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ভাৰত-ভভয়েটনাম ৰাজননভতক আয় াচনা আৰু ককৌশ গত
বাততা াপ
মে’ 30, 2022
1. শ্ৰী ম ৌৰভ কুোৰৰ, চিব (পূৱ), চবৰেশ চবষয়ক েন্ত্ৰালয়, হানৈ ভ্ৰেণ কৰৰ 30 মে' 2022 তাচৰৰে আৰু
চৈজৰ প্ৰচতৰূপ উপ চবৰেশ েন্ত্ৰী, োৈৈীয় চেিঃ ৈগুৰয়ৈ চেৈহ ভু ৰ স ৰত ভাৰত আৰু চভৰয়টৈােৰ োজৰ
চবৰেশ েন্ত্ৰী কলৰ

ৰাজনৈচতক আৰলািৈাৰ 12তে অচিৰৱশৈ আৰু মকৌশলগত বাতত ালাপৰ 9তে

অচিৰৱশৈ হ-অিযক্ষতা কৰৰ।
2. েুৰয়া পক্ষই চিৰিম্বৰ 2020 িৈত ভাৰত আৰু চভৰয়টৈােৰ প্ৰিাৈ েন্ত্ৰী েুজৰৈ গ্ৰহণ কৰা "শাচি, েৃচি
আৰু জৈগণৰ বাৰব যুটীয়া েশতৈ" আৰু মতওঁৰলাকৰ চবৰেশ েন্ত্ৰী েুজৰৈ স্বাক্ষৰ কৰা 2021-2023 িৈৰ
বাৰব চিয়া পচৰকল্পৈাই পথপ্ৰেশতৈ কৰা চৈজৰ চবস্তৃ ত মকৌশলগত অংশীোচৰত্বত মহাৱা মশহতীয়া উন্নয়ৈ
চৈৰীক্ষণ কৰৰ।
3. মতওঁৰলাৰক ক'চভি-19 েহাোৰীৰয় চৃ ি কৰা বািা েূহৰ স্বৰেও চৈজৰ বহুেুেী ম্পকত ৰ বহৈশীল গচতৰ
ওপৰত ন্তুচি প্ৰকাশ কৰৰ। ইয়াৰ মভঁ টি আচিল ঘৈ উচ্চ-স্তৰৰ ংৰযাগ, যাৰ চভতৰত আচিল প্ৰিাৈ
েন্ত্ৰী শ্ৰী ৈৰৰন্দ্ৰ মোেী আৰু চভৰয়টৈােৰ কচেউচৈি েলৰ ািাৰণ চিব, োৈৈীয় চেিঃ ৈগুৰয়ৈ ফু ট্ৰংৰ
োজৰ মশহতীয়া মফাৈ বাতত ালাপ, আৰু লগৰত 2022 িৈৰ এচপ্ৰলত মলাক ভাৰ বক্তাৰ চভৰয়টৈাে ভ্ৰেণ।
4. েুৰয়া পক্ষই লগৰত ভচৱষযতৰ হৰযাচগতা ূিী আৰলািৈা কৰৰ, যাৰ চভতৰত আচিল এই বিৰ ভাৰতচভৰয়টৈাে কূটনৈচতক

ম্পকত ৰ 50তে বাচষতকী চিচিত কচৰবনল উচ্চ-স্তৰ

ংৰযাগ আৰু

কাযতকলাপ েূহ।
5. েুৰয়া পক্ষই পাৰস্পচৰক ৰুিীৰ আঞ্চচলক আৰু আিিঃৰাষ্ট্ৰীয় চবষয় েূহৰ ওপৰত ভাব চবচৈেয় কৰৰ,
চবৰশষনক ক'চভি-19 েহাোৰীৰ চবশ্বজুৰা প্ৰভাৱ আৰু ইউৰিৈত িচল থকা ংকটাৱস্থাৰ প্ৰ ঙ্গত, ইজৰৈ
চ জৈৰ অথতনৈচতক চবকাশ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়

ুৰক্ষা

েথতৈৰ বাৰব অংশীোচৰত্বৰ ৈতু ৈ

ুৰযাগ অৰম্বষণ

কচৰ। চিৰব (পূৱ) ভাৰতৰ চস্থচত পুৈৰ উৰেে কৰৰ চভৰয়টৈােৰ ম্পকত ত আোৰ পূৱ চিয় ৈীচত আৰু
ইৰডা-মপচিচফক েশতৈৰ এক েূল অংশীোৰ চহিাৰপ।
6.

চিৰব (পূৱ) ভাৰতৰ প্ৰস্তুচত অৱগত কৰৰ উন্নয়ৈ আৰু ক্ষেতা চৈেতাণ াহাযয প্ৰোৈ অবযাহত ৰোৰ
চভৰয়টৈােৰ পেৰক্ষপ েূহনল মযৰৈ দ্ৰুত প্ৰভাৱ প্ৰকল্প, আইটিইচি আৰু ই-আইটিইচি পেৰক্ষপ, চপএইিচি
মফল'চস্বপ, চিচজৰটল

ংৰযাগ আৰু ঐচতহয

ংৰক্ষণ। েুৰয়া পক্ষই

ন্মত হয় মভৌচতক

ংৰযাগ উন্নত

কচৰবনল আৰু পযতটৈ আৰু োৈৱ ম্পকত প্ৰিাৰ কচৰবনল, যাৰ চভতৰত আৰি উনেহচতয়া মবৌি ংৰযাগ
আৰু চভৰয়টৈােত মযাগা ৈৰ জৈচপ্ৰয়তাৰ মযাৰগচে।

7. েুৰয়া পক্ষই ন্তুচি প্ৰকাশ কৰৰ আঞ্চচলক আৰু বহুপক্ষীয় েঞ্চত মতওঁৰলাকৰ ঘচৈি হৰযাচগতাৰ ওপৰত।
মতওঁৰলাৰক ন্মত হয় চৈজৰ চিপক্ষীয় হৰযাচগতা উন্নত কচৰবনল ভাৰতৰ ইৰডা-মপচিচফক পেৰক্ষপ আৰু
ইৰডা-মপচিচফকৰ ওপৰত এএিইএএৈ-ৰ েৃচিভংগীৰ স ৰত

ংহচত ৰাচে অঞ্চলৰটাত

কৰলাৰৰ বাৰব

উনেহতীয়া ুৰক্ষা, েৃচি আৰু চবকাশ অজতৈৰ বাৰব।
8. চৈজৰ এই ভ্ৰেণত, চিৰব (পূৱ) চভৰয়টৈােৰ চবৰেশ েন্ত্ৰী োৈৈীয় চেিঃ বুই থাৈহ িৈক াক্ষাৎ কৰৰ আৰু
মতওঁক চবৰেশ চবষয়ক েন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা শুৰভচ্ছা আৰু 2022 িৈৰ জুৈত ভাৰত ভ্ৰেণ কচৰবনল
আেচন্ত্ৰত কৰৰ চবৰশষ এএিইএএৈ-ভাৰত চবৰেশ েন্ত্ৰীৰ সবঠক আৰু চেেী আৰলািৈাৰ বাৰব।
নতু ন ভিল্লী
কম’ 30, 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.

