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 ___________________________________________________________________________________   
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জাপাননর প্রধানমন্ত্রী মমস্টার আনব 
মিননজার মনধে টেমিন ানন বাক্োিাপ 
টেনেম্বর 10,2020 
 
10 টেনেম্বর 2020 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী ননরন্দ্র টমাদী জাপাননর প্রধানমন্ত্রী মহামানে মমস্টার আনব 
মিননজার োনে টেমিন ানন বাক্োিাপ ক্নরনেন। 
  
2. দইু টনতা তানদর পারস্পামরক্ মবশ্বাে এবং বনু্ধনের ক্ো পুনরায় দঢ়ৃতার োনে বেক্ত ক্নরনেন 
এবং এনক্র অননের টদনি ে নরর অমিজ্ঞতার স্মৃমত মবমনময় ক্নরনেন।  
 
3. দইু টদনির মনধে েম্পক্ক  আনরা মজবুত ক্রার টেনে প্রধানমন্ত্রী আনবর বোমক্তগত অঙ্গীক্ার এবং 
টনতৃের প্রমত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টমাদী কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াি ক্নরনেন।  
 
4. দইু টনতা চিনত োক্া েহন ামগতাগুমির অবস্থা মননয় প কানিাচনা ক্নরনেন ট মন মমু্বাই- 
আহনমদাবাদ হাই স্পীড (এমএএইচএেআর) প্রক্ল্প  া জাপান-িারত মবনিষ টক্ৌিিগত এবং মবশ্ব 
অংিীদামরনের অর্ন্কিুক্ত। এই মবষনয় তারা েহমত হনয়নেন ট  তানদর মনধে োক্া িমক্তিািী ও স্থায়ী 
অংিীদামরে টক্ামিড পরবতী মবনশ্বর গমতপে মনধকারণ ক্রনত গুরুেপূণক িূমমক্া মননত পানর। 
  
5. িারতীয় োমমরক্ বামহনী এবং জাপাননর আত্মরো বামহনীর মনধে পরস্পর মবমননময় ট াগান 
এবং পমরনষবার ট  চুমক্ত হনয়নে দইু টনতাই তানক্ স্বাগত জামননয়নেন। তারা এক্মতাবিম্বী হনয়নেন 
ট  এই চুমক্তর  নি দইু টদনির মনধে প্রমতরো টেনে েহন ামগতা গিীরতর হনব এবং তা িারত-
প্রিার্ন্ মহাোগরীয় অঞ্চনি িামর্ন্ এবং মনরাপত্তার টেনে অবদান রাখনব।  
 
6. টক্ামিড-19 অমতমামর চিাক্ািীন এক্ টদনি োক্া অনে টদনির নাগমরক্নদর ট  োহা ে প্রদান 
ক্রা হনয়নে তা মননয় দইু টনতা েনর্ন্াষ প্রক্াি ক্নরনেন এবং দইু টদনির জনগনণর মনধে িমক্তিািী 
েম্পক্ক  বজায় রাখার জনে এই ধরনণর প্রনচষ্টা জামর রাখনত েম্মত হনয়নেন।  
 
 7. িারত-জাপান অংিীদারে ট  িমক্তিািী িরনবগ অজক ন ক্নরনে তা িমবষেনতও অপ্রিমমত িানব 
চিনত োক্নব বনি দইু টনতা আস্থা প্রক্াি ক্নরনেন। জাপাননর নতুন েরক্ানরর োনে ঘমনষ্টিানব 
ক্াজ ক্রার েঙ্কনল্পর ক্ো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টমাদী জামননয়নেন এবং প্রধানমন্ত্রী আনবনক্ েুন্দর 
িমবষেনতর জনে শুিক্ামনা জামননয়নেন।  
 
মনউ মদমি  
টেনেম্বর 10,2020  
 
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. 


