈষ়ে গনক়ে আকলাচনা েকরগিকলন।
ভুিালনর প্রধানমন্ত্রী র্নবার্চত
ি
হও়োর পলর, 30 আগস্ট রেলক ৪ রসলেম্বর, ২০১৩ পযন্ত
ি
র্েওনলচন র র্রং রিালে ভারলত প্রেম অর্ির্ ়োে সির শুরু কলরলেন। প্রধানমন্ত্রী রতােই
এবং Foreign সেলসযর একটি প্রর্তর্নর্ধেলের সালে র্বলে মন্ত্রীর অন্তভুি
ি আবারও ভারত সির
কলরলেন . ২৫-২৮ রম, ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র রমােীর পে গ্রহণ অনুষ্ঠান।

ভারলতর প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রলণ প্রধানমন্ত্রী রিালে 10-18

ানু়োরী 2015 পযন্ত
ি ভারলত একটি

সরকারী সির কলরলেন। র্তর্ন আহলমোবালে ভাইব্রান গু রাি
অর্ধলব নলক সলম্বাধন কলরর্েলেন এবং গু রালির রব

ীর্ ি সলম্মেলনর উলবাধনী

কল়েকটি সিে প্রকল্প পর্রে নি

কলরর্েলেন। প্রধানমন্ত্রী রিাবগাই ১৩ রেলক ১ নলভম্বর ২০১৫ পযন্ত
ি রগা়ো়ে “সভযতা রেলক
র্ ক্ষা” ীর্ক
ি র্েম 2 ইক্তি়ো আইর্ি়োস কনলেলভর প্রধান অর্তর্ে র্েলেন। র্তর্ন ২০১৬ সালের

ানু়োর্রলত কেকাতা়ে র্গল়ের্েলেন (২ ়ে রবঙ্গে রলাবাে র্ব লনস সার্মলি অং
মালস (অং

র্নলত) র্বমসলিকর্ব্রকস আউির্রচ

ীর্ ি সলম্মেলন অং

র্নলত), রম

র্নলত । ২০১৬ সাকলর

অকটাৈকর গসএম, পক্তিমৈঙ্গ) এৈং থগা়োর শপে গ্রহর্ অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী থটাৈকগ অসকমর
গু়োহাটটকত ৩১ থশ মাচক, ২০১৭ থত "নামাগম িহ্মপুে" নেী উতরসৈটটর অগতগে গহসাকৈ উকদ্বাধন
েকরগিকলন।
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নকরন্দ্র থমােী ১৫-১৬ জ্ুন, ২০১৪ থেকে ভুটাকন এেটট রাষ্ট্রী়ে সির েকরকিন।
োগ়েত্ব গ্রহকর্র পর এটটই গৈকেকশ তাাঁর প্রেম সির গিল। এই সির েু'থেকশর মকধয গন়েগমত
উচ্চ স্তকরর গৈগনমক়ের গতহযকে থজ্ারোর েকরকি। ২০১৪ সাকল এই সিরোকল, গতগন ৬০০
থমগাও়োট থখালংিু জ্লগৈেুযৎ প্রেকল্পর গভগি প্রস্তর স্থাপন েকরন এৈং ভারত সরোকরর
সহা়েতা়ে গনগমতক সুগপ্রম থোকটক র ভৈনটট উকদ্বাধন েকরন। প্রধানমন্ত্রী থমােী থনকহু ও়োংচাে
ৈৃগি গদ্বগুর্ েরার থঘাষর্া েকরগিকলন। গতগন ভুটাকনর সমস্ত ২০ টট থজ্লা জ্ুকড এেটট ইলাইকিগর প্রেল্প প্রগতষ্ঠার জ্নয ভারত সরোকরর সহা়েতার থঘাষর্াও গেক়েগিকলন।

