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জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নতৰন্দ্ৰ মমাদীৰ সৈঠক
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰ়ে আজি িাপানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফু জমও জিজিদাে সৈৰে এি জিপাজিি
সৈঠিে জমজিে হ়ে। িাপানে প্ৰধানমন্ত্ৰী জিজিদাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীে ৈন্মানাৰথে এি সনি ম ািে
আৰ়োিন িজেজিি। জৈজ ন্ন মিত্ৰে জিপাজিি ৈম্পিে আেু অজধি জনজৈড় িোে িগৰে আঞ্চজিি
আেু আন্তিোজেি নানা জৈষ়েে মেওঁৰিািে মািে মে-জৈজনম়ে হ়ে।
2.দুৰ়োগোিী মনোই প্ৰজেেিা ৈেঞ্জাম উৎপাদন ৈহ জিপাজিি জনোপত্তা আেু প্ৰজেেিা
ৈহৰ াজগো আেু অজধি মিৈুে িজেৈলি ৈন্মে হ়ে। অজে মৈানিাৰি িাপানে সৈৰদজিি আেু
প্ৰজেেিা মন্ত্ৰী প ো়েে পেৱেী 2+2 সৈঠি অনুজিে িজেৈ পাজে ৈুজিও মেওঁৰিাৰি ৈন্মে হ়ে।
3.দুৰ়োখন মদিে মািে ৈজধেে অথেলনজেি ৈম্পিে ি সি দুৰ়োগোিী মনোই ৈৰন্তাষ প্ৰিাি িৰে।
অহা পাঁচ ৈিেে িাপানে পো ােেে চেিােী মৈচেিােী জমজি 5 জিজি়েন ইৰ়েন জৈজনৰ়োগে
জ জৈদ্ধান্ত মিাৱা সহৰি মৈ়ো ৈাস্তৱে েূপা়েণে জদিে দুৰ়োখন মদৰি ুটী়ো াৰৱ িাম িজেৈলি
ৈন্মে হ়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে ৈযৱৈা়ে অনুকূি পজেৰৱি ৈৃজিে ৈাৰৈ
ােে চেিাৰে গ্ৰহণ িো
পদৰিপ আেু গাজে িজি উৰদযাগে িজে়েৰে ৈযৱৈা়ে উন্নে িোে ৈাৰৈ জৈজ ন্ন প্ৰ়োৈ
আৰিািপাে িজে ােেে িাপানী মিাম্পানীৈমূৰহ াৰে আেু অজধি জৈজনৰ়োগ িৰে মৈই জদিে
উৰদযাগ গ্ৰহণ িজেৈলি প্ৰধানমন্ত্ৰী জিজিদাি আহ্বান িনা়ে। এৰন জৈজনৰ়োৰগ জিজেিাপি ম াগান
িৃৃংখিা ৈৃজি িোে ৈহা়ে িজেৈ আেু ই়োে ফিে দুৰ়োখন মদি িা ৱান হ'ৈ। এই ৈন্দ ে ে
িাপানী মিাম্পানীৈমূহে প্ৰিৃংৈা িজে প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰ়ে ি়ে ম
ােেে মেওঁৰিাৰি জৈজনৰ়োগ
ৈৃজদ্ধ িজেৰি আেু 24 টা িাপানী মিাম্পানীৰ়ে জৈজ ন্ন জপএিআই আঁচজনে অধীনে ৈফিোৰে
আৰৈদন িজেৰি।
4.দুৰ়োগোিী মনোই মুম্বাই-আহৰমদাৈাদ উচ্চ গজে ৈম্পন্ন মে'ি (এমএএইচএিআে) প্ৰিল্প
েূপা়েণে অগ্ৰগজেে িথা উৰেখ িৰে আেু এই প্ৰিল্পৰটাে ৈাৰৈ েৃ েী়ে খণ্ডে ঋণদান ৈৃংক্ৰান্তী়ে
িাগি পত্ৰে স্বািেি আদেজণ িনা়ে। দুৰ়োগোিী মনোই েথয আেু ম াগাৰ াগ প্ৰ ুজিে ৈজধেে
গুেুত্বে ওপেে আৰিািপাে িৰে আেু এই মিত্ৰে পেৱেী প্ৰিন্মে ম াগাৰ াগ প্ৰ জু িে জৈিািে
দুৰ়োপিে ৈযজিগে খণ্ডে মািে অজধি ৈহৰ াজগোি উৎৈাজহে িজেৈলি ৈন্মে হ়ে। 5জি,
