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ଭାରତ-ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରର ରାଜରନୈତକ
ି ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଓ ରଣନୀତିକ ଆର ାଚନା
ମଇ 30, 2022
ରବୈରେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ (ପୂବଷାଞ୍ଚଳ) ଶ୍ରୀ ରସୌରଭ କୁ ମାର 30 ମଇ 2022 ରର ହାରନାଇ ଗସ୍ତ କରିଥିର ଏବଂ ଭାରତ
ଏବଂ ଭିଏତନାମର ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱାେଶ ପର୍ଯଷୟାୟ ରାଜରନୈତକ
ି ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଓ ନବମ ପର୍ଯଷୟାୟ ରଣନୀତିକ
ଆର ାଚନାରର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପ ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ନଗୁଏନ ମିନ୍ ଭୁଙ୍କ ସହ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିର ।
2. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରସମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀରର ରହାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିର ର୍ଯାହା ଡିରସମବର 2020 ରର
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଭଚଷୁଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରର ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ “ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ର ାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମିଳତ
ି େୃ ଷ୍ଟରି କାଣ” ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ 2021-2023 ପାଇଁ କାର୍ଯଷୟ ରର୍ଯାଜନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
3. ରକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାେୀ ଏବଂ କମୁୟନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମହାସଚିବ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ନଗୁଏନ ଫୁ
ରରାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରର୍ଟ ିରଫାନ ବାର୍ତ୍ଷାଳାପ ଏବଂ ଏପ୍ରି 2022 ରର ର ାକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭିଏତନାମ ଗସ୍ତ ସରମତ ନିୟମିତ
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଜରିଆରର ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ସମ୍ପକଷର ନିରନ୍ତର ଗତି ଉପରର ରସମାରନ ସରନ୍ତାର୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିର ।
4. ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ-ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରର କୂ ର୍ଟରନୈତକ
ି ସମ୍ପକଷ ସ୍ଥାପନାର 50 ତମ ବାର୍ିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବଂ
କାର୍ଯଷୟକଳାପ ସରମତ ଭବିର୍ୟତର ସହରର୍ଯାଗ ଏରଜଣ୍ଡା ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆର ାଚନା କରିଥିର ।
5. ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତଜଷାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବିନମ
ି ୟ କରିଥିର , ବିରଶର୍କରି ରକାଭିଡ-19
ମହାମାରୀର ରବୈଶ୍ୱକ
ି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ୟୁ ରେନରର ଚା ିଥିବା ସଙ୍କର୍ଟ ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ରସମାରନ ପରସ୍ପରର ଆଥିକ ବିକାଶ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା
ପାଇଁ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ନୂ ତନ ସୁରର୍ଯାଗ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିଥିର । ଆମର ଆକଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର େୃ ଷ୍ଟରି କାଣରର
ଭିଏତନାମକୁ ରନଇ ଭାରତର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସଚିବ (ପୂବଷାଞ୍ଚଳ) ରୋହରାଇଥିର ।
6. ତୁ ରନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଇର୍ଟିଇସି ଏବଂ ଇ-ଆଇର୍ଟିଇସି, ପିଏଚଡି ରଫର ାସିପ, ଡିଜର୍ଟ
ି ା ସଂରର୍ଯାଗୀକରଣ ଏବଂ ଐତିହୟ ସଂରକ୍ଷଣ
ଭଳି କାର୍ଯଷୟେମ ମାଧ୍ୟମରର ଭିଏତନାମକୁ ବିକାଶ ଓ େକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସଚିବ (ପୂବାଷ ଞ୍ଚଳ) ଭାରତର ତତ୍ପରତାକୁ
ଜଣାଇଥିର । ରଭୌତିକ ସଂରର୍ଯାଗୀକରଣକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଭିଏତନାମରର ରର୍ଯାଗର ର ାକପ୍ରିୟତା ଓ ରବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପକଷକୁ ଆଧାର କରି
ପର୍ଯଷୟର୍ଟନ ତଥା ର ାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଆୋନପ୍ରୋନକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ରହାଇଥିର ।
7. ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚରର ରସମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମନବୟ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସରନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରିଥିର । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରର
ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଆସିଆନର େୃ ଷ୍ଟିରକାଣ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ରସମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହରର୍ଯାଗକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରସମାରନ ସହମତ ରହାଇଥିର ।

8. ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରର ସଚିବ (ପୂବଷାଞ୍ଚଳ) ଭିଏତନାମର ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ବୁ ଇ ଥାନ୍ ସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଭର୍ଟିଥିର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ
ରବୈରେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଆନ-ଭାରତ ରବୈରେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରବୈଠକ ଏବଂ େିଲ୍ଲୀ
ଆର ାଚନା ପାଇଁ ଜୁ ନ 2022 ରର ଭାରତ ଗସ୍ତରର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋନ କରିଥିର ।

ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
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.