ভুটাকনর রাজ্ার আমন্ত্রকর্ ভারকতর রাষ্ট্রপগত শ্রী প্রর্ৈ মুকখাপাধযা়ে --৮ নকভির, ২০১৪ পযন্ত
ক
ভুটাকন এেটট রাষ্ট্রী়ে সির েকরগিকলন। সিরোকল রাষ্ট্রপগত "ভারত-ভুটান সম্পেক" সম্পগেকত
এেটট ৈিৈয প্রোন েকরন এৈং গতনটট ক্তজ্ওআইক়ের উকদ্বাধন েকরন স্কুল সংস্কার েমসূক চী,
পূৈ-পক্ত
ক িম মহাসডে এৈং গৈেুযৎ প্রগশক্ষর্ ইনগস্টটটউটকে উন্নীতেরর্ প্রেল্প গহসাকৈ
সহা়েতাোরী প্রেল্পসমূহ এৈং গতগন রাষ্ট্রেূতৈৃগি ৈৃগি থপ্রাগ্রামকে ৈিকর এে থোটট ুগপ থেকে
গদ্বগুর্ েরারও থঘাষর্া েকরগিকলন। গদ্বপক্ষী়ে সহকযাগগতা গনক়ে গতনটট সমকঝাতা স্মারে
গশক্ষার থক্ষে এৈং নালদা গৈশ্বগৈেযাল়ে প্রগতষ্ঠার গৈষক়ে এেটট সমকঝাতা স্মারে স্বাক্ষগরত
হক়েগিল।
ভারকতর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নকরন্দ্র থমােী ভুটান রাজ্য সির েকরগিকলন। 17-18 আগস্ট 2019. েুই
প্রধানমন্ত্রী ভুটাকন ভারতী়ে জ্াগর েরা ুকপ োডক আনুষ্ঠাগনেভাকৈ চালু েকরগিকলন এৈং ভুটাকন
গৈএইচআইএম ( BHIM) (অকেরক জ্নয ভারত ইন্টারকিস) অযাপও চালু েকরগিকলন।

ভুটাগনজ্ সাইড থেকে ভারকত ভ্রমকর্র তাগলো (জ্ানু়োরী 2018 থেকে)
1 প্রধানমন্ত্রী, গলওনকচন থশগরং টৈকগই ভারকতর আসাম সির েকরকিন। 1-4 থিৈরু়োগর, 2018

২। ভুটাকনর রাজ্া মহামানয ক্তজ্গকম থখসার নামগগ়োল ও়োংচে ভারকতর প্রািন প্রধানমন্ত্রী শ্রী
অটল গৈহারী ৈাজ্কপ়েীর রাজ্য সমাগধকত থযাগ গেকত ভারত সির েকরগিকলন। .
৩। 17 আগস্ট, 2018 প্রধানমন্ত্রী, গলওনকচন (ড।) থলাকট থশগরং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নকরন্দ্র থমােীর
আমন্ত্রকর্ ভারত সিকর প্রেম সরোরী সির েকরকিন, ২৭-২৯ গডকসির, ২০১৮
৪। গলওনকচন (ড।) থলাকট থশগরং প্রধানমন্ত্রী থশখ হাগসনার শপে গ্রহর্ অনুষ্ঠাকন অংশ গনকত
ভারত সির েকরগিকলন। নকরন্দ্র থমােী। 30 থম -01 জ্ুন, 2019.

২ জ্লগৈেুযৎ সহকযাগগতা (Hydropower Cooperation)
ভুটাকনর জ্লগৈেুযৎ প্রেল্পগুগল জ়্ে-সহকযাগগতার উোহরর্। ভুটান ভারকত সস্তা এৈং পগরষ্কার
র সরৈরাহ েরকি, ভুটাকনর জ্নয রিতাগন আ়ে উপাজ্কন
গৈেুযকতর এেটট গনভকরকযাগয উতস
েরকি এৈং আমাকের অেননগতে
ক
সংহতেরর্ গসকমগন্টং েরকি। এখনও অৈগধ ভারত সরোর
ভুটাকন থমাট ১৪১৬ থমগাও়োট (৩৩6 থমগাও়োট চুখা এইচইগপ, থমগাও়োট েুগডচু এইচগপ এৈং
১০০ থমগাও়োট তালা এইচগপ) গতনটট জ্লগৈেুযৎ প্রেল্প গনমার্
ক েকরকি, যা ভারকত উেরৈৃি
গৈেুযৎ রিতাগন েরকি এৈং রিতাগন েরকি প্রা়ে গতন-চতু োংশ
ক উতরপাগেত শক্তি রিতাগন েরা
হ়ে এৈং ৈাগেটট গৃহস্থালী ৈযৈহাকরর জ্নয ৈযৈহৃত হ়ে।

