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ভারত-ভভয়েতনাম রাজননভতক পরামর্শ এবং ককৌর্লগত সংলাপ 
কম 30, 2022  

 
30কর্ কম 2022-এ পররাষ্ট্র ভবষেক মন্ত্রয়কর সভিব (পূবশ) শ্রী কসৌরভ কুমার হ্যানে সফর 
কয়রয়েন এবং ভারয়তর ভবয়ের্ মন্ত্রক এবং তার সমতুলয ভভয়েতনায়মর উপ ভবয়ের্মন্ত্রী ভহ্জ 
এয়েয়লভি ভমস্টার গুয়েন ভমন ভু-র সায়ে যুগ্মভায়ব 12 তম রাজননভতক পরামর্শ ও 9ম 
ককৌর্লগত সংলায়পর কপৌয়রাভহ্তয কয়রয়েন।  

 
2.উভে পক্ষ,  2020 সায়লর ভিয়সম্বর মায়স ভারিুোল র্ীষশ সয়েলনকায়ল ভারয়তর প্রধানমন্ত্রী ও 
ভভয়েতনাম দ্বারা গৃহ্ীত " র্াভি, সমৃভি এবং জনগয়ের জনয যুগ্ম েভৃিভভি" এবং েইু কেয়র্র 
ভবয়ের্মন্ত্রীয়ের দ্বারা স্বাক্ষভরত 2021-2023-এর প্ল্যান অব অযাকর্ন দ্বারা পভরিাভলত তায়ের 
বযাপক ককৌর্লগত অংর্ীোভরয়ের সাম্প্রভতক অগ্রগভতর পযশায়লািনা কয়রয়ে।    

 
2. ককাভভি-19 অভতমাভরর ভবঘ্নতা সয়েও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নয়রন্দ্র কমােী এবং ভভয়েতনায়মর 
কমুযভনস্ট পার্টশ র সাধারে সম্পােক ভহ্জ এয়েয়লভি ভমস্টার গুয়েন ফু ট্রি-এর ময়ধয সাম্প্রভতক 
কায়ল কেভলয়ফায়ন বাকযালাপ, কসই সায়ে 2022 -এর এভপ্রল মায়স কলাকসভার ভিকায়রর 
ভভয়েতনাম সফর সহ্ ঘন ঘন উচ্চপযশায়ের সম্পকশ  স্থাপয়নর ময়ধয ভেয়ে তায়ের বহুমুখী সম্পয়কশ র 
গভতয়বগয়ক বজাে রাখার উপয়র তারা তায়ের সয়িাষ প্রকার্ কয়রয়েন।  

 

4. এই বেয়র ভারত-ভভয়েতনাম কূেননভতক সম্পকশ  স্থাপয়নর 50তম বাভষশকীয়ক ববভর্িযপূেশ করার   
জনয ভবভভন্ন কমশসভূি ও উচ্চ-পযশায়ের আোন-প্রোন সহ্ আগামী সহ্য়যাভগতার এয়জন্ডা ভনয়েও 
উভেপক্ষ আয়লািনা কয়রয়ে।   
 
5. উভেপক্ষ পারিভরক স্বায়েশর আঞ্চভলক ও আিজশ াভতক ভবষে ভনয়ে মত ভবভনমে কয়রয়ে,  
ভবয়র্ষত ককাভভি-19 অভতমারীর ববভিক প্রভায়বর প্রসয়ি এবং ইউয়েয়ন জাভর োকা সংকয়ের 
প্রসয়ি; ককননা তারা এয়ক অপয়রর অেশননভতক ভবকার্ ও জাতীে ভনরাপত্তায়ক সহ্য়যাভগতার 
অংর্ীোভরয়ের কক্ষয়ে নতুন সুয়যায়গর অয়েষে কয়রয়ে । সভিব (পূবশ), আমায়ের অযাক্ট ইস্ট 
নীভত এবং ইয়দা-পযাভসভফক েভৃিভভিয়ত ভভয়েতনাময়ক একজন মুখয র্ভরক ভহ্য়সয়ব ভারয়তর 
অবস্থানয়ক পুনরাে সুভনভিত কয়রয়েন।  

 
6. সভিব (পূবশ)জাভনয়েয়েন কয,  কুযইক ইমপযাক্ট কপ্রায়জক্ট, আইর্টইভস এবং ই-আইর্টইভস 
উয়েযাগ, ভপএইিভি কফয়লাভর্প, ভিভজোল সংয়যাগ এবং ঐভতহ্য সংরক্ষয়ের মত উয়েযাগগুভলর 
মাধযয়ম ভভয়েতনাময়ক অগ্রগভত ও ক্ষমতা ভনমশায়ে সহ্য়যাভগতার হ্াত বাভিয়ে কেবার ধারায়ক 
বজাে রাখার জনয ভারত প্রস্তুত রয়েয়ে। উভেপক্ষ র্ারীভরকভায়ব সংয়যাগ বািায়না এবং 



ভভয়েতনায়ম তায়ের ভাগ কয়র কনওো কবৌি সংয়যাগ ও কযায়গর জনভপ্রেতা সহ্ পযশেন এবং 
জনগয়ের সায়ে জনগয়ের আোনপ্রোন করার কক্ষয়ে সেত হ্য়েয়ে।  

 
7.  উভেপক্ষ আঞ্চভলক ও বহুপাভক্ষক কক্ষয়ে তায়ের ঘভনষ্ঠ সমেয়ে সয়িাষ প্রকার্ কয়রয়ে। তারা 
ভারয়তর ইয়দা-প্রর্াি মহ্াসাগরীে উয়েযাগ এবং ইয়দা-পযাভসভফক অঞ্চয়ল আভসোয়নর েভৃিভভির 
সায়ে সামঞ্জসয করয়খ তায়ের ভদ্বপাভক্ষক সহ্য়যাভগতায়ক বৃভি করয়ত সেত হ্য়েয়েন যায়ত এই 
অঞ্চয়ল সকয়লর জনয ভাগ কয়র কনওো সুরক্ষা, সমৃভি এবং উন্নভতয়ক অজশ ন করা যাে।     

 

8.  সভিব (পূবশ), তার সফরকায়ল ভভয়েতনায়মর ভবয়ের্ মন্ত্রী ভহ্জ এয়েয়লভি ভমস্টার বুই োন-
এর সায়েও সাক্ষাৎ কয়রয়েন এবং তায়ক ভারয়তর ভবয়ের্মন্ত্রী শুয়ভচ্ছা জ্ঞাপন কয়রয়েন ও 
2022-এর জনু মায়স ভবয়র্ষ আভসোন-ভারত ভবয়ের্মন্ত্রীয়ের ববঠক ও ভেভি সংলায়প উপভস্থত 
োকার জনয ভারয়ত আসার জনয আমন্ত্রে জাভনয়েয়েন।  

 

নিউ নিনি 
মে 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. 

 
 


