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ଭାରତ-ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରର ରାଜରନୈତକି ବଚିାର ବମିର୍ଷ ଓ ରଣନୀତକି ଆର ାଚନା 

ମଇ 30, 2022 

ରବୈରେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚବି (ପବୂଷାଞ୍ଚଳ) ଶ୍ରୀ ରସୌରଭ କୁମାର 30 ମଇ 2022 ରର ହାରନାଇ ଗସ୍ତ କରଥିିର  ଏବଂ ଭାରତ 
ଏବଂ ଭିଏତନାମର ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାେଶ ପର୍ଯଷୟାୟ ରାଜରନୈତକି ବଚିାର ବମିର୍ଷ ଓ ନବମ ପର୍ଯଷୟାୟ ରଣନୀତକି 

ଆର ାଚନାରର ତାଙ୍କ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଉପ ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ନଗୁଏନ ମନି୍ ଭୁଙ୍କ ସହ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିର । 

2. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରସମାନଙ୍କର ବସୃି୍ତତ ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀରର ରହାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତରି ସମୀକ୍ଷା କରଥିିର  ର୍ଯାହା ଡରିସମବର 2020 ରର 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭଚଷୁ ଆ  ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀରର ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗହୃୀତ “ଶାନ୍ତ,ି ସମଦୃ୍ଧ ିଏବଂ ର ାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 

ମିଳତି େୃଷ୍ଟରିକାଣ” ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି 2021-2023 ପାଇଁ କାର୍ଯଷୟ ରର୍ଯାଜନା ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି। 

3. ରକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଏବଂ କମୁୟନଷି୍ଟ ପାର୍ଟରି ମହାସଚବି ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ନଗୁଏନ ଫୁ 
ରରାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରର୍ଟ ିରଫାନ ବାର୍ତ୍ଷାଳାପ ଏବଂ ଏପି୍ର  2022 ରର ର ାକସଭାର ବାଚସ୍ପତଙି୍କ ଭିଏତନାମ ଗସ୍ତ ସରମତ ନୟିମିତ 

ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଜରଆିରର ବହୁମଖୁୀ ସମ୍ପକଷର ନରିନ୍ତର ଗତ ିଉପରର ରସମାରନ ସରନ୍ତାର୍ ପ୍ରକାଶ କରଥିିର । 

4. ଚଳତି ବର୍ଷ ଭାରତ-ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରର କୂର୍ଟରନୈତକି ସମ୍ପକଷ ସ୍ଥାପନାର 50 ତମ ବାର୍କିୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବଂ 

କାର୍ଯଷୟକଳାପ ସରମତ ଭବରି୍ୟତର ସହରର୍ଯାଗ ଏରଜଣ୍ଡା ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆର ାଚନା କରଥିିର । 

5. ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜଷାତକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବନିମିୟ କରଥିିର , ବରିଶର୍କର ିରକାଭିଡ-19 
ମହାମାରୀର ରବୈଶ୍ୱକି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ୟୁରେନରର ଚା ିଥିବା ସଙ୍କର୍ଟ ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ରସମାରନ ପରସ୍ପରର ଆଥକି ବକିାଶ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା 

ପାଇଁ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁରର୍ଯାଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରଥିିର । ଆମର ଆକଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତ ିଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର େୃଷ୍ଟରିକାଣରର 

ଭିଏତନାମକୁ ରନଇ ଭାରତର ସ୍ଥିତକୁି ସଚବି (ପବୂଷାଞ୍ଚଳ) ରୋହରାଇଥିର । 

6. ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଇର୍ଟଇିସ ିଏବଂ ଇ-ଆଇର୍ଟଇିସ,ି ପିଏଚଡ ିରଫର ାସପି, ଡଜିରି୍ଟା  ସଂରର୍ଯାଗୀକରଣ ଏବଂ ଐତହିୟ ସଂରକ୍ଷଣ 
ଭଳ ିକାର୍ଯଷୟେମ ମାଧ୍ୟମରର ଭିଏତନାମକୁ ବକିାଶ ଓ େକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିସହାୟତା ଜାର ିରଖିବାକୁ ସଚବି (ପୂବଷାଞ୍ଚଳ) ଭାରତର ତତ୍ପରତାକୁ 

ଜଣାଇଥିର । ରଭୌତକି ସଂରର୍ଯାଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ଏବଂ ଭିଏତନାମରର ରର୍ଯାଗର ର ାକପି୍ରୟତା ଓ ରବୌଦ୍ଧକି ସମ୍ପକଷକୁ ଆଧାର କର ି
ପର୍ଯଷୟର୍ଟନ ତଥା ର ାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଆୋନପ୍ରୋନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ରହାଇଥିର । 

7. ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚରର ରସମାନଙ୍କର ଘନଷି୍ଠ ସମନବୟ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସରନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରଥିିର । ଏହ ିଅଞ୍ଚଳରର 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଆସଆିନର େୃଷ୍ଟିରକାଣ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରସମାନଙ୍କର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହରର୍ଯାଗକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ ରସମାରନ ସହମତ ରହାଇଥିର । 



 

8. ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରର ସଚବି (ପବୂଷାଞ୍ଚଳ) ଭିଏତନାମର ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ବୁଇ ଥାନ୍ ସନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ରଭର୍ଟଥିିର  ଏବଂ ତାଙୁ୍କ 
ରବୈରେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିର  ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସଆିନ-ଭାରତ ରବୈରେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରବୈଠକ ଏବଂ େଲି୍ଲୀ 

ଆର ାଚନା ପାଇଁ ଜୁନ 2022 ରର ଭାରତ ଗସ୍ତରର ଆସବିା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋନ କରଥିିର । 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ମଇ 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. 


