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ভাৰত- ভভয়েটনাম যটুীো আয়োগৰ 17 তম বৈঠক 
আগষ্ট 25, 2020 
 
1. ভাৰত-ভভয়েটনাম যটুীো আয়োগৰ বাভিজ্য, অৰ্থনীভত, ববজ্ঞাভনক আৰু প্ৰযুভিগত সমন্বেৰ 
ওপৰত 17 তম ববঠকখন ভাৰতৰ ববয়েভিক পভৰক্ৰমা মন্ত্ৰী -শ্ৰী এছ জ্েিংকৰ আৰু ভভয়েটনামৰ 
উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ববয়েভিক পভৰক্ৰমা মন্ত্ৰী মহামানয শ্ৰী ফাম বীন্হ মীন্হৰ সহ-অধযক্ষতাত  
25 আগষ্ট 2020 তাভৰয়খ ভভভিঅ কনফায়ৰন্সৰ জ্ভৰেয়ত অনুভিত হে।  
 
2. ববঠকত েয়ুো পক্ষই ভাৰত-ভভয়েটনাম বযাপক ককৌিলগত অংিীোভৰত্বৰ কক্ষত্ৰত কহাৱা সাম্প্ৰভতক 
উন্নভতসমূহৰ ওপৰত পযথায়লাচনা কয়ৰ আৰু কতওঁয়লাকৰ ভবসৃ্তত ভভৱষ্যতৰ গভতভবভধক বল আয়লাচনা 
কয়ৰ। েয়ুোখন কেিৰ মাজ্ত অৰ্থনীভত আৰ ুপ্ৰভতৰক্ষাক বল এক নতুন গভত প্ৰোন কৰাৰ লগয়ত 
অন্ত পৰমািু িভি, মহাকাি, সামুভিক ভবজ্ঞান আৰু নতুন প্ৰযুভিসমূহৰ েয়ৰ উদ্ভৱ কহৱা কক্ষত্ৰসমূহত 
ঘভনি সহয়যাভগতায়ৰ অয়ন্বষ্ি কৰাৰ ওপৰত সহমত কপাষ্ি কয়ৰ।  
 
3. সহ-অধযক্ষ েগুৰাকীয়ে পাৰস্পভৰক স্বাৰ্থৰ আঞ্চভলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে ভবষ্েসমূহ ভবয়িষ্কক 
ক’ভভি-19 মহামাৰীৰ প্ৰয়কাপৰ ওপৰত মত ভবভনমে কয়ৰ।  ববয়েভিক পভৰক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 
অৰ্থকনভতক পুনঃভনমথািৰ ভভভি ভহচায়প আত্মভনভথ ৰ আৰু মানৱ-ককভিক ববভিকৰিৰ জ্ভৰেয়ত 
ভিভতিাপকতা বৃভিৰ কাৰয়ি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আত্মভনভথ ৰ  ভাৰতৰ েভৃষ্টভংগীৰ কৰ্া উয়েখ কয়ৰ। 
কতয়খয়ত ভভয়েটনামক ভাৰতৰ নতুন অৰ্থকনভতক ক্ষমতা আৰ ুোবীসমূহৰ সুয়যাগ লবৰ বায়ব আমন্ত্ৰি 
জ্নাে। 
 
4. ববয়েভিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্বভৰত প্ৰভাৱ প্ৰকল্প(QIP), আই টি ই ভচ আৰু ই- আই টি ই ভচ 
পেয়ক্ষপসমূহ, ভপ এইচ ভি কফলভিপৰ লগয়ত ভভয়েটনামৰ কমকংগ কিল্টা অঞ্চলত জ্ল সম্পে 
বযৱিাপনা, বহনক্ষম উন্নেন লক্ষযসমূহ, ভিভজ্য়টল সংয়যাগ আৰু ঐভতহয সংৰক্ষিৰ েয়ৰ পেয়ক্ষপসমূহৰ 
জ্ভৰেয়ত ভভয়েটনামকল ভাৰতৰ উন্নেন আৰু ক্ষমতা ভনমথািৰ সাহাযথ প্ৰোন কৰাৰ প্ৰভতশ্ৰুভত কোহায়ৰ। 
উয়েখয়যাগয কয ভাৰত চৰকায়ৰ ভভয়েটনামত কাযথকৰীকৰিৰ কাৰয়ি 12 টা ত্বভৰত প্ৰভাৱ 
প্ৰকল্প(QIP)ত অনুয়মােন জ্নাই, যত ভভয়েটনামৰ কমকংগ কিল্টা অঞ্চলত 7 টা জ্ল সম্পে 
বযৱিাপনা আৰু ভভয়েটনামৰ বিভক্ষক আন্তঃগাঠভন ভনমথাি সম্পভকথ ত 5 টা ত্বভৰত প্ৰভাৱ প্ৰকল্প(QIP) 
অন্তভূথ ি। 
 
