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ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ୈଠକ ଅ ସରବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆବ ାଚନା 

ଜୁନ 17, 2022 

ଆସଆିନ-ଭାରତ ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ ୈଠକ ଅ ସରବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ 
 ୁବନଇ, ଇବଡାବନସଆି, ମାବ ସଆି, ସଙି୍ଗାପୁର, ଥାଇ ୟାଡ ଏ ଂ ଭିଏତନାମ ପ୍ରତପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ କଥା ାର୍ତ୍ତା କରଥିିବ । 

2.  ୁବନଇର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱତିୀୟ ଡାବ ା ଏରୱିାନ୍ ବପହନି୍ ୟୁବସାଫଙ୍କ ସହ ବ ୈଠକବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତର ଅଗ୍ରଗତରି 

ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବ ।  ାଣିଜୟ ଓ ପଞିୁ୍ଜ  ନିବି ାଗ, ହାଇବରାକା ତନ ଓ ବପବରାବକମକିା ସ, ମହାକାଶ, କୃଷ ିଏ ଂ ଫାମତାସୁୟ କିା ସ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ସହବ ାଗକୁ ଆହୁର ିମଜ ୁତ କରା ି ା ଉଚତି ବ ା ି ବସମାବନ ସହମତ ବହାଇଥିବ । 

3. ଇବଡାବନସଆିର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀମତୀ ବରବନା ମାସତୁେଙି୍କ ସହତି ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 17 ଜୁନ 
2022 ବର ସପ୍ତମ ମିଳତି ଆବୟାଗ ବ ୈଠକ (ବଜସଏିମ) କରଥିିବ । ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବ  ଏ ଂ ଭାରତ-
ଇବଡାବନସଆିର  ୟାପକ ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀକୁ ଆହୁର ିମଜ ୁତ କର ିା ପାଇଁ ଭ ଷିୟତର ପଥ ଉପବର ଆବ ାଚନା କରଥିିବ । 
"କୂ ବନୈତକି ତଥା ସରକାରୀ/ବସ ା ପାସବପା ତଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଆ ଶୟକତା ଛାଡ ଉପବର ଚୁକି୍ତନାମା" କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ସ୍ୱାକ୍ଷର 

କରଥିିବ । ବସମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତବିର "ନଷିାଦ୍ର ୟ, ସାଇବକାରପିକ ପୋଥତ ଏ ଂ ଏସ ୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ  ୟ ହୃତ ପୋଥତର ବ ଆଇନ 
କାର ାରର ମୁକା  ିା ପାଇଁ ଭାରତର ନାବକତା କି୍ସ କବ୍ରା   ୁୟବରା (ଏନସ ି)ି ଏ ଂ ଇବଡାବନସଆିର ନୟାସନା  ନାବକତା କି୍ସ ବ ାଡତ 
ମଧ୍ୟବର ଏମଓୟୁ" ଏ ଂ "କାନପରୁ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଚନି ିସଂସ୍ଥାନ ଏ ଂ ବୟାଗୟକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତ ପ ିବ କନକି୍ ପରବକ ୁନାନ୍ ଏ ପିପି ମଧ୍ୟବର 

ଏମଓୟୁ"  ନିମିୟ ବହାଇଥି ା। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବମତ ଆନ୍ତଜତାତକି ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ 
 ନିମିୟ କରଥିିବ । ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ2ି0 ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଇବଡାବନସଆି ସହତି ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରଥିିବ  ଏ ଂ ଏହାର 

ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସମଥତନ କରଥିିବ । 

4. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାବ ସଆିର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାବ ା ଶ୍ରୀ ବସୈଫୁଦ୍ଦନି ଅ େୁଲ୍ଲାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 17 ଜୁନବର ବଭ ଥିିବ  ଏ ଂ 

ଉଭୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତବିର ବକାଭିଡ-19  କିାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱୀକୃତ ିବେ ା ପାଇଁ ବନାଟ୍ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ବହାଇଥି ା। ତାଳ 
ବତ  ଓ ହାଇବରାକା ତନ ଭଳ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ଅଥତବନୈତକି ଓ  ାଣିଜୟିକ ସମ୍ପକତ ଉପବର ଧ୍ୟାନ ବେଇ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତକୁ ନୂତନ ଗତ ିପ୍ରୋନ 

କର ିାକୁ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିବନଇଥିବ । ମାବ ସଆିବର ପର ର୍ତ୍ତୀ ମିଳତି ଆବୟାଗ ବ ୈଠକ ଆବୟାଜନ କର ିାକୁ ବସମାବନ ରାଜ ି
ବହାଇଥିବ । ବସମାବନ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜତାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବ । 

 



5. ସଙି୍ଗାପୁରର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଭିଭିଆନ  ା ାକ୍ରିଷ୍ଣନ 15 ଜୁନବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବଭ  ି ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ 
 ନିବି ାଗ, ଡଜି ିା  ଅଥତନୀତ ିଓ ଫିନବ କ୍, ସ ୁଜ ଅଭି ୃଦ୍ଧ ିଓ  କିାଶ ଏ ଂ ସଂବ ାଗୀକରଣ ଭଳ ିବକ୍ଷତ୍ରବର େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ଥି ା 

 ହୁମୁଖୀ ସମ୍ପକତର  ଭିିନ୍ନ େଗି ଉପବର ଆବ ାଚନା କରଥିିବ ।  ଶି୍ୱର ବଭୌବଗାଳକି ରାଜବନୈତକି ଆହୱାନ ଏ ଂ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର ଘ ଣାକ୍ରମ 
ଉପବର ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର  ୟାପକ କଥା ାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହାଇଥି ା। ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆବ ାଚନା ମାଧ୍ୟମବର ଆହୁର ିଅଭି ୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ 
ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକତକୁ ନୂତନ ଗତ ିପ୍ରୋନ କର ିାର ଆ ଶୟକତା ଉପବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହମତ ବହାଇଥିବ । 

6. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 16 ଜୁନବର ଥାଇ ୟାଡର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀମତୀ ପର୍ଣ୍ତପିବମା  

କାଞ୍ଚାନା କଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୂତଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଭ ଥିିବ ।  ମିସବ କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଥାଇ ୟାଡକୁ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପରୂ୍ଣ୍ତ 
ସମଥତନ ପ୍ରୋନ କର ିାର ପ୍ରତଶିତୃ ିବେଇଥିବ । 

7. ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଭିଏତନାମର ବ ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ଶ୍ରୀ  ୁଇ ଥାନ୍ ସନ 17 ଜୁନବର ଏକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବ ୈଠକ 
କରଥିିବ  ଏ ଂ େୁଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର କୂ ବନୈତକି ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନାର 50  ଷତ ପୂର୍ତ୍ ିପାଳନ କର ିା ପାଇଁ ଏକ ବ ାବଗା ମଧ୍ୟ ଉବନମାଚନ 

କରଥିିବ । ଭିଏତନାମ େୂତା ାସର ନୂତନ ଚାବନସର ିଭ ନବର ଏହ ିବ ୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହାଇଥି ା। େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଂ 
ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥତର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜତାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର ଆବ ାଚନା କରଥିିବ । ବସମାବନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନ  ଷିୟବର 
ମଧ୍ୟ ଆବ ାଚନା କରଥିିବ । ଏହ ିବ ୈଠକ ପବର ଭାରତର ଇବ ବକଟରାନକି୍ସ ଓ ସଚୂନା ପ୍ର ୁକି୍ତ େିୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତଗତତ ସଇିଆର -ିଇନ 
ଏ ଂ ଭିଏତନାମର ସଚୂନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତଗତତ ଭିଏନସଇିଆର  ିମଧ୍ୟବର ସାଇ ର ସୁରକ୍ଷା ଉପବର ଏକ ଏମଓୟୁ  ନିମିୟ 

ବହାଇଥି ା। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 17, 2022 

 

 

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. 