জ্লগৈেুযৎ খাকত ভারত ও ভুটাকনর মকধয চলমান সহকযাগগতা ২০০৬

সাকলর মাচক মাকস

স্বাক্ষগরত জ্লগৈেুযকত সহকযাগগতা গৈষ়েে থপ্রাকটােল এৈং ২০০৬ সাকলর চুক্তির থপ্রাকটােকলর
আওতা়ে আকস। এই থপ্রাকটােকলর আওতা়ে ভারত সরোর ভুটাকনর র়েযাল সরোরকে সহা়েতা
েরকত সম্মত হক়েকি ২০২০ সাল নাগাে নূযনতম 10,000 থমগাও়োট জ্লগৈেুযৎ উন্ন়েন এৈং এ
থেকে ভারকত উেরৈৃি গৈেুযৎ আমোগন েরা উগচত It এই প্রসকঙ্গই ২০১৯ সাকল থনপাল
সিরোকল থমােী মাঙ্গকিিু নেীর তীকর এেটট 720 থমগাও়োট জ্লগৈেুযৎ প্রেকল্পর উকদ্বাধন
েকরগিকলন। িলস্বরূপ, ভারকতর সহা়েতা এখনও পযন্ত
ক ভুটাকনর জ্লগৈেুযৎ উতরপােন ক্ষমতা
ৈৃক্তি েকরকি 2000 থমগাও়োট, যা জ়্ে-সহকযাগগতার শক্তিশালী প্রতীে গহসাকৈ থেখা হ়ে।

ৈতকমাকন গতনটট আন্ত-সরোরী (আইক্তজ্) মকডল এইচইগপ রক়েকি: 1200 থমগাও়োট পুনটসংশু
(Punatsangchhu)

-১, 1020 থমগাও়োট পুনটসংশু ((Punatsangchhu) -২ এৈং 720

থমগাও়োট মংকডচু (Mangdechhu) ৈাস্তৈাগ়েত। এগপ্রল ২০১৪ সাকল, ভারত ও ভুটাকনর মকধয
আরও চারটট এইচগপ'র সক্ষমতা 2120 গৈোকশর জ্নয এেটট আন্তঃসরোরী চুক্তি স্বাক্ষগরত

হক়েগিল: (ে) থমগাও়োট 600 থমগাও়োট থখালাংিু (Kholongchhu), (খ) 180 থমগাও়োট
ৈুনাখা (Bunakha), (গ) 570 থমগাও়োট ও়োংিু (Wangchhu) এৈং (গড) থযৌে থভনচার মকডল
এর আওতা়ে 770 থমগাও়োট চামখারিু (Chamkharchhu)। এই প্রেল্পগুগলর উভ়েই থজ্গভ
(Joint Venture)-অংশীোরকের থজ্গভ-থোম্পাগনর প্রগতটট 50:50 থশ়োরকহাক্তডংক়ের মাগলে
হকৈ। আরও, এমইএ (Ministry of External Affairs or MEA) অনুোন গহসাকৈ ডরুে গগ্রন
পাও়োর েকপাকরশকনর
ক
(ভুটানস) ইেুযইটটর অংশীোগর গেকে।

৩। গদ্বপাগক্ষে ৈাগর্জ্য (Bilateral Trade)
ভারত ভুটাকনর ৈৃহিম ৈাগর্জ্য অংশীোর। 2018 সাকল, েুই থেকশর মকধয গদ্বপক্ষী়ে থমাট
ৈাগর্জ্য োাঁগডক়েকি ুগপ ৯২২7.7 থোটট টাোর থমাট আমোগন 5528.5 থোটট (ভুটাকনর থমাট
আমোগনর 82%) এৈং রিতাগন থরেডক েরা হক়েকি 3205.2 থোটট গৈেুযত সহ (ভুটাকনর থমাট
রিতাগনর 90%)।
ভারত থেকে ভুটাকনর প্রধান রিতাগন হ'ল খগনজ্ পর্য, যন্ত্রপাগত ও যাগন্ত্রে সরঞ্জাম, বৈেুযগতে
সরঞ্জাম, থৈস ধাতু , যানৈাহন, উক্তিজ্জ পর্য, প্লাগস্টে এৈং গনৈন্ধগুগল। ভুটান থেকে
আমোগনর প্রধান আইকটমগুগল হ'ল গৈেুযৎ, থিকরা-গসগলেন, থপাটক লযান্ড গসকমন্ট, ডকলামাইট,
গসগলেকনর েযালগস়োম োৈাইড,
ক
গসকমকন্টর গিোর, োে ও োকের পর্য, আলু, এলাচ এৈং
িকলর পর্য।
উভ়ে থেকশর মকধয ৈাগর্জ্য ভারত-ভুটান ৈাগর্জ্য ও ট্রানক্তজ্ট চুক্তি ১৯৭২ দ্বারা পগরচাগলত হ়ে
যা সৈকশকষ
ক
২০১৬ সাকলর নকভিকর পুননৈীেরর্
ক
হক়েগিল (২৯ জ্ুলাই ২০১৭ োযের
ক
হক়েগিল)। চুক্তি েুটট থেকশর মকধয এেটট মুি-ৈাগর্জ্য ৈযৈস্থা প্রগতষ্ঠা েকর। গদ্বপাগক্ষে ৈাগর্জ্য
চুক্তির গৈধান অনুসাকর, ভুটানস এনগলরট্রামস এৈং আইএনআর-থত েুটট থেকশর মকধয ৈাগর্জ্য
থলনকেন েরকত হকৈ। চুক্তিকত তৃতী়ে থেশগুগলকত ভুটান রিতাগনর শুল্কমুি পগরৈহকর্রও
ৈযৈস্থা েরা হক়েকি।

