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ভারত-জাপান নননদি ষ্ট দক্ষতানিনিষ্ট শ্রনিক নিষয়ক সহয ানিতা 
স্মারক স্বাক্ষর 
জানুয়ানর 18, 2021 
 

1. পররাষ্ট্র সচিব শ্রী হর্ষবর্ষন শ্রীীংলা এবীং ভারতে জাপাতনর রাষ্ট্রদেূ মাননীয় সুজচুি সাতোচি 
18 জানুয়াচর, 2021 োচরখ নয়াচদল্লীতে ভারে এবীং জাপান সরিাতরর মতর্ে 'চনচদষষ্ট 
দক্ষোসম্পন্ন িমী [এসএসডাব্লু]' চবর্য়ি িমষিাণ্ড ও পদ্ধচে সীংক্রান্ত িুচি প্রাথচমি 
িাঠাতমাগে মমতমারাণ্ডাম অব মিাঅপাতরিন [এমওচস] স্বাক্ষর িতরন। 
 
2. এই মমতমারাণ্ডাম অব মিাঅপাতরিতনর ফতল ভারে মথতি জাপাতন চনচদষষ্ট দক্ষোসম্পন্ন 
শ্রচমি পাঠাতনার িাজ সহজের হতব। 
 মমতমারাণ্ডাম অব মিাঅপাতরিতন 14 টি চনচদষষ্ট চবভাগীয় দক্ষোর িথা বলা হয় মেগুচল 
অজষ ন িতর এবীং জাপাচন ভার্া পরীক্ষা পাি িতর দক্ষ িমীরা জাপাতন িুচিচভচিি 
িমষসীংস্থাতনর মোগেো অজষ ন িরতে পাতর। 14টি চনচদষষ্ট চিল্পতক্ষতের মতর্ে নাচসষীং মিয়ার, 
চবচডীং পচরষ্করণ, উপাদান প্রচক্রয়ািরণ, চিল্প-সীংক্রান্ত েন্ত্রপাচে উৎপাদন, ববদেুচেি এবীং 
ইতলিট্রচনি েথে, চনমষাণ, জাহাজ চনমষাণ এবীং জাহাজ-সম্পচিষ ে চিল্প, অত াতমাবাইল 
রক্ষণাতবক্ষণ, চবমানিালনা সীংক্রান্ত মিৌিল, বাসস্থান চবর্য়ি, িৃচর্, মৎসে িার্, খাদে ও 
পানীয় প্রস্তুেিরণ ও খাদে পচরতর্বা চিল্প অন্তভুষ ি। এই সিল শ্রচমিতদর "চনচদষষ্ট দক্ষ 
শ্রচমতির মেষাদা" মদতব জাপান। আিা িরা োয় মে এই মমতমারাণ্ডাম অব মিাঅপাতরিতনর 
অর্ীতন জাপাতন িমষরে ভারেীয় দক্ষ িমীরা জাপাতন িাজ িরািালীন সময় নেুন দক্ষো 
অজষ ন িরতবন। অদরূ ভচবর্েতে এই িমষসচূির প্রতয়াগসীংক্রান্ত চববরণ এবীং মসৃণ বাস্তবায়তনর 
জনে উভয় মদতির িমষিেষ াতদর সমন্বতয় এিটি মেৌথ িােষচনবষাহী দল (মজডাব্লুচজ) গঠন 
িরা হতব। 

 
3. গে িতয়ি বছতর দক্ষোর ক্রমচবিাি মক্ষতে ভারে ও জাপান োতদর সহতোচগো 
মজারদার িতরতছ। 2016 সাতল, উভয় মদি "মোনুফোিিাচরীং চিল ট্রান্সফার প্রতমািন 
মপ্রাগ্রাম"-এ স্বাক্ষর িতর, োর অর্ীতন 10 বছতররও মবচি সময় র্তর 30,000 এর মবিী 
মানুর্তি জাপানী পদ্ধচেতে উৎপাদন দক্ষো এবীং অনুিীলন প্রদাতনর জনে জাপান-ইচণ্ডয়া 
ইন্সটিটিউ  অব মোনুফোিিাচরীং (মজআইএম) এবীং জাপানীজ এতডাওড মিাতসষ স (মজইস) 
ভারতের চবচভন্ন স্থাতন প্রচিক্ষণ প্রদান িতর। আজ পেষন্ত 13টি মজআইএম এবীং 5টি মজইচস 
ইচেমতর্ে িাল ু রতয়তছ। 2017 সাতল, উভয় মদিই "প্রেুচিগে ইন্টানষ প্রচিক্ষণ িমষসূচি" 
িুচিতে স্বাক্ষর িতর, োর দ্বারা ভারেীয় েুবসমাজ জাপাতনর চবচভন্ন চিল্প মেমন, উৎপাদন, 



স্বাস্থে পচরতর্বা, চনমষাণচিল্প, বস্ত্রচিল্প ও িৃচর্ ইেোচদ মক্ষতে ইন্টানষচিপ মপতে সক্ষম হয়। 
চনচদষষ্ট মক্ষতে দক্ষ শ্রচমিতদর দক্ষো চবিাতির মক্ষতে ভারে-জাপাতনর মতর্ে সহতোচগো 
বাডাতে এই স্মারি আরও এিটি পদতক্ষপ চহসাতব চিচিে হতয়তছ। 
 
4. স্বাক্ষর অনুষ্ঠাতন জাপাতনর দেূাবাতসর দক্ষো উন্নয়ন ও চিতল্পাতদোগ মন্ত্রতির সচিব শ্রী 
প্রভীন কুমার এবীং জাপান দেূাবাতসর আচর্িাচরিরাও উপচস্থে চছতলন। 
 
ননউ নদল্লী 

জানুয়ারী 18, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


