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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং জাপারনে প্রধানমন্ত্রী সুগা ম াশীহিরদে
মরধে ববঠক
সেপ্টেম্বর 23, 2021
মকায়াড বা চতু রদেশীয় অক্ষ মগাষ্ঠীভুক্ত মদশগুহিে মনতৃবৃরেে হশখে ববঠরকে ফাাঁরক বৃিস্পহতবাে ওয়াহশংটন
হডহসরত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী জাপারনে প্রধানমন্ত্রী সুগা ম াশীহিরদে সরে ববঠক করেন।
এই প্রথমবাে স্বশেীরে ববঠরক উপহিত িওয়ায় দুই প্রধানমন্ত্রীই সরতাষ প্রকাশ করেন। জাপারনে প্রধানমন্ত্রী
পরদ সুগা ম াশীহিরদ গত বছরেে মসরেম্বে মারস খন দাহয়ত্বভাে গ্রিণ করেন, তখন মথরক হতনবাে মফারন
হনরজরদে মরধে বাকোিারপে কথা দু’জরনই স্মেণ করেন। ভােত-জাপান হবরশষ মকৌশিগত ও হবশ্ব
অংশীদাহেরত্বে সম্পকেরক গত করয়ক বছরে আেও এহগরয় হনরয় াওয়াে জনে বতেমারন প্রধানমন্ত্রী এবং
পূবতন
ে
মুখে কোহবরনট সহচব হিসারব প্রধানমন্ত্রী সুগা বেক্তক্তগতভারব ম প্রহতশ্রুহত মদহখরয়রছন, তাে জনে
প্রধানমন্ত্রী মমাদী তাাঁরক ধনেবাদ জানান। হবশ্ববোপী মিামােী সরেও সফিভারব মটাহকও অহিম্পম্পক ও
পোোহিম্পম্পক মগমস্ আরয়াজরনে জনে প্রধানমন্ত্রী মমাদী মসরদরশে প্রধানমন্ত্রী সুগারক অহভনেন জানান।
দুই প্রধানমন্ত্রী উভয় মদরশে মরধে বহুপাহক্ষক সম্পকে প ারিাচনাে
ে
পাশাপাহশ, আফগাহনস্তান সি হবশ্ব ও
আঞ্চহিক প ারয়
ে সাম্প্রহতক ঘটনাবিী হনরয় মতহবহনময় করেন। এক অবাধ, উন্মুক্ত ও সাহবক
ে ভােত-প্রশাত
মিাসাগেীয় অঞ্চি গরে মতািাে িরক্ষে দুই প্রধানমন্ত্রীই পুনোয় হনরজরদে অেীকারেে কথা জানান।
প্রহতেক্ষা সেঞ্জাম ও প্র ুক্তক্ত সি হিপাহক্ষক হনোপত্তা ও প্রহতেক্ষা সির াহগতা আেও সম্প্রসাহেত কোে
হবষরয়ও তাাঁো সিমত প্রকাশ করেন।
উভয় মদরশে মরধে ক্রমবধমান
ে
অথননহতক
ে
সম্পকেরক দুই প্রধানমন্ত্রীই স্বাগত জানান। এক নমনীয়,
ববহচত্র্েময় ও হবশ্বাসর াগে সেবোি-শৃঙ্খি গরে তু িরত এ বছরেে মগাোয় ভােত, জাপান ও অরেহিয়াে
মরধে সির াহগতামূিক বেবিা হিসারব সেবোি-শৃঙ্খি সম্পহকেত নমনীয় উরদোগ (এসহসআেআই) গ্রিরণে
সূচনারক দুই প্রধানমন্ত্রীই স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী মমাদী উৎপাদন, ক্ষুদ্র ও মাঝাহে হশল্প এবং দক্ষতা হবকাশ
মক্ষরত্র্ হিপাহক্ষক অংশীদাহেত্ব গরে মতািাে প্ররয়াজনীয়তাে ওপে গুরুত্ব মদন। এই মপ্রহক্ষরত প্রধানমন্ত্রী সুগা
প্রধানমন্ত্রী মমাদীরক জানান, এ বছরেে মগাোয় সুহনহদেষ্ট মক্ষত্র্-হভহত্তক দক্ষ কমী বাহিনী (এসএসডহিউ) গরে
মতািাে িরক্ষে ম চুক্তক্ত স্বাক্ষহেত িরয়রছ, তাে মপ্রহক্ষরত জাপান আগামী বছরেে শুরু মথরকই ভােরত কমীরদে
দক্ষতা ও ভাষাজ্ঞান াচাই প্রক্তক্রয়া শুরু কেরব।
দুই প্রধানমন্ত্রী মকাহভড-১৯ মিামােী এবং এই মিামােী মমাকাহবিায় গৃিীত প্রয়াসগুহি হনরয় আরিাচনা করেন।
হডক্তজটাি প্র ুক্তক্তে ক্রমবধমান
ে
গুরুরত্বে কথা উরেখ করে ভােত-জাপান হডক্তজটাি অংশীদাহেত্ব, হবরশষ করে
স্টাটে আপ মক্ষরত্র্ অগ্রগহতে হবহভন্ন হদক হনরয় দুই প্রধানমন্ত্রী মূিোয়ন করেন। উদীয়মান প্র ুক্তক্তে মক্ষরত্র্
সির াহগতা আেও বাোরনাে হবষয় হনরয়ও দু’জরনে মরধে মতহবহনময় িয়। জিবায়ু পহেবতেনজহনত সমসোে
পাশাপাহশ, পহেরবশ-বান্ধব শক্তক্ত রূপাতেণ হনরয় দু’জরনে মরধে কথা িয়। ভােরতে জাতীয় িাইররারজন শক্তক্ত
হমশরন জাপারনে সির াহগতাে সম্ভাবনাে হদকগুহিও ববঠরক খহতরয় মদখা িয়।
মুম্বাই-আরমদাবাদ িাইস্পীড মেি প্রকরল্পে সুষ্ঠু ও সময় মরতা রূপায়রণে িরক্ষে গৃিীত পদরক্ষপগুহিরক
এহগরয় হনরয় াওয়াে বোপারেও দুই প্রধানমন্ত্রী তাাঁরদে অেীকারেে কথা জানান।

ভােত-জাপান অোক্ট ইস্ট মফাোরমে মাধেরম ভােরতে উত্তে-পূবাঞ্চরি
ে
হিপাহক্ষক উন্নয়নমূিক প্রকল্পগুহিরত
ম অগ্রগহত িরয়রছ, দুই প্রধানমন্ত্রী তারক স্বাগত জানান। এ ধেরনে সির াহগতা আেও বাোরনাে সম্ভাবনা
হনরয়ও উভরয়ে মরধে কথা িয়।
প্রধানমন্ত্রী সুগা প্রতেয় বেক্ত করেন, গত করয়ক বছরে ভােত-জাপান অংশীদাহেরত্ব ম ধাোবাহিক অগ্রগহত
িরয়রছ, তা জাপারন নতু ন প্রশাসরনে দাহয়ত্ব গ্রিরণে পেও অবোিত থাকরব। অদূে ভহবষেরত ভােত-জাপান
বাহষক
ে শীষ ে ববঠরক জাপারনে পেবতী প্রধানমন্ত্রীরক ভােরত স্বাগত জানারত হতহন অতেত আগ্রিী বরি
প্রধানমন্ত্রী মমাদী মসরদরশে প্রধানমন্ত্রীরক জানান।

ওয়াশ িংটন শিশে
সেপ্টেম্বর 23, 2021
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