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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং জাপারনে প্রধানমন্ত্রী মমিঃ সুগা 

ইর ামিমিরদ-ে মরধে মেমির ারন বার্তািাপ 
এপ্ৰিল 26, 2021 

 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ জাপারনে প্রধানমন্ত্রী মমিঃ সুগা ইর ামিমিরদ-ে সরে মেমির ারন 

কথা বরিন। 
 

দুই প্রধানমন্ত্রী পেস্পরেে মদরি মকামিড-১৯ পমেমিমি মনর  আরিাচনা করেন এবং বিতমান 

মিামােীে  রি উদ্িূি পমেমিমিে মপ্রমিরি মবমিন্ন আঞ্চমিক ও আন্তজতামিক চযারিঞ্জগুমি মনর  

মিমবমনম  করেন। বিতমান সঙ্কে মমাকামবিা  দুই মনিাই িােি ও জাপারনে মরধয মনমবড় 

সির ামগিাে গুরুরেে কথা উরেখ করে বরিন, দুই মদিরকই জরুমে কাাঁচামাি ও প্র ুক্তিে সেবোি 

সুমনক্তিি কোে পািাপামি এক নমনী , ববমচত্র্যপূর্ ত এবং মবশ্বাসর াগয সেবোি িঙৃ্খি গরড় িুিরি 

একর ারগ কাজ কেরি িরব। উৎপাদন এবং দিিা উন্ন ন মিরত্র্ নিুন অংিীদামেে গরড় মিািাে 

মবষর  দুই মনিা আিাপ-আরিাচনা করেন। এই মপ্রমিরি উির ই মজাে মদর  বরিন, পােস্পমেক 

উরেিযগুমি পূেরর্ এবং দিিাে মিরত্র্ উি  মদরিে মরধয সুসমন্ব  গরড় িুিরি  ি দ্রুি সম্ভব 

‘মস্পমস ার ড মিল্ড ও াকতাে’ চুক্তিটে কা তকে কেরি িরব। দুই মদরিে মরধয সির ামগিাে উজ্জ্বি 

দৃষ্টান্ত মিরসরব উি  প্রধানমন্ত্রী মুম্বাই-আরমদাবাদ িাইস্পস্পড মেি প্রকরেে কথাও উরেখ করেন। 

িা াঁো এই প্রকরেে অগ্রগমিরি সরন্তাষ প্রকাি করেরেন। 
 

উি  মনিাই বিতমান মকামিড মিামােীে সম  এরক অপরেে মদরি বসবাসকােী নাগমেকরদে 

সবেকম সািা য ও িা াঁরদে পারি দা াঁড়ারনাে জনয ম  বযবিা গ্রির্ কো ির রে িাে প্রিংসা করেন। এ 

প্রসরে উি  প্রধানমন্ত্রীই বরিন, এ ধেরনে সির ামগিারক আেও এমগর  মনর  ম রি িরব। 
 

মিামােী মমাকামবিা  িােিরক সািার যে জনয প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী মস মদরিে প্রধানমন্ত্রী মমিঃ 

সুগারক ধনযবাদ জানান। বিতমান মকামিড পমেমিমি মিমিিীি িরিই অদেূ িমবষযরি প্রধানমন্ত্রী মমিঃ 

সুগারক িােরি অিযথ তনা জানারবন বরিও শ্রী মমাদী আিা প্রকাি করেন। 
 

প্ৰিউ প্ৰিপ্ৰি 
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