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প্রধানমন্ত্রীর প ৌররাহিরযে প াহিওরয বাহিজ্ে সংক্রান্ত 
প ালর হবল ববঠি 
  

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ ম াকিওরে জাপারনে বাকিজয জগরেে অগ্রগিয বযকিত্বরদে সরে এিটি 
মগালর কবল ববঠরি মপৌরোকিেয িরেরেন। 

এই ববঠরি ৩৪টি জাপানী সংস্থাে িিণধাে ও মখু্য িার্ণকনবণািী আকধিাকেিো উপকস্থে কেরলন। মর্ সব সংস্থাে 
িিণধােো ববঠরি মর্াগ মদন, মসই সংস্থাগুকলে ভােরে  কবকনরোগ েরেরে এবং অরনি সংস্থা ভােরে নানা 
ধেরিে পকেচালনমলূি িারজ রু্ি। মলূে গাক়ি কিল্প, ববদযুকেন কিল্প, মসকম িনডাক্টে, ইস্পাে প্ররু্কি, বযাককং ও 
আকথণি কবষেি সংস্থাে প্রকেকনকধো ববঠরি মর্াগ মদন। এো়িাও ভােে ও জাপারনে মবি কিেু বাকিকজযি 
সংগঠরনে প্রকেকনকধোও এই ববঠরি উপকস্থে কেরলন। এরদে মরধয উরেখ্রর্াগয : মিইদানরেন, জাপান এক্স ানণাল 
মেড অগণানাইরজিন (রজইটিআেও), জাপান ইন্টােনযািনাল মিা-অপারেটিভ এরজকি (রজআইকসএ), জাপান বযাক 
ফে ইন্টােনযািনাল মিা-অপারেিন (রজকবআইকস), জাপান – ইকিো কবজরনস িনসালর টিভ িকমটি 
(রজআইকবকসকস) ও ইনরভস্ট ইকিো। 

প্রধানমন্ত্রী ববঠরি বরলন, ভােে ও জাপান দীর্ণকদরনে স্বাভাকবি অংিীদাে। কেকন ভােে – জাপান সম্পরিণ ে 
সম্ভাবনাে কদিটি উরেখ্ িরে বযবসােী সম্প্রদারেে ভূকমিাে প্রিংসা িরে বরলন౼ এো এই সম্পরিণ ে ব্র্যাি 
অযাম্বাসযাডাে। শ্রী মমাদী বরলন, মাচণ  মারস ভােে সফরেে সমে জাপারনে প্রধানমন্ত্রী কিকিদা ভােরে আগামী 
৫ বেরে জাপারনে কবকনরোরগে লক্ষ্যমাত্রা ধার্ণয িরেরেন ৫ লক্ষ্ মিাটি ইরেন। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসরে মবি 
িরেিটি অথণননকেি উরদযারগে িথা উরেখ্ িরেন। এে মরধয েরেরে : ভােে – জাপান ইিাকিোল 
িকম্পটিটিভরনস পা ণ নােকিপ (আইরজআইকসকপ), কিন এনাকজণ  পা ণ নােকিপ। এই প্রসরে কেকন ভােরে স্টা ণ আপ 
বযবস্থাপনাে িথা উরেখ্ িরে বরলন, নযািনাল ইনফ্রািাি াে পাইপলাইন (এনআইকপ), উৎপাদনকভকিি উৎসাি 
প্রিল্প বা কপএলআই এবং মসকমিিাক্টে নীকেে মরো মবি কিেু বাকিজযবান্ধব উরদযাগ মনওো িরেরে।   

প্রধানমন্ত্রী জানান, কবশ্বজরু়ি প্রেযক্ষ্ কবরদিী কবকনরোগ শ্লথ িরলও ভােরে মেিডণ  পকেমাি প্রেযক্ষ্ কবরদিী 
কবকনরোগ িরেরে, গে অথণবরষণ র্াে পকেমাি কেল ৪৮০০ মিাটি মাকিণ ন ডলাে। এরি কেকন ভােরেে 
অথণননকেি সম্ভাবনাে প্রকে আস্থা বরল বিণনা িরেন। শ্রী মমাদী ভােরে জাপানী সংস্থাগুকলরি আরো মবকি িরে 
কবকনরোরগে আহ্বান জানান। ভােরেে উন্নেন র্াত্রাে জাপারনে অবদারনে স্বীিৃকে কিরসরব কেকন ‘জাপান সপ্তাি’ 
পালরনে প্রস্তাব মদন। 