৪। ৈডকার মযাকনজ্কমন্ট (Border Management)
উভ়ে থেকশর মকধয সীমান্ত পগরচালনা ও সুরক্ষা সম্পগেকত গৈষক়ে এেটট সগচৈ-স্তকরর প্রক্তি়ো
রক়েকি। সীমান্ত পগরচালনা ও অনযানয সম্পগেকত গৈষক়ে সমন্বক়ের সুগৈধাকে ক সীমান্তৈতী

রাজ্যগুগল এৈং ভুটাকনর রক়েল সরোকরর মকধয এেটট সীমান্ত থজ্লা সমন্ব়ে বৈেে ৈযৈস্থাও
রক়েকি।

৫। ভু টানের ১২থ দ্বাদশ পঞ্চবাশ্রষকী
ি পশ্ররকল্পো (২০১৮-২০২৩) (12th Five Year Plan)
ভুিালনর বাে
সবু

পঞ্চবার্র্কী
ি পর্রকল্পনার রমাি েক্ষযমাত্রা র্হসালব স্বর্নভিরতা এবং অন্তভুি
ি

আে-সামাক্ত
ি
ক উন্ন়েলনর সালে রমাি ৩১০ র্বর্ে়েন িোর বাল ি রল়েলে।

সরকার উন্ন়েন প্রকল্পগুর্ে বাস্তবা়েলনর

ভারত

নয ৪৫০০ রকাটি িাকার আর্েক
ি সহা়েতা়ে ভুিালনর

১২ তম পঞ্চবার্র্কী
ি পর্রকল্পনালক সমেনি করার প্রর্তশ্রুর্তবদ্ধ। অর্তর্রি র্হসালব, ন়োর্ের্ি
ট্রানক্ত

নাে রট্রি সালপািি (Transitional Trade Support)সুর্বধালে ৪০০
ি
রকাটি রুর্প সহা়েতাও

র্েল়েলে। ৫১ টি বৃহত ও মধযবতী প্রকল্প এবং ৩৫৯ ক্ষুদ্র উন্ন়েন প্রকল্প (এসর্ির্প) / উচ্চ প্রভাব
সম্প্রো়ে উন্ন়েন প্রকল্প (এইচআইর্সর্ির্প) বাে

পঞ্চবার্র্কী
ি
পর্রকল্পনার আওতা়ে

বাস্তবা়েলনর গৈগভন্ন পযাক়ে
ক রক়েকি।

৬। জ্লী়ে সম্পে (Water Resource)
ভারত এৈং ভুটাকনর মকধয েগক্ষর্াঞ্চলী়ে ভুটান এৈং পাশ্বৈতী
ক
সমতল অঞ্চলগুগলকত পুনরাৈৃি
ৈনযা ও ক্ষক়ের সম্ভাৈয োরর্সমূহ ও প্রভাৈগুগল গনক়ে আকলাচনা / পযাকলাচনা
ক
েরকত এৈং
উভ়েকেই যোযে ৈযৈস্থা থনও়োর জ্নয সুপাগরশ েরার জ্নয ভারত ও ভুটাকনর মকধয ৈনযার
ৈযৈস্থাপনা়ে এেটট থযৌে গরুপ (থজ্ক্তজ্ই) রক়েকি। সরোর।

