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কেোয়োড কেতৃবৃন্দের শিখর ববঠন্দে (23-25কি কে) ক োগ শিন্দত 
প্রধোেেন্ত্রী জোপোে সফর েরন্দবে 
  

জাপানের প্রধােমন্ত্রী মমিঃ ফুমমও মিমিদার আমন্ত্রনে প্রধােমন্ত্রী শ্রী েনরন্দ্র মমাদী আগামী 24 তামরখ ম ামিও-মত 
মিায়াড মেতৃবৃনের তৃতীয় মিখর ববঠনি মযাগ মদনবে। এই ববঠনি মামিি ে যুক্তরানের রােপমত মমিঃ মজানেফ 
আর বাইনডে এবং অনেমিয়ার প্রধােমন্ত্রী উপমিত থািনবে।  

2021 োনির মার্ি  মানে প্রথম ভারু্ি ুয়াি ববঠি, গত মেনেম্বর মানে ওয়ামিং ে মডমে’মত স্বিরীনর উপমিত 
হনয় এবং র্িমত বছনরর মার্ি  মানে ভারু্ি ুয়াি ববঠনির পর ম ামিও-মত অেমুিত হনত র্িা এটি মিায়াড বা 
র্তুনদিিীয় অক্ষ মগািীভুক্ত মদিগুমির মেতৃবৃনের র্তুথি মিখর ববঠি।  

আেন্ন এই ববঠনি মিায়াড মেতৃবৃে ভারত – প্রিান্ত মহাোগরীয় অঞ্চনি মবমভন্ন ঘ োবিী েম্পনিি  এবং 
পারস্পমরি স্বাথি েংমিষ্ট প্রােমিি এিামধি আন্তজি ামতি মবষয় মেনয় মতমবমেময় িরনবে। 
ববঠনি মিায়াড মগািীভুক্ত মদিগুমির গৃহীত উনদুাগ এবং িমী মগািীর প্রয়ানে এ যাবৎ অগ্রগমত মেনয় 
পযিানিার্োর পািাপামি, েহনযামগতার েতুে েতুে মক্ষত্র খুুঁনজ মবর িরা তথা ভমবষুৎ েহনযামগতার িনক্ষু 
মিৌিিগত মদিা-মেনদিি ও রূপনরখা প্রেয়ে মেনয়ও িথা হনব।  

প্রধােমন্ত্রী শ্রী মমাদী আগামী 24 তামরখ জাপানের রােপমত মমিঃ ফুমমও মিমিদার েনি মিপামক্ষি ববঠনি মমমিত 
হনবে। উনেখ িরা মযনত পানর, গত মার্ি  মানে মমিঃ মিমিদার ভারত েফনরর েময় র্তুদিি ভারত – জাপাে 
বামষিি মিখর েনেিনে পারস্পমরি আিাপ-আনিার্োর ধারানি আরও এমগনয় মেনয় মযনত মিপামক্ষি এই ববঠি 
দ’ুমদনির প্রধােমন্ত্রীনি বড় েুনযাগ িনর মদনব। েফরিানি প্রধােমন্ত্রী শ্রী মমাদী মেনদনির বুবোময়ি মহনির 
এি অেিুানে মযাগ মদনবে এবং ভারতীয় েম্প্রদানয়র মােুনষর েনি মতমবমেময় িরনবে। 
জাপাে েফনর থািািািীে প্রধােমন্ত্রী শ্রী মমাদী আগামী ২৪ তামরখ মামিি ে যুক্তরানের রােপমত মমিঃ মজানেফ 
আর বাইনডনের েনি মিপামক্ষি ববঠি িরনবে। োম্প্রমতি েমনয় দইু েরিার প্রধানের মনধু গত 11ই এমপ্রি 
ভারু্ি ুয়াি পদ্ধমতনত ময পারস্পমরি আিাপ-আনিার্ো হয়, তার েূত্র ধনরই এই ববঠি। ববঠনি ভারত – মামিি ে 
মিৌিিগত অংিীদামরত্ব মেনয় পযিানিার্োর পািাপামি, গত মেনেম্বনর রােপমত বাইনডনের েনি প্রধােমন্ত্রী শ্রী 
মমাদীর ময মিপামক্ষি আনিার্ো হনয়মছি, তা অবুাহত রাখাও এর উনেিু। দইু মেতা এই ববঠনি অমভন্ন স্বাথি 
েংমিষ্ট এিামধি আঞ্চমিি ও আন্তজি ামতি ঘ োবিী মেনয়ও মতমবমেময় িরনবে বনি মনে িরা হনে।  

অনেমিয়ার প্রধােমন্ত্রীর েনিও শ্রী মমাদীর মিপামক্ষি ববঠনির েম্ভবো রনয়নছ। উনেখ িরা মযনত পানর, আগামী 
21 তামরখ অনেমিয়ায় মেবিার্ে অেুমিত হনত র্নিনছ। দ’ুমেতার মনধু ভারত – অনেমিয়া েবিািীে 
মিৌিিগত অংিীদামরত্ব এবং পারস্পমরি স্বাথি েংমিষ্ট মবমভন্ন আঞ্চমিি ও আন্তজি ামতি ঘ োবিী মেনয় উভনয়র 
মনধু আিাপ-আনিার্োর েম্ভাবো রনয়নছ। দইু প্রধােমন্ত্রীর মনধু গত 21মি মার্ি  ভারু্ি য়াি পদ্ধমতনত মিপামক্ষি 
ববঠনির পর গত মদােরা এমপ্রি ভারত – অনেমিয়া অথিনেমতি েহনযামগতা ও বামেজু রু্মক্ত স্বাক্ষমরত হয়। 
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