এই মগালর কবল ববঠরি র্াাঁো অংিগ্রিি িরেরেন, োাঁরদে মরধয উরেখ্রর্াগয হুিা মমা ে মিাম্পাকন কলকমর রডে 
মচোেমযান ও কডরেক্টে কম. মসইকজ কুরেইকি, কনিান মমা ে িরপণারেিরনে কেরপ্ররজরন্টটিভ এক্সকিউটিভ অকফসাে, 

মপ্রকসরডন্ট ও মুখ্য িার্ণকনবণািী আকধিাকেি কম. মারিারো উকচদা,  রো া মমা ে িরপণারেিরনে মপ্রকসরডন্ট ও 
মবাডণ  অফ কডরেক্টেরসে সদসয কম. আকিও  রো া, ইোমািা মমা ে িরপণারেিরনে মপ্রকসরডন্ট, মুখ্য িার্ণকনবণািী 
আকধিাকেি ও কেরপ্ররজরন্টটিভ কডরেক্টে কম. ইরোকি কিরো কিদািা, সুজকুি মমা ে িরপণারেিরনে মপ্রকসরডন্ট ও 
কেরপ্ররজরন্টটিভ কডরেক্টে কম. মোকি কিরো সুজকুি, কমজহুু বযাক কলকমর রডে পরক্ষ্ কমজহুু আকথণি মগাষ্ঠীে 
মচোেমযান কম. মসইকজ ইমাই, এমইউএফকজ বযাক কলকমর ড ও মজআইকবকসকস –ে পরক্ষ্ এমইউএফকজ বযাক 
কলকমর রডে পোমিণদাো ও   মজআইকবকসকস –ে মচোেমযান  কম. কিরোোকি সুকজসুই, সুকমরোরমা কমেসুই বযাককং 
িরপণারেিরনে পরক্ষ্ সুকমরোরমা কমেসুই আকথণি মগাষ্ঠী ও সুকমরোরমা কমেসুই বযাককং িরপণারেিরনে পষণরদে 
মচোেমযান কম. োরিকি কুকনরব, মনামুো কসকিউকেটিজ মিাম্পানী কলকমর রডে পরক্ষ্ মচোেমযান কম. মিাকজ 
নাগাই, জাপান – ইকিো কবজরনস মিা-অপারেিন িকমটিে মিাসকচব কম. িাজওু কনকিোকন, মিউদানরেরনে 



সভাপকে কম. মাসািাজ ুকুরবাো, কিম ইনকিউরব ে ইনিরপণারেিরনে কডরেক্টে ও কসওও কম. কিওিাই মিারসারনা, 
সুকমরোরমা মিকমরিল মিাম্পানী কলকমর রডে  মপ্রকসরডন্ট এবং জাপান মপরোরিকমরিল ইিাকিজ অযারসাকসরোিরনে 
ভাইস মচোেমযান কম. মিইকচ ইরোো, আইএইচআই িরপণারেিরনে পষণদ মচোেমযান কম. সুকগও কমৎসুওিা, 
িাওোসাকি মজকব ইিাকি কলকমর রডে পষণরদে মচোেমযান কম. ইরোকিরনাকে িারনরিনা, মিার ল মযারনজরমন্ট 
ইন্টােনযািনাল মিাম্পাকন কলকমর রডে মপ্রকসরডন্ট ও কেরপ্ররজরন্টটিভ কডরেক্টে কম. কেউরিা কিো, ব্রুিস অযাি 
মিাম্পাকন কলকমর রডে কসইও এবং মখু্য িার্ণকনবণািী আকধিাকেি কম. কিরোরিা ওগাওো, ফুকজেসু কলকমর রডে 
কসকনোে একক্সকিউটিভ ভাইস মপ্রকসরডন্ট ও কসটিও শ্রী. কবরবি মিাজন, এনইকস িরপণারেিরনে কসকনোে ভাইস 
মপ্রকসরডন্ট কম. মোকিো মািসুকি, মজইটিআেও –ে সভাপকে কম. িাজকুসরগ নবুোকন, মজআইকসএে 
একক্সকজকিউটিভ কসকনোে ভাইস মপ্রকসরডন্ট কম. ইোমাদা জকুনকচ, মজকবআইকস –ে গভণ নে কম. োদাকি মােদা, 
কমৎসুই ওএসরি লাইরিে মযারনকজং একক্সকিউটিভ অকফসাে শ্রী অজে কসং, কিোকচ কলকমর রডে কডরেক্টে, 