৭। গশক্ষামূলে এৈং সাংস্কৃগতে সহকযাগগতা (Educational and cultural
Cooperation)
ভারত ভুটান গশক্ষােীকের জ্নয সৈাগধে
ক
জ্নগপ্র়ে গশক্ষাগত গন্তৈয - প্রা়ে ৪০০০ ভুটান গশক্ষােী
ভারতী়ে গৈশ্বগৈেযাল়েগুগলকত ভগতক রক়েকি। ভারত সরোর আন্ডার-গ্রাজ্ুক়েট স্তর এৈং
স্নাতকোির

স্তকর

ভুটান

গশক্ষােীকের

প্রচুর

ৈৃগি

েুই রেল র মলধয প্রাণবন্ত সাংস্কৃর্তক আোন-প্রোন রল়েলে। ভুিালনর রব

প্রোন

েকর।

কল়েকটি তীেযাত্রী
ি

ভারলত পর্বত্র রবৌদ্ধ ধমাবেম্বীলের
ি
ভ্রমলণ যান। সম্পলকির র্বল র্ প্রকৃর্তর প্রর্তিেন কলর,
েু'রে

কা , পযিন,
ি
রকনাকািা, র্চর্কত্সা রসবা ইতযার্ের

নয র্ন়ের্মত ভ্রমণকারীলের

র্ন়ের্মত র্বর্নমল়ের সালে একটি মুি সীমানা ভাগ কলর তেুপর্র, ২০১৯ সালে, আইন ীর্ব র্ ক্ষা

এবং গলবর্ণার উপর তালের সম্পকি বাডালনার র্বর্ল়ে টিমিুলত নযা নাে ে স্কুে অি ইক্তি়ো
ইউর্নভার্সটি,
ি রবঙ্গােুরু এবং ক্ত গমর্সংল়েও়েযাংচাক স্কুে অি ে এর মলধয সমল াতা চুক্তি।

৮। গডক্তজ্টাল এৈং থস্পস সহকযাগগতা (Digital and Space Cooperation)
েূটননগতে সম্পকেকর ৫১ তম ৈিকর, ভারত এৈং ভুটান তাকের গদ্বপাগক্ষে সম্পকি গডক্তজ্টাল
এৈং থস্পস থডাকমকন প্রসাগরত েকর ২০১৯ সাকল নতু ন অধযাক়ে প্রকৈশ েকরকি। ২০১৯ সাকল,
থনপাল সিরোকল, ভারকতর প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র থমােী এৈং ভুটান ভুটাকন ুকপ োডক,
গৈএইচআইএম (ভারত ইন্টারকিস ির মাগন) অযাগপ্লকেশন, ডরুকিইনকে ভারকতর জ্াতী়ে
জ্ঞান থনটও়োকেকর সাকে এেীেরর্ এৈং ইসকরা দ্বারা গনগমতক গ্রাউন্ড আে থস্টশকনর
ক
সূচনা

৯। রাষ্ট্রেূকতর ৈৃগি (Ambassador’s Scholarship)
স্ব-অো়েকনর
ক
গভগিকত ভারকতর গৈগভন্ন / েকলকজ্ অধয়েনরত থমধাৈী ও থযাগয ভুটান
গশক্ষােীকের পাশাপাগশ অনযানয উপযুি প্রােীকেরও রাষ্ট্রেূকতর ৈৃগি প্রোন েরা হকে। প্রগত
ৈির এই গমশনটট গশক্ষােীকের োি থেকে সরাসগর ১000 টটরও থৈগশ অযাগপ্লকেশন িম ক গ্রহর্
েকর।
এই ৈৃগির তহগৈকলর ৈরাদ্দকে এর পকর গদ্বগুর্ েরা হক়েকি ৈাগষে
ক Rs.৪ থোটট. ২০১৮ পযন্ত
ক
৫৯২৮ এরও থৈগশ ভুটান গশক্ষােীরা এই ৈৃগি থেকে উপেৃত হক়েকি।