জৈ়েণ্ড 5জি আেু অধেপজেৈাহীে দৰে গুেুত্বপূণে আেু উদী়েমান প্ৰ জু িৈমূহে মিত্ৰে ৈহৰ াজগোে
ৈম্ভাৱনাে জৈষৰ়েও মেওঁৰিাৰি আৰিাচনা িৰে। দুৰ়োগোিী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে গ্ৰীণ হাইড্ৰৰিনৰি ধজে
পজেষ্কাে িজিে মিত্ৰে ৈহৰ াজগো গ ীেেে িোে মিত্ৰৰো ৈহমে মপাষণ িৰে আেু এই
মিত্ৰে ৈযৱৈাজ়েি ৈহৰ াজগোি অজধি উৎৈাজহে িৰে।

5.দুৰ়োগোিী মনোই িনৈাধােণে মািে ৈম্পিে আেু অজধি ৈৃজদ্ধ িজেৈলি ৈন্মে হ়ে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী জিজিদাই উৰেখ িৰে ম এৰন ৈৃংৰ াৰগই জিপাজিি ৈম্পিে ে মূি মমেুদণ্ড। এই মিত্ৰে,
মেওঁৰিাৰি ৈুজনজদে ি দি শ্ৰজমি (এিএিডজিউ) িা েৈূচী েূপা়েণে অগ্ৰগজেে প োৰিাচনা িৰে
আেু এই িা েৈূচীি অজধি উৎৈাজহে ম াগাৈলি ৈন্মে হ়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰ়ে িাপানে প্ৰৰৱিে
মিত্ৰে ভ্ৰমণ জনৰষধাজ্ঞা জিজথি িোে জৈষ়েৰটা উত্থাপন িজে ি়ে, ি াজিন আেু িজ জিল্ড
টিিািেণ প্ৰমাণপত্ৰ সি িাপানলি ম াৱা
ােেে
াত্ৰীৈিিি িাপানে মিাৱাৰেণ্টাইন মুি
প্ৰৰৱিে অজধিাে জদ়ো উজচে।
ােে-িাপান এক্ট ইি ফোম
ােেে উত্তে-পূৈ অঞ্চিে
উন্ন়েনে অগ্ৰাজধিাে জদ়োে মিত্ৰে উপৰ াগী ৈুজি মন্তৈয িজে দুৰ়োগোিী মনোই ৈাজষেি িীষে
ৈজন্মিনে ৈম়েে ম াজষে জৈজ ন্ন প্ৰিল্পে দ্ৰুে েূপা়েণে ৈাৰৈ পোমিে আগৈঢা়ে।
6.মিহেী়ো মগািিী়ে আেু আঞ্চজিি উন্ন়েনে জৈজ ন্ন জৈষ়েি সি দুৰ়োগোিী মনোই মে
জৈজনম়ে িৰে। এি মুি, স্বাধীন আেু অন্ত েু জিমূিি ইৰণ্ডা-মপজচজফি অঞ্চি গজঢ মোিাে িৰিযৰে
দুৰ়োগোিী মনোই মেওঁৰিািে দৃঢ প্ৰজেশ্ৰুজে পুনে ৈযি িৰে। এই ৈন্দ ে ে মেওঁৰিাৰি
মিাৱাডে ৈমৈামজ়েি আেু গঠনমূিি িা েৈচ
ূ ী ম ৰন ম িজিন, িিপাজন, গুেুত্বপূণে প্ৰ জু ি আেু
আন্তঃগাঁথজনে অগ্ৰগজেি আদেজণ িনা়ে।
7.িাপান ভ্ৰমণিািে মেওঁ আেু মেওঁে প্ৰজেজনজধ দিে ৈদৈযৈিিলি আগৈৰঢাৱা উষ্ণ আজেথযে
ৈাৰৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী জিজিদাি ধনযৈাদ জ্ঞাপন িৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰ়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীি পেৱেী
ৈাজষেি জিপাজিি িীষে ৈজন্মিনে ৈাৰৈ িাপান ভ্ৰমণে ৈাৰৈ পুনেৈাে আমন্ত্ৰণ িনা়ে িাপানে
প্ৰধানমন্ত্ৰী জিজিদাই, জ ৰটা প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰ়ে আনৰন্দৰে গ্ৰহণ িৰে।
টজিঅ
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