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13 তম ভারত-জাপান
কদথাপকথন

বিদেশমন্ত্রীদের

ককৌশলগত

পারষ্পবরক

অদটাির 07, 2020
বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর 7 অদটাির 2020 কত ক াবকইদয়াদত তার জাপাবন অনুরূপ মহামানয
শ্রী কমাদতবগ কতাবসবমৎসু-র সাদথ 13 তম ভারত-জাপান ককৌশলগত পারষ্পবরক ককৌশলগত
কদথাপকথন কদরদেন।
2. পারষ্পবরক বিশ্বাস এিং আেশশদক পুনরায় সুবনবিত কদর, তারা ভারত –জাপান বিদশষ
ককৌশলগত এিং বিবশ্বক অংশোবরদের অগ্রগবতর পর্শাদলাচনা কদরদেন এিং সামুবিক সুরক্ষা, িাবিজয
ও বিবনদয়াগ, কারখানা বনমশাি, েক্ষতার বিকাশ, সংদর্াগ এিং পরকাঠাদমা, স্বাস্থ্য ও কুশলতা,
ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদেযাগ (আইবপওআই), এিং ইউএন সংদশাধনী সহ বিবভন্ন কক্ষদের
ককন্দ্রীভূ ত
আদলাচনা
কদরদেন।
3. বডবজ াল প্রর্ুবির ক্রমিধশমান ভূ বমকা পালনদক স্বীকৃ বত বেদয়, েুই মন্ত্রী মজিুত এিং বস্থ্বতশীল
সাইিার পদ্ধবতর প্রদয়াজদনর উপদর করখাপাত কদরদেন এিং এই প্রসদে, সাইিার সুরক্ষা চু বির মূল
পাদঠর চূ ড়ান্তকরিদক স্বাগত জাবনদয়দেন। এই চু বি অনযানযগুবলর মদধয , েক্ষতা অজশদন, গদিষিা ও
বিকাদশ, জটিল তথযপ্রর্ুবি পবরকাঠাদমাদত, 5বজ ইন্টারদন
অি বথংস(আইওটি), কৃ বেম
জ্ঞান(এআই)-এর
সহদর্াবগতাদক
কপ্রাৎসাবহত
কদর।
4. েুই মন্ত্রী পারষ্পবরক স্বাদথশর আঞ্চবলক এিং বিবশ্বক সমসযাগুবল বনদয় মত বিবনময় কদরদেন এিং
ককাবভড-19 অবতমাবর দ্বারা সৃষ্ট প্রবতিন্ধকতাদক জয় করার জনয েুই কেদশর মদধয মজিুত এিং
স্থ্ায়ী অংশীোবরে একটি মুখয ভূ বমকা পালন করদি িদল সহমত িযি কদরদেন। তারা কজার
বেদয়দেন কর্, বিবিধ এিং বস্থ্বতস্থ্াপক কজাগান শৃঙ্খদলর উপদর একটি স্বাধীন, উন্মুি এিং একীভূ ত
ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চদলর প্রস্তাি আিবশযক; এিং এই প্রসদে, ভারত, জাপান, অদেবলয়া
এিং অনযানয সমমনষ্ক কেশগুবলরমদধয কজাগান শৃঙ্খদলর বস্থ্বতস্থ্াপকতাদক স্বাগত জাবনদয়দেন।
5. েুই মন্ত্রী সহমত হদয়দেন কর্, সাম্প্রবতক কাদল ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল আরও কিশী
প্রাধানয অজশন কদরদে এিং এই অঞ্চদলর উপদর্াবগতার জনয ভারত ও জাপাদনর একদর্াদগ কাজ
করার উপদর করখাপাত কদরদেন। তাদের ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চদল বনজ বনজ সমতাদক
পুনরায় সুবনবিত কদর, র্া বকনা আইদনর বনয়দমর উপদর ও সািশদভৌমতা ও ভু খদের অখেতাদক
সম্মান প্রেশশদনর বভবি কদর গঠিত, জাপাদনর তরফ কথদক ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয়
উদেযাদগ(আইবপওআই) অগ্রগামী শরীক হিার জনয এিং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চদলর
অগ্রগবতর জনয উভয় কেদশর বনজ বনজ েৃবষ্টভবেদক কর্ৌথভাদি গ্রহি করার জনয সহমত িযি করা

হদয়দে।
6. েুই মন্ত্রী এদক অদনযর প্রবত শুভকামনা িযি কদরদেন এিং েুই প্রধানমন্ত্রীর পারষ্পবরক সুবিধামত
সমদয় ভারদত পরিতী িাৎসবরক বদ্বপাবক্ষক শীষশ সদম্মলন আদয়াজন করার প্রবত তারা তাবকদয়
রদয়দেন।
ক াবকদয়া
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