১০। ভুটান আইগসগসআর ৈৃগি সহা়েতা। (Aid- to- Bhutan ICCR Scholarship)
আইগসগসআর স্কলারগশকপর আওতা়ে ভুটান গশক্ষােীকের প্রগতৈির গৈশটট পুক্তাঁ জ্যুি স্লট
(Seats)সরৈরাহ েরা হ়ে। এইড-টু ভুটান আইগসগসআর স্কলারগশপ গস্কমটট ভুটাকন এোকডগমে
অগধকৈশন ২০১২-১৩ থেকে োযের
ক
েরা হক়েকি। এই প্রেকল্পর অধীকন গনৈাগচত
ক
গশক্ষােীকের
ভারকতর নামীোমী ইক্তঞ্জগন়োগরং েকলজ্গুগলকত স্থাপন েরা হ়ে। দ্বােশ থশ্রগর্র গশক্ষােীর থমধা
রযাক্তকংক়ের( RGoB) গভগিকত প্রাপ্তৈ়েস্ক ও উচ্চগশক্ষা অগধেিতকরর (গডএইচইই) গশক্ষা
মন্ত্রর্াল়ে, আরক্তজ্ওগৈ-এর পরামকশ ক ভারত সরোর ৈৃগি প্রোন েকর by ২০১২ সাকল প্রগতষ্ঠার
পর থেকে এেকশা গৈশ (১২০) জ্ন গশক্ষােী এই ৈৃগি লাভ েকরকি। ২০১৮-২০১৯ গশক্ষাৈকষরক
জ্নয, এই স্কলারগশপ গস্ককমর অধীকন গৈশ জ্ন গশক্ষােী ৈািাই েরা হক়েগিল এৈং তাকের ভারকত
মযাোপূ
ক
র্ ইনগস্টটটউকট
ক
স্থান থেও়ো হক়েকি।

১১. আইটটইগস (ভারতী়ে প্রযুক্তি ও অেননগতে
ক
সহকযাগগতা) প্রগশক্ষর্ েমসূক চী
(ITEC Training Programme Scheme)
প্রগত ৈির ভারত আইটটইগস থপ্রাগ্রাকমর অধীকন 300 প্রগশক্ষর্ স্লট এৈং গভগসটযাকন্সর প্রশাসগনে
ও প্রযুক্তিগত েক্ষতা উন্নীত েরার জ্নয টটগসএস েলকিা পগরেল্পনার অধীকন আরও 60 টট স্লট
প্রোন েকর এই প্রেকল্পর আওতা়ে প্রগশক্ষর্ােীকের গৈমান ভাডা, টটউশন গি, আৈাসন এৈং
োোর ভাতা প্রোন েরা হ়ে ভারত সরোর দ্বারা। মধযকম়োেী পযাকলাচনার
ক
সম়ে এই গমশকন
গত ৈির ৪০ টট অগতগরি স্লট থেও়ো হক়েগিল এৈং গমশন এই প্রেকল্পর আওতা়ে ২৮২ টট স্লট
গ্রহর্ েকরকি। 2012-2013 থেকে 2018-2019 পযন্ত
ক প্রগশক্ষর্ ৈিরগুগলকত, আইটটইগস এৈং
টটগসএস েলকিা পগরেল্পনার অধীকন 1500 টটরও থৈগশ ভুটান প্রযুক্তিগত প্রগশক্ষর্ গনক়েকি।

12. ভারত-ভুিান িাউলি ন

(India-Bhutan Foundation)

র্ ক্ষা, সংস্কৃর্ত, ববজ্ঞার্নক ও প্রযুক্তিগত গলবর্ণা ও পর্রলব

সুরক্ষার মলতা রকন্দ্রর্বন্দুলত

রোলকর আোন-প্রোলনর রক্ষলত্র রোলকর আোন-প্রোলনর েক্ষয র্নল়ে ২০০৩ সালের আগলস্ট
ভারত-ভুিান িাউলি ন প্রর্তটষ্ঠত হল়ের্েে মহামর্হলমর (তৎকােীন ক্রাউন র্প্রন্স) ভারত
সিলরর সম়ে। ভুিান এবং ভারলতর রাষ্ট্রেূত হলেন িাউলি লনর সহ-সভাপর্ত। র্েম্পু ভুিান,
২০১৯সালে ১৮ তম পর্রচােনা পর্লের
ি
সভা অনুটষ্ঠত হল়ের্েে।

১৩.

