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ଭାରତ-ଭି ଏତନାମ ମିଳିତ ଆୟ ାଗଙ୍କର 17ତମ ୟ ଠ
ୈ କ
ଅଗଷ୍ଟ 25, 2020
1.ଭାରତ-ଭି ଏତନାମ ସଂଯୁକ୍ତ ଆୟ ାଗର 17 ତମ ୟବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟହାଇଥ ିଲା। ଏହି ୟବୈଠକୟର ଦୁ ଇ ୟଦଶ
ମଧ୍ୟୟର ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଥିକ, ୟବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ୟେକ୍ିକ
ି ାଲ୍ସହୟଯାଗ ଉପୟର ଆୟଲାଚନା ୟହାଇଥ ିଲା। ଭି ଡ଼ିଓ କନଫୟରନ୍ସ
ମାଧ୍ୟମୟର ୟବୈଠକର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାରତର ୟବୈୟଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜ୍ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଭି ଏତନାମର
ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ୟବୈୟଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଫାମ ବିନ୍ ମିନି 25 ଅଗଷ୍ଟ 2020 କରି ଥ ିୟଲ।
2. ଉଭ ପକ୍ଷ ଭାରତ ଭି ଏତନାମ ବିସ୍ତୃତ ଷ୍ଟରାୟେଜ୍ିକ୍ ଭାଗି ଦାରୀୟର ହାଲୟର ଘେଣାକ୍ରମର ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା
କରି ଥ ିୟଲ ଏବଂ ୟସମାନଙ୍କର ବୟାପକ ୟଯାଗଦାନର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଗଗ ବିଷ୍ ୟର ଆୟଲାଚନା କରି ଥ ିୟଲ। ୟସମାୟନ
ଦୁ ଇ ୟଦଶ ମଧ୍ୟୟର ଅଥଗୟନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧର ୟଯାଗଦାନୟର ନୂ ତନ ଗତି ୟଯାଡିବାକୁ ସହମତି ବୟକ୍ତ
କରି ଥ ିୟଲ। ୟସମାୟନ ନାଗରି କ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି , ମହାକାଶ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନୂ ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦୟା ଭଳି ଉଦୀ ମାନ
ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ନିକେତର ସହୟଯାଗ ବଢାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ୟ ାଜ୍ିବା ଉପୟର ମଧ୍ୟ ୟସମାୟନ ସହମତ ୟହାଇଥ ିୟଲ।
3. ୟବୈଠକ ସମ ୟର ଉଭ ପକ୍ଷରୁ ପାରସ୍ପରି କ ଆଗ୍ରହର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀ
ପ୍ରସଙ୍ଗୟର ବିୟଶଷ୍ କରି
COVID-19 ମହାମାରୀର ବିସ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗୟର ମତ ବିନିମ
କରି ଥ ିୟଲ। ବିୟଦଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ ୟର
ଆତ୍ମନିଭର
ଗ ଶୀଳତା ଏବଂ ମାନବ-ୟକନ୍ଦ୍ରିକ ଜ୍ଗତୀକରଣ ମାଧ୍ୟମୟର କ୍ଷମତା ନିମାଗ ଣ କରି ବାୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନୟରନ୍ଦ୍ରୟମାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିଭର
ଗ ଶୀଳ ଭାରତର ଦୃ ଷ୍ଟିୟକାଣକୁ EAM ୟର ାଙ୍କି ତ କରି ଛି। ୟସମାୟନ ଭାରତର ନୂ ତନ
ଅଥଗୟନୈତକ
ି
କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦାବିଗଡ଼
ୁ ିକର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଭି ଏତନାମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଥ ିୟଲ।
4. ୟବୈୟଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପରି ୟଯାଜ୍ନା (QIP), ITEC ଏବଂ eITEC ପଦୟକ୍ଷପ, ପିଏଚଡି ୟଫୟଲାସି ପ,୍
ଭି ଏତନାମର ୟମକାଙ୍ଗ ୟଡଲୋ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ଜ୍ଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପରି ୟଯାଜ୍ନା, ଏସଡ଼ିଜ୍,ି ଡିଜ୍ିୋଲ କୟନକ୍ିଭ
ଟ ି େି ଏବଂ
ଐତିହାସି କ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ପ୍ରୟଚଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମୟର ଭି ଏତନାମକୁ ଭାରତର ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିମାଗ ଣ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକରୁ
