
Meeting between Prime Minister Shri Narendra Modi and 
H.E. Mr. SUGA Yoshihide, Prime Minister of Japan 
September 23, 2021 
 

প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু জাপানে প্ৰধান মন্ত্ৰী, মাননীয় 
মমিঃ চুগা য়’মচহাইডে মাজত বৈঠক 
চেপ্তেম্বৰ 23, 2021 
 

1. প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ চমাদীপ্তে জাপানৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী, মাননীে মমিঃ েুগা য'মেহাইডক ৱামেিংটন মডমেত 23 

চেপ্তেম্বৰ 2021 তামৰপ্তে েতুষ্টে চনতা সমিলনৰ চপক্ষাপটত লগ কপ্তৰ। 

 

2. দপু্তোজন প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে আনন্দ প্ৰকাশ কপ্তৰ চতওঁপ্তলাকৰ প্ৰথম মুো-মুমে বৈঠকত। চতওঁপ্তলাপ্তক মমিঃেুগাই 

জাপানৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী মহোপ্তপ দামেত্ব গ্ৰহণৰ মপছৰ চেপ্তেম্বৰ 2020 পৰা চহাৱা মনজৰ মাজৰ মতমনটা চ ান 

ৈাতত ালাপ উমালভাপ্তৱ স্মৰণ কপ্তৰ। প্ৰধান মন্ত্ৰী চমাদীপ্তে প্ৰধান মন্ত্ৰী েুগাক ধনযৈাদ জ্ঞাপন কপ্তৰ চতওঁৰ 

ৈযমিগত প্ৰমতশ্ৰুমত আৰু চনতৃত্বৰ ৈাপ্তৈ, প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু পূপ্তৱত মুেয মন্ত্ৰীপদৰ সমেৈ মহোপ্তপ, চযাৱা চকইৈছৰত 

ভাৰত-জাপান মৈপ্তশষ চকৌশলগত আৰু মৈশ্বপ্তযাৰা অিংশীদামৰত্বত ৈৃহৎ উন্নমত সক্ষম কৰাৰ ৈাপ্তৈ। চতওঁ প্ৰধান 

মন্ত্ৰী েুগাক অমভনন্দন জ্ঞাপন কপ্তৰ টমকঅ' অমলমিক্স আৰু পাৰামলমিক চেল স লতাপ্তৰ আপ্তোজন কৰাৰ 

ৈাপ্তৈ এক মৈশ্বপ্তযাৰা মহামাৰীৰ মাজপ্ততা। 

 

3. দপু্তো প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে চদশ দেুনৰ মাজৰ ৈহু-মুেী সিকত  মনৰীক্ষণ কপ্তৰ আৰু আ গামনস্তানপ্তক ধমৰ চশহতীো 
মৈশ্বপ্তযাৰা আৰু আঞ্চমলক পমৰমিমতৰ ওপৰত ভাৈ মৈমনমে কপ্তৰ। চতওঁপ্তলাপ্তক এক মৈনামূলীো, মুকমল আৰু 

অন্তভুত ি ইপ্তডা-চপমেম ক অঞ্চলৰ প্ৰমত মনজৰ প্ৰমতশ্ৰুমত পুনৰ মনমিত কপ্তৰ। চতওঁপ্তলাপ্তক সিত হে মিপক্ষীে 

সুৰক্ষা আৰু প্ৰমতৰক্ষা সহপ্তযামগতা উন্নত কমৰৈলল, যাৰ মভতৰত আমছল প্ৰমতৰক্ষা উপকৰণ আৰু প্ৰযুমিৰ 