থনকহু

-

ও়োংচাে

সাংস্কৃগতে

থেন্দ্র

(Nehru-Wangchuck

Cooperation)
েুই থেকশর মকধয প্রার্ৈন্ত সাংস্কৃগতে আোন-প্রোন রক়েকি। গেম্পুকত থনকহু ও়োংচাে
সাংস্কৃগতে থেন্দ্রটট সারা ৈিরই সাংস্কৃগতে ক্তি়োেলাকপ অগৈরাম। এই থেকন্দ্র ভারতী়ে শাস্ত্রী়ে
সংগীত, তৈলা এৈং থযাকগর জ্নয গন়েগমত িাকসর আক়োজ্ন েরা হকে। এনডগিউগসগস
সাংস্কৃগতে অনুষ্ঠান, প্রেশনী,
ক গসকনমা থশা, থসগমনার ইতযাগেরও আক়োজ্ন েকর।

১৪. ভারতী়ে সম্প্রো়ে (Indian Community)
ভুটাকন প্রা়ে ,000০,০০০ ভারতী়ে নাগগরে ৈসৈাস েরকিন, তারা থৈগশরভাগ জ্লগৈেুযৎ ও
গনমার্
ক গশকল্প গনযুি আকিন। এিাডাও, সীমান্তৈতী শহরগুগলকত বেগনে ৮০০০ থেকে ১০,০০০
েমী ভুটাকন প্রকৈশ ও প্রস্থান েকরন।

.১৫। ৈহুপাগক্ষে সহকযাগগতা (Multilateral Cooperation)
• ভারত-ভুটান েগক্ষর্ এশী়ে আঞ্চগলে সহকযাগগতা সংস্থা (সােক) এর প্রগতষ্ঠাতা সেসয যারা
েগক্ষর্ এশী়ে অঞ্চকলর অেননগতে,
ক
আেসামাক্ত
ক
জ্ে ও সাংস্কৃগতে গৈোকশর গৈষক়ে আকলাচনা
েকর।
• উভ়ে থেশই গৈগৈআইএন (ৈাংলাকেশ, ভুটান, ভারত এৈং থনপাল), গৈমসকটে (ৈকঙ্গাপসাগকরর
উপসাগরী়ে ৈহুজ্াগতে অঞ্চল ও অেননগতে
ক
সহকযাগগতা) ইতযাগের মকতা অনযানয ৈহুপাগক্ষে
থিারাকমও ভাগ েকর।

ভারত-ভুটান সম্পকেকর চযাকলঞ্জস (Challenges to IndiaBhutan Relations)
১. এমন গেিু উোহরর্ রক়েকি থযখাকন ভারত ভুটাকনর অভযন্তরীর্ গৈষক়ে হস্তকক্ষপ েকরকি।
২। িমৈধমানভাকৈ,
ক
ভুটানরা তাকের অেনীগতকত
ক
ভারকতর ভূ গমো থশাষর্মূলে গহসাকৈ থেখা
শুু েকরকি। ভুটাকন ‘থৈোর প্রৈৃক্তি’ বতগরর জ্নয ভারতী়ে সহা়েতার সমাকলাচনা েরা হকে।

৩. ভুটাকনর এেটট িমৈধমান
ক
অনুভূগত রক়েকি থয ভুটাকনর জ্লগৈেুযৎ উতরপােকনর ভারকতর
গৈোশ স্ব-স্বাে ক দ্বারা পগরচাগলত োরর্ এটট তু লনামূলেভাকৈ সস্তা েকর ভুটাকনর উেরৈৃি শক্তি
পাকে। ভুটাকনর জ্লগৈেুযৎ প্রেল্পগুগলর ভারকতর সহা়েতার মকধয অে এৈং
ক
প্রযুক্তিগত সহা়েতা
প্রোন অন্তভুি
ক রক়েকি। আগেে
ক শতকাগে িমশ ভুটাকনর গৈপরীকত থযকত থেখা যা়ে।

৫। লুগমং হুমগে: চীন গৈেল্প সম্পকেক ভারকতর থনগতৈাচে ধারর্াগুগল ভুটানকের ভারকতর
আগলঙ্গন থেকে েূকর সগরক়ে গনকত আরও আগ্রহী েরকত পাকর। এমন সমক়ে যখন থৈইক্তজ্ং
ভুটানকে ঘৃর্া েরকি, তখন গেম্পুও থৈইক্তজ্ংক়ের সাকে ঘগনষ্ঠ সম্পকেকর অকন্বষকর্ আরও আগ্রহী
হকত পাকর।
৬। চাইগনজ্ ৈৃগি যগেও ভুটান এৈং চীন এখনও সরোরী েূটননগতে ও অেননগতে
ক
সম্পেক না
রাকখ, চীন গহমাল়ে রাকজ্য এেটট নরম শক্তি আিমর্ চাগলক়েকি। থৈইক্তজ্ং ভুটান গশক্ষােীকের
চীকন অধয়েকনর জ্নয ৈৃগি ৈাগডক়েকি এৈং ভুটাকন গশল্পী, অযাকিাৈযাট এৈং িুটৈলারকের থপ্ররর্
েকরকি। প্রগতকৈেন অনুসাকর, ভুটাকন চীনা পযটে
ক
আগমনোরীরা এে েশে আকগ ১৯৯০

