
17th India-Vietnam Joint Commission Meeting 
August 25, 2020 

ଭାରତ-ଭିଏତନାମ ମିଳିତ ଆୟ ାଗଙ୍କର 17ତମ ୟ ୈଠକ 
ଅଗଷ୍ଟ 25, 2020 

 

1.ଭାରତ-ଭିଏତନାମ ସଂଯକୁ୍ତ ଆୟ ାଗର 17 ତମ ୟବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟହାଇଥଲିା। ଏହ ିୟବୈଠକୟର ଦୁଇ ୟଦଶ 

ମଧ୍ୟୟର ବାଣଜି୍ୟ, ଆଥକି, ୟବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ୟେକି୍କିାଲ୍ ସହୟଯାଗ ଉପୟର ଆୟଲାଚନା ୟହାଇଥଲିା। ଭିଡ଼ିଓ କନଫୟରନ୍ସ 

ମାଧ୍ୟମୟର ୟବୈଠକର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାରତର ୟବୈୟଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ ୍ ଜ୍ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଭିଏତନାମର 

ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ୟବୈୟଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଫାମ ବିନ୍ ମିନି 25 ଅଗଷ୍ଟ 2020 କରିଥୟିଲ। 

 

2. ଉଭ  ପକ୍ଷ ଭାରତ ଭିଏତନାମ ବିସୃ୍ତତ ଷ୍ଟରାୟେଜି୍କ୍ ଭାଗିଦାରୀୟର ହାଲୟର ଘେଣାକ୍ରମର ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା 

କରିଥୟିଲ ଏବଂ ୟସମାନଙ୍କର ବୟାପକ ୟଯାଗଦାନର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଗଗ ବିଷ୍ ୟର ଆୟଲାଚନା କରିଥୟିଲ। ୟସମାୟନ 

ଦୁଇ ୟଦଶ ମଧ୍ୟୟର ଅଥଗୟନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧର ୟଯାଗଦାନୟର ନୂତନ ଗତି ୟଯାଡିବାକୁ ସହମତି ବୟକ୍ତ 

କରିଥୟିଲ। ୟସମାୟନ ନାଗରିକ ଆଣବିକ ଶକି୍ତ, ମହାକାଶ, ସାମଦୁ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯକିୁ୍ତବିଦୟା ଭଳି ଉଦୀ ମାନ 

ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ନିକେତର ସହୟଯାଗ ବଢାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ୟ ାଜ୍ିବା ଉପୟର ମଧ୍ୟ ୟସମାୟନ ସହମତ ୟହାଇଥୟିଲ। 

 

3. ୟବୈଠକ ସମ ୟର ଉଭ  ପକ୍ଷରୁ ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀ   ପ୍ରସଙ୍ଗୟର ବିୟଶଷ୍ କରି 

COVID-19 ମହାମାରୀର ବିସ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗୟର ମତ ବିନିମ  କରିଥୟିଲ। ବିୟଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ି ସମ ୟର 

ଆତ୍ମନିଭଗରଶୀଳତା ଏବଂ ମାନବ-ୟକନ୍ଦ୍ରିକ ଜ୍ଗତୀକରଣ ମାଧ୍ୟମୟର କ୍ଷମତା ନିମଗାଣ କରିବାୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ନୟରନ୍ଦ୍ରୟମାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭଗରଶୀଳ ଭାରତର ଦୃଷି୍ଟୟକାଣକୁ EAM ୟର ାଙି୍କତ କରିଛି। ୟସମାୟନ ଭାରତର ନୂତନ 

ଅଥଗୟନୈତକି କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦାବିଗଡ଼ିୁକର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଭିଏତନାମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥୟିଲ। 

 

4. ୟବୈୟଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପରିୟଯାଜ୍ନା (QIP), ITEC ଏବଂ eITEC ପଦୟକ୍ଷପ, ପିଏଚଡି ୟଫୟଲାସିପ,୍ 

ଭିଏତନାମର ୟମକାଙ୍ଗ ୟଡଲୋ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ଜ୍ଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପରିୟଯାଜ୍ନା, ଏସଡ଼ିଜ୍,ି ଡିଜ୍ିୋଲ କୟନକି୍ଟଭିେି ଏବଂ 

ଐତିହାସିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ପ୍ରୟଚଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମୟର ଭିଏତନାମକୁ ଭାରତର ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିମଗାଣ କ୍ଷମତାଗଡ଼ିୁକରୁ 

