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ভারত-ভভয়েতনাম সংযুক্ত আয়োয়ের 17তম বৈঠক 
অোষ্ট 25,2020 

 

অোষ্ট 25,2020 তাভরয়ে ভারত প্রজাতয়ের (ভৈয়েশমেক)ভৈয়েশ মেী ড.এস. জেশংকর এৈং 
সমাজৈােী ভভয়েতনাম প্রজাতয়ের উপ প্রধানমেী এৈং ভৈয়েশ মেী মহামানয ফাম ভৈন ভমন-এর যুগ্ম 
সভাপভতয়ে ৈাভিজয, অর্থনীভত,বৈজ্ঞাভনক এৈং প্রযুভক্তেত সহয়যাভেতার উপয়র ভারত-ভভয়েতনাম 
সংযুক্ত আয়োয়ের 17তম বৈঠক, ভভভডও কনফায়রয়ের মাধযয়ম অনুভিত হয়েয়ে।  
 

2.বৈঠক চলাকালীন উভেপক্ষ ভারত-ভভয়েতনায়মর ময়ধয ৈযাপক ককৌশলেত অংশীোভরয়ের সাম্প্রভতক 
ভৈকায়শর পযথায়লাচনা কয়রয়েন এৈং তায়ের সুেরূৈযাপী সম্বয়ের ভভৈষ্যত েভতপ্রকৃভত ভনয়ে আয়লাচনা 
কয়রয়েন।তারা েইু কেয়শর ময়ধয অর্থবনভতক এৈং সামভরক সম্বেয়ত নতুন েভত সংয়যাে করয়ত এৈং 
অসামভরক পরমািু শভক্ত, মহাকাশ,সমুদ্র ভৈজ্ঞান এৈং নতুন প্রযুভক্তর মত উদূ্ভত ঘভনি সহয়যাভেতার 
কক্ষত্রগুভলয়ক আভৈষ্কার করার ভৈষ্য়ে সহমত প্রকাশ কয়রয়েন।        

3.অধযক্ষদ্বে, ভৈয়শষ্ত COVID-19  অভতমাভরর প্রােভুথ াৈ প্রসয়ে পরস্পয়রর স্বার্থরক্ষাকাভর আঞ্চভলক 
এৈং আন্তজথ াভতক ভৈষ্য়ে ভনয়জয়ের েভৃষ্টভভের ভৈভনমে কয়রয়েন। ভারয়তর আভর্থক পুনরুত্থায়ন 
আত্মভনভথ রতা এৈং মানৈ ককভিক ভৈশ্বােয়নর মাধযয়ম ভিভতিাপকতা ৈভৃির জনয প্রধানমেীর 
আত্মভনভথ র ভারত-এর েভৃষ্টভভের উপয়র ভৈয়েশমেী করোপাত কয়রয়েন। ভারয়তর নতুন অর্থবনভতক 
ক্ষমতা এৈং চাভহোর সুভৈধা গ্রহয়ির জনয ভতভন ভভয়েতনাময়ক আমেি জাভনয়েয়েন।  
 

4. ভৈয়েশমেী, ভভয়েতনায়মর কমকং কমাহনা অঞ্চয়ল জলসম্পে পভরচালন, এসভডভজস, ভডভজটাল 
সংয়যাে এৈং ঐভতহয সংরক্ষি প্রকল্প সহ দ্রুত প্রভাৈ প্রকল্প(ভকউআইভপ), আইটিইভস এৈং ই-
আইটিইভস উয়েযাে, ভপএইচভড কফয়লাভশপ এর মত উয়েযােগুভলর মাধযয়ম ভভয়েতনাময়ক ভারয়তর 
ভৈকাশ এৈং ক্ষমতা অজথ য়নর সহয়যাভেতা প্রোয়নর অেীকারয়ক পুনরাে সভুনভিত কয়রয়েন। ভারত 
সরকার দ্বারা ভভয়েতনায়ম 12টি ভকউআইভপ ৈাস্তৈােয়নর জনয অনুয়মাভেত হয়েয়ে, এরময়ধয 
ভভয়েতনায়মর কমকং কমাহনা অঞ্চয়ল জলসম্পে পভরচালনার জনয 7টি ভকউআইভপ এৈং 5টি 
ভকউআইভপ রয়েয়ে ভভয়েতনায়ম ভশক্ষােত পভরকাঠায়মা ভনমথায়ির জনয।    

5. “সুষ্মা স্বরাজ ইনভিটিউট অৈ ফয়রন সাভভথ স (এসএসআইএফএস), ভনউ ভেভি এৈং ভডয়লামযাটিক 
আকায়েভম অৈ ভভয়েতনায়মর ময়ধয পারষ্পভরক সহয়যাভেতা’’-র কমৌ( MoU)  এৈং “নযাশনাল 
কমভরটাইম ফাউয়েশন, ভনউ ভেভি ও সায়েভিভফক ভরসাচথ  ইনভিটিউট অৈ সী অযাে আইলযাে, 
হযানে-এর ময়ধয কমৌ( MoU)” এই েটুিও কযৌর্ আয়োে বৈঠয়ক স্বাক্ষভরত হয়েয়ে।   

6. ভৈশ্বৈযাপী এৈং আঞ্চভলক অয়নক ভৈষ্য়ে তায়ের েভৃষ্টভভের একয়কভিকতার উপয়র ভভভি কয়র 
উভেপক্ষ, রাষ্ট্রপুঞ্জ ভনরাপিা পভরষ্ে, কযোয়ন ভারত এৈং ভভয়েতনাম উভয়েই 2021 সায়ল 
কযৌর্ভায়ৈ অিােী সেসযরূয়প ভনৈথাভচত হয়েয়ে, কসইসহ ৈহুপাভক্ষক কফারায়ম ঘভনষ্ট সমন্বে সাধয়নর 
কক্ষয়ত্র সহমত হয়েয়েন।তারা আভসোন পভরকাঠায়মার ময়ধয গুরুেপূিথ আঞ্চভলক কফারায়ম সহয়যাভেতা 
এৈং সমন্বেয়ক ৈৃভি করার জনযও সহমত ৈযক্ত কয়রয়েন। ভৈয়েশমেী এই ৈের আভসোন-এ 



ভভয়েতনায়মর সভাপভতেয়ক সমূ্পিথ সমর্থন কয়রয়েন এৈং এমন এক ৈের যেন সমগ্র ভৈশ্ব COVID-

19  অভতমাভরর মত ভৈপযথয়ের সম্মুেীন হয়েয়ে কসইরকম সময়ে আভসোয়ন ভভয়েতনায়মর ইভতৈাচক 
কনতৃয়ের প্রশংসা কয়রয়েন।    
7. ভারত এৈং ভভয়েতনাম, এই অঞ্চয়লর সকয়লর জনয, ৈভিত সরুক্ষা, সমৃভি এৈং ৈভৃি অজথ ন 
করার কক্ষয়ত্র ভারয়তর ইয়দা-কপভসভফক মহাসােরীে উয়েযাে (আইভপওআই) এৈং ইয়দা-কপভসভফয়কর 
উপয়র আভসোয়নর েভৃষ্টভভের পয়র্ ভনয়জয়ের ময়ধয ভদ্বপাভক্ষক সহয়যাভেতায়ক ৈৃভি করার জনযও সহমত 
হয়েয়ে।আইভপওআই-এর সাতটি স্তয়ের ময়ধয একটি ভহয়সয়ৈ সহয়যাভেতা করার জনয ভারত 
ভভয়েতনাময়ক আমেি জাভনয়েয়ে।   
  
ভনউ ভেভি 
অোষ্ট 25,2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 



 