5. যুটীো আয়োগৰ ববঠকত নতুন ভেেীৰ সুষ্মা স্বৰাজ্ ইনভষ্টটিউট অফ ফয়ৰইন চাভভথ য়চছ(SSIFS) 
আৰু হাকনৰ ভিপ্লয়মটিক একায়িমী অফ ভভয়েটনামৰ মাজ্ত সহয়যাভগতাৰ কাৰয়ি বুজ্াবুভজ্ৰ চুভিত 
স্বাক্ষৰ আৰু নতুনভেেীৰ কনয়চয়নল কমভৰটাইম ফাউনয়িিন আৰু হাকনৰ সাগৰ আৰু দ্বীপৰ ববজ্ঞাভনক 
গয়ৱষ্িা প্ৰভতিানৰ মাজ্ত বুজ্াবুভজ্ৰ চুভিত স্বাক্ষৰ হে। 



 
6. ভবভভন্ন ববভিক আৰ ু আঞ্চভলক ভবষ্েত কতওঁয়লাকৰ েঢৃ় মতামতৰ ভভভিত , েয়ুো পক্ষই 
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সুৰক্ষা পভৰষ্ে সহ বহুপক্ষীে মঞ্চত ঘভনিভায়ৱ সমন্বে িাপন কৰাৰ কক্ষত্ৰত সহমত 
কপাষ্ি কয়ৰ, য’ত এয়ক সমেয়ত ভাৰত আৰু ভভয়েটনাম উভয়ে 2021 বষ্থত অিােী সেসয ভহচায়প 
কসৱা আগবঢ়াই যাব পাভৰব। কতওঁয়লায়ক এভছোন পভৰকাঠায়মাৰ অধীনত গুৰুত্বপূিথ আঞ্চভলক মঞ্চত 
সহয়যাভগতা আৰু সমন্বে গভঢ় কতালাক বলও সন্মভত বযি কয়ৰ। ববয়েভিক পভৰক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে এই বছৰ 
ভভয়েটনামৰ এভছোন অধযক্ষতাত পিূথ সমৰ্থন আগবঢ়াই আৰু সমগ্ৰ ভবিই ক’ভভি-19 মহামাৰীৰ 
বসয়ত মুখামখুী কহাৱাৰ সমেত ভভয়েটনামৰ দ্বাৰা এভছোনক প্ৰোন কৰা ইভতবাচক কনতৃত্বৰ প্ৰিংসা 
কয়ৰ। 
 
7. ভাৰত আৰু ভভয়েটনায়ম এই কক্ষত্ৰত সকয়লায়ৰ কাৰয়ি সুৰক্ষা, সমৃভি আৰু ভবকাি অজ্থ নৰ 
কভৰবকল ভাৰত-প্ৰিান্তীে মহাসাগৰীে পেয়ক্ষপ(IPOI) আৰু ভাৰত-প্ৰিান্তত এভছোনৰ েভৃষ্টভংগীৰ 
লগত সামঞ্জসয ৰাভখ ভদ্বপাভক্ষক সহয়যাভগতা বৃভি কৰাৰ কক্ষত্ৰত সহমত কপাষ্ি কয়ৰ। ভাৰয়ত 
ভভয়েটনামত আই ভপ অ আই-ৰ সাতটা স্তম্ভৰ এটাত সহয়যাভগতা কৰাৰ কাৰয়ি আমন্ত্ৰি জ্নাে।  
 
নতুন ভিল্লী 
আগষ্ট 25, 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. 

 
 