ସହା ତା ପ୍ରଦାନ କରି ବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଇଏଏମ ୟଦାହରାଇଛନ୍ତି। ଉୟେ କରାଯାଇଛି ୟଯ, ଭାରତ ସରକାର
ଭି ଏତନାମୟର କାଯଗୟକାରି ତା ପାଇ ଁ 12 େି QIP କୁ ଅନୁ ୟମାଦିତ କରି ଛନ୍ତି, ୟଯଉଥଁ ିୟର ଭି ଏତନାମର ୟମୟକାଙ୍ଗ
ୟଡଲୋ ଅଞ୍ଚଳୟର ଜ୍ଳ ଉତ୍ସ ପରି ଚାଳନାୟର 7 େି QIP ଏବଂ ଭି ଏତନାମୟର ଶିକ୍ଷାଗତ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ନିମାଗ ଣ ସହିତ
ସମ୍ବନ୍ଧିତ 5 େି QIP ସାମିଲ ଅଛି।
5. "ସୁଷ୍ମା ସ୍ୱରାଜ୍ ଇନଷ୍ଟି ଚୁ ୟେ୍ ଅଫ୍ ଫୟରନ୍ ସଭି ସ (SSIFS), ନୂ ଆଦିେୀ ପାଇ ଁ MoU ଏବଂ ଭି ଏତନାମର
ଡିୟ୍ଲାୟମେିକ ଏକାୟଡମୀ, ହୟନାଇ" ଏବଂ "ରାଷ୍ଟରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଫାଉୟନସନ୍ , ନୂ ଆଦିେୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ
ଦ୍ଵୀପସମୂହର ୟବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ, ହୟନାଇ ର MoU" ମଧ୍ୟୟର ସହୟଯାଗ ଜ୍ଞାପନ ଉପୟର ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତ ତ
କରାଯାଇଛି।
6. ଅୟନକ ବିଶ୍ଵ ଜ୍ନିତ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗୟର ଏକା ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଆଧାର ଭାବୟର
ବିଚାର କରି ଉଭ ପକ୍ଷ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ପରି ଷ୍ଦ ଭଳି ବହୁ ପକ୍ଷୀ ମଞ୍ଚୟର ଘନିଷ୍ ଠ ଭାବୟର ସମନ୍ୱ ରକ୍ଷା
କରି ବାକୁ ସହମତ ୟହାଇଥ ିୟଲ, ୟଯଉଠାୟର
ଁ
ଉଭ ଭାରତ ଏବଂ ଭି ଏତନାମ ଏକକାଳୀନ 2021 ୟର ଅଣ-ସ୍ଥା ୀ
ସଦସୟ ଭାବୟର କାଯଗୟ କରି ୟବ। ୟସମାୟନ ଏସି ଆନ ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତଗଗତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚୟର ସହୟଯାଗ ଏବଂ
ସମନ୍ୱ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତି ବୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି। ୟବୈୟଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବଷ୍ଗ ଏସି ଆନ୍ ୟଦଶ ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
ପାଇ ଁ ଭି ଏତନାମକୁ ଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଗ ସମଥଗନ ଜ୍ଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁ ନିଆର Covid-19 ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରି ବା

ସମ ୟର

ASEAN କୁ ଭି ଏତନାମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥ ିବା ସକରାତ୍ମକ ୟନତୃ ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଛନ୍ତି।

7. ଭାରତ ଏବଂ ଭି ଏତନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁ ୟସ ାର୍ କରାଯାଇଥ ିବା ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃ ଦ୍ଧି
ହାସଲ କରି ବା ପାଇ ଁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀ ଉଦୟମ (IPOI) ଏବଂ ଇୟନା-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୟର ଏସି ଆନ୍ ର
ଦୃ ଷ୍ଟିୟକାଣ ସହିତ ଏହି ଦ୍ଵିପକ୍ଷୀ ସହୟଯାଗକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାକୁ ସହମତ ୟହାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ୟଭଇତନାମକୁ IPOI ର
ସାୟତାେି
ସ୍ତମ୍ଭ
ମଧ୍ୟରୁ
ୟଗାେିଏୟର
ସହୟଯାଗ
କରି ବାକୁ
ମଧ୍ୟ
ଆମନ୍ତ୍ରଣ
କଲା।
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ
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.