চক্ষত্ৰ। 
 

4. দপু্তোজন প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে দপু্তো চদশৰ মাজৰ ৈামি অহা অথতলনমতক সিংপ্তযাগৰ আদৰমণ জনাে। 
চতওঁপ্তলাপ্তক ভাৰত, জাপান আৰু অপ্তেমলোৰ মাজত এই ৈছৰ আগ ভাগত মুকমল কৰা চযাগান 
শৃিংেল মিমতিাপকতা পদপ্তক্ষপৰ (এছমেআৰআই) আদৰমণ জনাই ময এক সহপ্তযামগতা পদ্ধমত 
মিমতিাপক, মৈমেত্ৰয আৰু মৈশ্বাসপ্তযাগয চযাগান শৃিংেল সক্ষম কৰাৰ। প্ৰধান মন্ত্ৰী চমাদীপ্তে 
উৎপাদন, এমএছএমই আৰু দক্ষতা মৈকাশত মিপক্ষীে অিংশীদামৰত্ব মৈকাশৰ প্ৰপ্তোজন উপ্তেে 
কপ্তৰ। প্ৰধান মন্ত্ৰী েুগাই প্ৰধান মন্ত্ৰী চমাদীক জনাই চয এই ৈছৰৰ আগ ভাগত স্বাক্ষৰ চহাৱা 
উপ্তেমেত দক্ষ কমী (এছএছডামিউ) েুমি কাযতকমৰ কৰাৰ ৈাপ্তৈ, জাপানী পক্ষই 2022 েনৰ 
আৰম্ভমণৰ ভাগৰ পৰা ভাৰতত দক্ষতা আৰু ভাষা পৰীক্ষা অনুমিত কমৰৈ। 
 



5. দপু্তো প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে চকামভড-19 মহামাৰী আৰু ইোৰ বসপ্তত যুজঁাৰ প্ৰপ্তেষ্টাসমূহ আপ্তলােনা কপ্তৰ। 
চতওঁপ্তলাপ্তক মডমজপ্তটল প্ৰযুমিৰ ৈামি অহা গুৰুত্ব উপ্তেে কপ্তৰ আৰু এই সন্দভত ত ধনাত্মকভাপ্তৱ 
ভাৰত-জাপান মডমজপ্তটল অিংশীদামৰত্বত প্ৰগমত মনৰীক্ষণ কপ্তৰ, মৈপ্তশষলক ষ্টাটত আপৰ চক্ষত্ৰত। 
চতওঁপ্তলাপ্তক মৈমভন্ন উদীেমান প্ৰযুমিত আগলল সহপ্তযামগতাৰ ওপৰত ভাৈ মৈমনমে কপ্তৰ। জলৈাে ু
পমৰৱতত ন সমসযা আৰু চসউজ শমি িানান্তৰ, আৰু ভাৰতৰ ৰােীে হাইড্ৰ'চজন শমি অমভযানৰ 
বসপ্তত জাপানী সহপ্তযামগতাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰপ্ততা আপ্তলােনা কৰা হে। 
 

6. দপু্তো চনতাই মনজৰ প্ৰমতশ্ৰুমত পুনৰ মনমিত কপ্তৰ মুম্বাই-অহ্মদাৈাদ উচ্চ গমত চৰল 
(এমএএইছএছআৰ) প্ৰকল্পৰ মমসৃণ আৰু সমেকামলন ৰূপােণ সাধানৰ ৈাপ্তৈ প্ৰপ্তেষ্টা আগৈপ্তিাৱাৰ 
প্ৰমত। 
 

7. চনতা দজুপ্তন ভাৰত-জাপান পূৱ মিো পমৰষদৰ অধীনত ভাৰত উত্তৰ-পূৱ অঞ্চলত মিপক্ষীে 
উন্নেন প্ৰকল্পসমূহৰ প্ৰগমতৰ আদৰমণ জনাই আৰু চতপ্তন সহপ্তযামগতাৰ আগলল উন্নেনৰ সম্ভাৱনা 
উপ্তেে কপ্তৰ। 
 

8. প্ৰধান মন্ত্ৰী েুগাই মৈশ্বাস প্ৰকাশ কপ্তৰ চয চযাৱা চকইৈছৰত ভাৰত-জাপান অিংশীদামৰত্বত অজত ন 
কৰা শমিশালী গমত জাপানৰ নতুন প্ৰশাসনৰ অধীনপ্ততা অৈযাহত থামকৈ। প্ৰধান মন্ত্ৰী চমাদীপ্তে 
প্ৰকাশ কপ্তৰ চয মনকট ভমৱষযতত ভাৰত-জাপান ৈামষতক সমিলনৰ ৈাপ্তৈ জাপানৰ আগন্তুক 
প্ৰধান মন্ত্ৰীক ভাৰতলল আদৰমণ জনাৈলল চতওঁ ৈাট োৈ। 

 
ৱামচিংটন মডমচ 
মচৰেম্বে 23, 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. 

 
 