কেরপ্ররজরন্টটিভ একক্সকিউটিভ অকফসাে, একক্সকিউটিভ  মচোেমযান ও মখু্য িার্ণকনবণািী আকধিাকেি কম. মোকিোকি 
কিগাকিিাো, ডাইকিন ইিাকিজ কলকমর রডে কসকনোে একক্সকিউটিভ অকফসাে ও পষণদ সদসয কম. ইরোকিকিরো 
কমরনরনা, মজএফই কস্টল িরপণারেিরনে মপ্রকসরডন্ট ও মখু্য িার্ণকনবণািী আকধিাকেি কম. ইরোকিকিসা কিোরনা, কনপ্পন 
কস্টল িরপণারেিরনে কেরপ্ররজরন্টটিভ কডরেক্টে ও মপ্রকসরডন্ট কম. এইকজ িাকসরমারো, ম ারে ইিাকিরজে মপ্রকসরডন্ট 
ও মবারডণ ে প্রকেকনকধমূলি সদসয কম. আকিকিরো কনক্কাকু, কমৎসুই অযাি মিাম্পাকন কলকমর রডে কেরপ্ররজরন্টটিভ 
কডরেক্টে ও কসকনোে একক্সকিউটিভ মযারনকজং অকফসাে কম. মরোোকি উরনা, মসাকজেৎ িরপণারেিরনে 
কেরপ্ররজরন্টটিভ কডরেক্টে, মপ্রকসরডন্ট ও মুখ্য িার্ণকনবণািী আকধিাকেি কম. মািাওকস ফুকজরমারো, সুকমরোরমা 
িরপণারেিরনে একক্সকিউটিভ ভাইস মপ্রকসরডন্ট ও কেরপ্ররজরন্টটিভ কডরেক্টে কম. মোকিিাজ ু নামু্ব,  রো া সুরিা 
িরপণারেিরনে মপ্রকসরডন্ট কম. ইকিরো িাকিোকন, মারুরবকন  িরপণারেিরনে ভাইস মচোেমযান ও পষণদ সদসয কম. 
ইকচরো োিািাো এবং কমৎসুকবকস িরপণারেিরনে পরক্ষ্ কমৎসুকবকস িরপণারেিন ইকিো প্রাইরভ  কলকমর রডে 
মচোেমযান ও মযারনকজং কডরেক্টে কম. ইরোকজ োগুকচ। 

নাম আখ্ো সং ঠন 

কমিঃ মসইকজ 
কুোইকি মচোেমযান ও পকেচালি 

মিািা মমা ে মিাং, 
কলকমর ড 

কমিঃ মারিারো 
উকচডা প্রকেকনকধ কনবণািী িমণিেণ া, মপ্রকসরডন্ট এবং কসইও 

কনসান মমা ে 
িরপণারেিন 

কমিঃ আকিও 
মোরোদা পকেচালনা পষণরদে সভাপকে ও সদসয 

 রো া মমা ে 
িরপণারেিন 

কমিঃ ইরোকিকিরো 
কিডািা 

সভাপকে, প্রধান কনবণািী িমণিেণ া ও প্রকেকনকধ 
পকেচালি 

ইোমািা মমা ে 
িরপণারেিন 

কমিঃ মোকিকিরো 
সুজকুি সভাপকে ও প্রকেকনকধ পকেচালি 

সুজকুি মমা ে 
িরপণারেিন 



কমিঃ মসইকজ 
ইমাই কমজরুিাে মচোেমযান আকথণি গ্রুপ কমজরুিা বযাক কল. 

কমিঃ কিরোকি 
ফুকজসু 

উপরদষ্টা, MUFG বযাংি কলকমর ড এবং মচোেমযান, 

JIBCC 

MUFG বযাংি কলকমর ড 
এবং JIBCC 

কমিঃ োরিকি 
কুকনরব 

সুকমরোরমা কমেসুই ফাইনযাকিোল গ্রুপ (SMFG) এবং 
সুকমরোরমা কমৎসুই বযাংকিং িরপণারেিন (SMBC) 

উভরেে মবারডণ ে মচোেমযান 

সুকমরোরমা কমৎসুই 
বযাংকিং িরপণারেিন 

কমিঃ মিাকজ 
নাগাই মচোেমযান 

মনামুো কসকিউকেটিজ 
মিাং কলকমর ড 

কমিঃ িাজওু 
কনকিোকন মিাসকচব 

জাপান-ভােে 
বযবসাকেি সিরর্াকগো 
িকমটি 

কমিঃ মাসািাজ ু
কুরবা া োষ্ট্রপকে KEIDANREN 

কমিঃ কিরোরিই 
মিাসরনা পকেচালি এবং কসওও কিম ইনকিউরব ে ইনি. 

