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ভাৰত আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত টেলিফ ান ট াফে বাততািাপ
ছেপ্তেম্বৰ

10, 2020

1. 10 ছেপ্তেম্বৰ 2020 তাৰৰপ্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ ছমাডীপ্তে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহামানয শ্ৰী আপ্তে
ৰিনজৰ সৈপ্তত ছ াৰিপ্ত ান ছ াপ্তে োতত ািাপত ৰমৰিত হে।
2. দুপ্তোেন ছদশৰ মাজৰ পাৰস্পৰৰক ৰেিাৈ আৰু েন্ধুত্বৰ কথা ছদাহাৰৰ দুপ্তো েৰাকী ছনতাই পৰস্পৰৰ
ছদশত ভ্ৰমণৰ ৈমেপ্তোৱাৰ অৰিজ্ঞতাৰ কথা স্মৰণ কপ্তৰ।
3. প্ৰধানমন্ত্ৰী ছমাডীপ্তে দুপ্তোেন ছদশৰ মাজৰ ৈম্পকত ক অৰধক দৃঢ় কৰাৰ ছেত্ৰত েযৰিেত প্ৰৰতশ্ৰুৰত
আৰু ছনতৃ ত্বৰ কাৰপ্তণ প্ৰধানমন্ত্ৰী আপ্তেৰ প্ৰৰত কৃ তজ্ঞতা জ্ঞাপন কপ্তৰ।
4. দুপ্তোেৰাকী ছনতাই িাৰত-জাপান ৰেপ্তশষ ছকৌশিেত আৰু সেৰিক অংশীদাৰৰত্বৰ পৰৰকাঠাপ্তমাৰ
অধীনত মুম্বাই-আহপ্তমদাোদ হাই স্পীড ছৰি (MAHSR) প্ৰকল্প ৈহ ৰেদযমান ৈহপ্ত াৰেতাৰ ৰিৰতৰ
প তাপ্তিাচনা কপ্তৰ। দুপ্তোেন ছদশৰ মাজত দৃঢ় আৰু িােী অংশীদাৰৰত্বই ক’ৰিডৰ পৰৱতী ৈমেত ৰেি
ৈম্প্ৰদােৰ কাৰপ্তণ তাৰিকা নক্সা প্ৰস্তুত কৰাৰ ছেত্ৰত এক গুৰুত্বপূণত িূ ৰমকা পািন কৰৰে েুৰি
দুপ্তোেৰাকী ছনতাই ৈহমত ছপাষণ কপ্তৰ।
5. দুপ্তোেৰাকী ছনতাই িাৰতীে ৈৈস্ত্ৰ োৰহনী আৰু জাপানৰ আত্ম-প্ৰৰতৰো োৰহনীৰ মাজত ছ াোন
আৰু ছৈৱাৈমূহৰ পাৰস্পৰৰক উপেন্ধৰ ওপৰত চু ৰি স্বােৰৰ োপ্তে স্বেতম জনাে। এই চু ৰিপ্তে দুপ্তোেন
ছদশৰ মাজত প্ৰৰতৰো ৈহপ্ত াৰেতা েৃৰি কৰৰে আৰু িাৰত-প্ৰশান্ত অঞ্চিতশাৰন্ত আৰু ৈুৰোৰ ছেত্ৰত
অৰৰহণা ছ াোে েুৰি ছতওঁপ্তিাক একমত হে।
6. ক’ৰিড-19 মহামাৰীৰ ৈমেত পৰস্পৰৰ নােৰৰকৈকিৰ প্ৰৰত আেেপ্তঢ়াৱা ৈহােৰ োপ্তে ছনতা
দুেৰাকীপ্তে এজপ্তন আনজনক প্ৰশংৈা কপ্তৰ আৰু দুপ্তোেন ছদশৰ জনৈাধাৰণৰ মাজত শৰিশািী ৈম্পকত
েজাই ৰৰেেৰ কাৰপ্তণ এপ্তনধৰণৰ প্ৰপ্তচষ্টা অেযাহত ৰোৰ কথাত ৈহমত ছপাষণ কপ্তৰ।
7. দুপ্তোেৰাকী ছনতাই এই কথাপ্ত াক সি আত্মৰেিাৈী ছ
ৰেেত ৰকেু েেৰত িাৰত-জাপানৰ
অংশীদাৰৰত্বৰ
িত িাি কৰা প্ৰৱি েৰত িৰৱষযতলিও অৰেৰামিাপ্তৱ অেযাহত থৰকে। প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে
জাপানৰ চৰকাৰৰ সৈপ্তত ঘৰনষ্ঠিাপ্তৱ কাম কৰাৰ ছতপ্তেতৰ অৰিপ্ৰােৰ কথা জনাই আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী অপ্তেক
িৰৱষযৰ োপ্তে শুিকামনা জনাে।
নতু ন লিল্লী
টেফেম্বৰ 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.