ସହା ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଇଏଏମ ୟଦାହରାଇଛନି୍ତ। ଉୟେ  କରାଯାଇଛି ୟଯ, ଭାରତ ସରକାର 

ଭିଏତନାମୟର କାଯଗୟକାରିତା ପାଇ ଁ 12 େି QIP କୁ ଅନୁୟମାଦିତ କରିଛନି୍ତ, ୟଯଉଥଁୟିର ଭିଏତନାମର ୟମୟକାଙ୍ଗ 

ୟଡଲୋ ଅଞ୍ଚଳୟର ଜ୍ଳ ଉତ୍ସ ପରିଚାଳନାୟର 7 େି QIP ଏବଂ ଭିଏତନାମୟର ଶକି୍ଷାଗତ ଭିତି୍ତଭୂମି ନିମଗାଣ ସହତି 

ସମ୍ବନ୍ଧିତ 5 େି QIP ସାମିଲ ଅଛି। 

 

5. "ସଷୁ୍ମା ସ୍ୱରାଜ୍ ଇନଷି୍ଟଚୁୟେ୍ ଅଫ୍ ଫୟରନ୍ ସଭିସ (SSIFS), ନୂଆଦିେୀ ପାଇ ଁ MoU ଏବଂ ଭିଏତନାମର 

ଡିୟ୍ଲାୟମେିକ ଏକାୟଡମୀ, ହୟନାଇ" ଏବଂ "ରାଷ୍ଟରୀ  ସାମଦୁ୍ରିକ ଫାଉୟନସନ୍, ନୂଆଦିେୀ ଏବଂ ସମଦୁ୍ର ଏବଂ 

ଦ୍ଵୀପସମହୂର ୟବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ, ହୟନାଇ ର MoU" ମଧ୍ୟୟର ସହୟଯାଗ ଜ୍ଞାପନ ଉପୟର ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତ ତ 

କରାଯାଇଛି। 

 

6. ଅୟନକ ବିଶ୍ଵ ଜ୍ନିତ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗୟର ଏକା ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହତି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଆଧାର ଭାବୟର 

ବିଚାର କରି ଉଭ  ପକ୍ଷ ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟର ସରୁକ୍ଷା ପରିଷ୍ଦ ଭଳି ବହୁପକ୍ଷୀ  ମଞ୍ଚୟର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବୟର ସମନ୍ ୱ  ରକ୍ଷା 

କରିବାକୁ ସହମତ ୟହାଇଥୟିଲ, ୟଯଉଠଁାୟର ଉଭ  ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଏକକାଳୀନ 2021 ୟର ଅଣ-ସ୍ଥା ୀ 

ସଦସୟ ଭାବୟର କାଯଗୟ କରିୟବ। ୟସମାୟନ ଏସିଆନ ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତଗଗତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଗ ଆଞ୍ଚଳକି ମଞ୍ଚୟର ସହୟଯାଗ ଏବଂ 

ସମନ୍ ୱ  ବୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତି ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ୟବୈୟଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ିବଷ୍ଗ ଏସିଆନ୍ ୟଦଶ ସମହୂର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 

ପାଇ ଁ ଭିଏତନାମକୁ ଭାରତର ପରୂ୍ଣ୍ଗ ସମଥଗନ ଜ୍ଣାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ଦୁନିଆର Covid-19 ମହାମାରୀର ମକୁାବିଲା କରିବା 



ସମ ୟର  ASEAN କୁ ଭିଏତନାମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥବିା ସକରାତ୍ମକ ୟନତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନି୍ତ। 

 

7. ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ୟସ ାର୍ କରାଯାଇଥବିା ସରୁକ୍ଷା, ସମଦିୃ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦି୍ଧ 

ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀ  ଉଦୟମ (IPOI) ଏବଂ ଇୟନା-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୟର ଏସିଆନ୍ ର 

ଦୃଷି୍ଟୟକାଣ ସହତି ଏହ ି ଦି୍ଵପକ୍ଷୀ  ସହୟଯାଗକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ ସହମତ ୟହାଇଛନି୍ତ। ଭାରତ ୟଭଇତନାମକୁ IPOI ର 

ସାୟତାେି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ୟଗାେିଏୟର ସହୟଯାଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ଅଗଷ୍ଟ 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. 

 

 