কমিঃ মিইকচ 
ইওোো 

সুকমরোরমা মিকমিযাল মিাম্পাকনে মপ্রকসরডন্ট, জাপান 
মপরোরিকমিযাল ইিাকি অযারসাকসরেিরনে ভাইস 
মচোেমযান 

সুকমর ারমা মিকমিযাল 
মিাং কলকমর ড 

কমিঃ  সুকগও 

কমৎসুওিা মবারডণ ে সভাপকে আইএইচআই িরপণারেিন 



কমিঃ ইরোকিরনাকে 
িারনিানা মবারডণ ে মচোেমযান 

িাওোসাকি মিকভ 
ইিাকিজ, কল. 

কমিঃ কেউরিা 
িীো সভাপকে ও প্রকেকনকধ পকেচালি 

মিার ল মযারনজরমন্ট 
ইন্টােনযািনাল মিাং কল. 

কমিঃ কিরোরিা 
ওগাওো কসও ও কসইও ব্রুিস এি মিাং কল. 

কমিঃ কবরবি 
মিাজন কসকনেে একক্সকিউটিভ ভাইস মপ্রকসরডন্ট, কসটিও মমা ফুকজৎসু ল্টদ. 

কমিঃ মোকিো 
মােসুকি মজযষ্ঠ সিসভাপকে এনইকস িরপণারেিন 

কমিঃ িাজকুিরগ 
মনাবুোকন োষ্ট্রপকে মজরো 

কমিঃ ইোমাদা 
জকুনকচ কনবণািী কসকনেে সি-সভাপকে মমা জাইিা 

কমিঃ োদাকি 
মারেদা গভনণে মজকবআইকস 

কমিঃ অজে কসং বযবস্থাপনা কনবণািী িমণিেণ া কমৎসুই O.S.K. লাইনগুকল 

কমিঃ মোকিোকি 
কিগাকিিাো 

পকেচালি, প্রকেকনকধ কনবণািী িমণিেণ া, কনবণািী 
মচোেমযান এবং কসইও কিোকচ কল. 



কমিঃ ইরোকিকিরো 
কমনরনা কসকনেে একক্সকিউটিভ অকফসাে, মবারডণ ে সদসয ডাইকিন ইিাকিজ কল. 

কমিঃ ইরোকিকিসা 
কিোরনা মপ্রকসরডন্ট ও প্রধান কনবণািী িমণিেণ া মজএফই কস্টল িরপণারেিন 

কমিঃ ইকজ 

িাকিরমারো প্রকেকনকধ পকেচালি ও োষ্ট্রপকে মমা কনপ্পন কস্টল িরপণারেিন 

কমিঃ আকিকিরো 
কনক্কাকু সভাপকে ও মবারডণ ে প্রকেকনকধ সদসয মমা Toray ইিাকিজ, ইনি। 

কমিঃ মমার াোকি 
উরনা 

প্রকেকনকধ পকেচালি ও কসকনেে একক্সকিউটিভ 
মযারনকজং অকফসাে 

কমৎসুই অযাি মিাং 
কলকমর ড 

কমিঃ মাসারোকি 
ফুকজরমার া প্রকেকনকধ পকেচালি, মপ্রকসরডন্ট ও কসইও মসাকজৎজ িরপণারেিন 

কমিঃ মোকিিাজ ু
নামু্ব কনবণািী সি-সভাপকে, প্রকেকনকধ পকেচালি মমা সুকমরোরমা িরপণারেিন 

কমিঃ ইকচরো 
িাকিোকন োষ্ট্রপকে  রো া সুরিা িরপণারেিন 

কমিঃ ইকচরো 
োিািাো মবারডণ ে ভাইস মচোেমযান, সদসয মমা মারুরবনী িরপণারেিন 

কমিঃ ইরোকজ 
োগুকচ 

কমেসুকবকি িরপণারেিন ইকিো প্রাইরভ  কলকমর রডে 
মচোেমযান ও বযবস্থাপনা পকেচালি কমেসুকবকি িরপণারেিন 

 



 

প াহিও 
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