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জাপানের প্রধােমন্ত্রীর সনে প্রধােমন্ত্রীর বৈঠক
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ জাপারনে প্রধানমন্ত্রী ফু মমও মিমিদা’ে সরে মিপামিি বৈঠি িরেরেন।
প্রধানমন্ত্রী মমাদীে সম্মারন জাপারনে প্রধানমন্ত্রী এি বনিরিারজে আর াজন িরেন। মৈমিন্ন মিরে মিপামিি
সম্পিক আেও মনমৈড় িোে পািাপামি আঞ্চমিি ও আন্তজকামিি নানা মৈষর

িাাঁরদে মরধে মিমৈমনম

হ ।

2.প্রমিেিা সেঞ্জাম উৎপাদন সহ মিপামিি মনোপত্তা ও প্রমিেিা সহর ামিিা আেও মজৈুি িেরি দুই মনিা
সহমি হর রেন।

ি িীঘ্র সম্ভৈ জাপারন মৈরদি ও প্রমিেিা মন্ত্রী প কার ে পেৈিী 2+2 বৈঠি অনুমিি হরৈ

ৈরি মিে হর রে।
3.িােি ও জাপারনে মরধে অর্কননমিি সম্পিক ক্রমি প্রসামেি হও া

দুই মনিা সরন্তাষ প্রিাি িরেরেন।

আিামী ৫ ৈেরেে মরধে জাপান মর্রি িােরি সেিামে মৈসেিামে মমমির

5 মিমি ন ইর ন মৈমনর ারিে ম

মসদ্ধান্ত মনও া হর রে িা ৈাস্তরৈ রূপাম ি িেরি দুই মদি এির ারি িাজ িেরি সম্মি হর রে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী
মমাদী, ৈেৈসা অনুকূি পমেরৈি সৃমিে জনে িােি সেিারেে িৃহীি উরদোি এৈং িমিিমি িমকসূমিে মাধেরম
সেৈোহ ৈেৈিা উন্নি িোে মৈমিন্ন প্র াস িু রি ধরে জাপামন সংিাগুমি

ারি িােরি আেও মৈমি মৈমনর াি

িরে, মস ৈোপারে উরদোিী হরি প্রধানমন্ত্রী মিমিদারি অনুরোধ জানান। এই ধেরেে মৈমনর াি এিটি প্রােৈন্ত
সেৈোহ িৃঙ্খি িরড় িু িরৈ এৈং িারি দুই মদিই উপিৃ ি হরৈ। এই প্রসরে জাপামন সংিাগুমিে িূ মমিাে
প্রিংসা িরে প্রধানমন্ত্রী মমাদী ৈরিন, িােরি িারদে মৈমনর াি ক্রমি ৈাড়রে এৈং ২৪টি জাপামন মিাম্পামন
মৈমিন্ন উৎপাদন মিমত্তি উৎসাহদান প্রিরে সফিিারৈ আরৈদন িরেরে।
4.দুই মনিা মুম্বাই-আরমদাৈাদ উচ্চ িমি সম্পন্ন মেি প্রিে রূপারেে অগ্রিমিে উরেখ িরেন এৈং এই
প্রিরেে জনে িৃ িী

প কার ে ঋেদান সংক্রান্ত িািজপরে স্বািেরি স্বািি জানান। দুই মনিা ির্ে ও

ম ািার াি প্র ুমিে ক্রমি মৈরড় িিা গুরুরেে উরেখ িরে এরিরে পেৈিী প্রজরেে প্র ুমি উন্ন রন দু’পরিে
মৈসেিামে মিরে ৈৃহত্তে সহর ামিিারি উৎসাহ মদরি সম্মি হন। ফাইিমজ, ফাইিমজ পেৈিী এৈং
মসমমিন্ডাক্টরেে মরিা গুরুেপূেক ও উদী মান প্র ুমিগুমিরি সহর ামিিাে সম্ভাৈনা মনর ও দুই মনিা আরিািনা
িরেন। দুই প্রধানমন্ত্রী গ্রীন হাইরনারজন সহ দূষেমুি িমিে মিরে সহর ামিিা িিীেিে িোে ই া প্রিাি
িরেন এৈং এরিরে ৈেৈসাম ি সহর ামিিারি উৎসাহ মদন।
5.দুই মনিা দু’মদরিে জনিরেে মরধে সংর াি আেও ৈাড়ারি সহমি হর রেন। প্রধানমন্ত্রী মিমিদা ৈরিন, এই
ধেরেে সংর ািই মিপামিি সম্পরিক ে মূি িাঠারমা। এই প্রসরে িাো সুমনমদক ি দি িমী (রেমসফাইড মিিড
ও ািক াসক - এসএসডাব্লু) িমকসূমি ৈাস্তৈা রনে িমি প াক রিািনা িরেন এৈং এটিরি আেও উৎসাহ মদরি
সহমি হন। প্রধানমন্ত্রী মমাদী জাপারন প্ররৈরিে মিরে মৈমধমন রমে িড়ািমড় মিমর্ি িোে প্রস্তাৈ মদর
িােি মর্রি

াাঁো মিািোমিন ও মিামিমিল্ড টিিা মনও াে িংসাপে মনর

জাপারন

ৈরিন,

ার ন, িাাঁরদে

মিা ারেন্টাইন মুি প্ররৈরিে অমধিাে মদও া উমিি। ইরদা-জাপান অোক্ট ইস্ট মফাোম িােরিে উত্তেপূৈাক ঞ্চরিে উন্ন রন মৈরিষ সহা ি হর রে ৈরি মন্তৈে িরে দুই মনিা ৈামষকি িীষক সরম্মিরন ম ামষি মৈমিন্ন
প্রিে দ্রুি রূপা রেে পোমিক মদন।

6.সাম্প্রমিি আঞ্চমিি ও আন্তজকামিি মৈমিন্ন মৈষ
অন্তিুক মিমূিি িােি-প্রিান্ত মহাসািেী

মনর

দুই মনিা মিমৈমনম

িরেন। মুি, স্বাধীন ও

অঞ্চি িরড় মিািাে িরিে দুই মনিাই িাাঁরদে দৃঢ় অেীিাে পুনৈকেি

িরেন। এই প্রসরে মিা ারডে মৈমিন্ন িমকসূমি রূপা রেে অগ্রিমিরি স্বািি জানান িাাঁো।
7.জাপান সফরে িাাঁরি এৈং িাাঁে প্রমিমনমধ দরিে সদসেরদে উষ্ণ আমিরর্ িা মদও াে জনে প্রধানমন্ত্রী
মিমিদারি ধনেৈাদ জানান প্রধানমন্ত্রী মমাদী। জাপারনে প্রধানমন্ত্রী মিমিদা পেৈিী ৈামষকি মিপামিি িীষক
সরম্মিরনে জনে প্রধানমন্ত্রী মমাদীরি মফে জাপারন আসাে আমন্ত্রে জানান। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী িা গ্রহে
িরেন।

ম ামিও
মম 24, 2022

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.