সাল থেকে ১৯৯১ সাকল ৯,৩৯৯ (থমাট আগতকের ১৯%) থৈকডকি উকিখকযাগযভাকৈ থৈকডকি
ভুটাকন চীকনর নরম শক্তি আিমর্াত্মে প্রভাৈ থিলকত শুু েকরকি।

৬।চীকনর সাকে েূটননগতে ও অেননগতে
ক
সম্পেক স্থাপকন ভুটাকনর আগ্রহ ৈৃক্তি পাকে।
রাজ্ননগতে ভাষযোররা থজ্ার গেক়ে ৈলকিন থয চীকনর সাকে এেটট ‘স্বাভাগৈে সম্পেক’
েীঘোল
ক
ভুটানকে উপেৃত েরকৈ োরর্ এটট তার সাৈকভৌমত্বকে
ক
আরও শক্তিশালী ও সুরগক্ষত
েরকৈ।
৭. গুুত্বপূর্ভাকৈ,
ক
ইন্টারকনকট অযাকেস চীকনর দ্রুত অেননগতে
ক
প্রৈৃক্তি, এর থৈল্ট এৈং থরাড
ইগনগশক়েটটভ (Belt and Road Initiative) এৈং চীনা গৈগনক়োগ এৈং েক্ষতা থয অনযানয েগক্ষর্
এগশ়োর থেশগুগলকত আনকি থসই সূক্ষ্ম অৈোোকমা সম্পকেক জ্নসকচতনতা ৈাগডক়েকি।। এটট
গতব্বত এৈং চীকনর অনযানয অংকশ ৈাজ্ার উন্মুি েরকৈ।
৮. চুগি উপতযো এৈং থডােলাকমর মকতা গুুত্বপূর্ ক সীমান্তৈতী অঞ্চকল চীকনর োগৈ এৈং
ভুটাকনর সাকে েূটননগতে ও অেননগতে
ক
সম্পেক ৈাডাকনার গনরন্তর প্রকচষ্টা ভারকতর জ্নয
িমাগত উকদ্বকগর োরর্ হক়ে োাঁগডক়েকি।

Conclusion
উপকরর পগরগস্থগত প্রোশ েকর থয ভুটান প্রগতকৈশীকের গৈকশষ থশ্রগর্র প্রগতগনগধত্ব েকর যাকের
সাকে ভারকতর উোর সম্পেক রক়েকি। তারা ‘গুজ্রাল মতৈাে’ এৈং নকরন্দ্র থমােীর ‘থনৈারহুড
িাস্টক’ নীগতর অংশ গেন েকর। ভুটান অেননগতেভাকৈ
ক
তাকের উন্ন়েকনর গেকে ভারকতর
সহা়েতা এৈং সহা়েতার উপরও গনভকরশীল। ভারত তাকের গৈশাল সহা়েতা প্রোন এৈং প্রা়ে
সেল ধরকর্র অৈোোকমা বতগরকতও ধারাৈাগহেভাকৈ োজ্ েকর আসকি। ভুটান ভারকতর
সুরক্ষার োোকমার অংশও বতগর েকর। ভুটান হ'ল েগক্ষর্ এগশ়োর এেমাে প্রগতকৈশী যাকের
সাকে ভারত েখনও গৈতকেকর গুুতর গৈষ়ে গিল না। েখনও েখনও থিাটখাকটা ভুল ধারর্া
জ্াগ্রত হ়ে তকৈ তা েখনও দ্বে ৈা সংেকটর আোর থন়ে না। সুতরাং, ভুটাকনর সাকে ভারত
গদ্বপাগক্ষে এৈং ৈহুপক্ষী়ে থিারাকম উষ্ণ সম্পেক উপকভাগ েকরকি। শুধু সরোকরই ন়ে - থেকে
- সরোরী স্তরগুগল, তকৈ জ্নগকর্র োকিও জ্নগকর্র স্তকর ভারত সম্পূর্ ক শুকভোর এৈং
উষ্ণতার সম্পেক উপকভাগ েকর।
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