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ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত 3য় যটুীয়া কমমৰত গ াট বৈঠক উল্লেখিত দক্ষ 
কমীৰ খৈষল্লয় সহল্লযাখ তাৰ স্মাৰক পত্ৰৰ ওপৰত 
আগষ্ট 03, 2022 
 

1. ভাৰত আৰু জাপানে উনেখিত দক্ষ কৰ্মীসকলৰ (এছএছডাখিউ) 3য় যুটীয়া কৰ্মমৰত গগাটৰ 
(গজডাখিউখজ) বৈঠক খৰ্মখিত ধৰনে 2 আগষ্ট 2022 তাখৰনি েতুে খদেীত অেুখিত কনৰ। 
ভাৰতীয় প্ৰখতখেখধ দলৰ গেতৃত্ব কনৰ শ্ৰী অেুৰাগ ভূষে, যুটীয়া সখিৈ (অ'আইএ-আই), 
খৈনদশ খৈষয়ক ৰ্মন্ত্ৰালয় (এৰ্মইএ) আৰু ডঃ গক গক খিনেদীনয়, যুটীয়া সখিৈ, দক্ষতা খৈকাশ 
আৰু উনদযাগীকৰে ৰ্মন্ত্ৰালয় (এৰ্মএছখডই), আৰু দলনটাত ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা উন্নয়ে পখৰষদৰ 
(এেএছখডখি) প্ৰখতখেখধসকল অন্তভুম ক্ত থানক। জাপােী প্ৰখতখেখধ দলৰ গেতৃত্ব কনৰ খৰ্মঃ 
োকাগাো টুিুনটানৰ্মানে, উপ ৰ্মন্ত্ৰী, অখভৈাসে গসো এনজখি, আৰু ইয়াত থানক খৈনদশ খৈষয়ক 
ৰ্মন্ত্ৰালয় (এৰ্মঅ'এফএ), স্বাস্থ্য, িৰ্ম আৰু কলযাে ৰ্মন্ত্ৰালয় (এৰ্মএইছএলডাখিউ), কৃখষ, ৈে 
আৰু ৰ্মীেপালে ৰ্মন্ত্ৰালয় (এৰ্মএএফএফ) আৰু জাপাে পযমটে এনজখিৰ প্ৰখতখেখধসকল। খেজ 
খেজ দতূাৈাসৰ খৈষয়াসকনলও ইয়াত অংশগ্ৰহে কনৰ। 
 

2. ভাৰত আৰু জাপানে এিে সহনযাখগতাৰ স্মাৰক-পত্ৰ (এৰ্মঅ'খি) স্বাক্ষৰ কনৰ উনেখিত দক্ষ 
কৰ্মীৰ (এছএছডাখিউ) ওপৰত জােুোৰী 2021 িেত ভাৰতৰ পৰা জাপােলল দক্ষতা আৰু 
জাপােী ভাষাৰ প্ৰনয়াজে পূৰে কৰা দক্ষ কৰ্মীৰ িলািল প্ৰিাৰ কখৰৈলল এক িুখক্তৈদ্ধ খভখিত 
সংস্থ্াপেৰ ৈানৈ। 
 

3. গজডাখিউখজ বৈঠকিেত, দনুয়া পক্ষই ভাৰত আৰু জাপােৰ ৰ্মাজত এছএছডাখিউ-ৰ অধীেৰ 
খৈদযৰ্মাে সহনযাখগতা খেৰীক্ষে কনৰ আৰু এয়া খসদ্ধান্ত লয় গয ভাৰতৰ পৰা জাপােলল 
এছএছডাখিউ কৰ্মীৰ সংিযা ৈৃখদ্ধ কৰাৰ যনথষ্ট সুনযাগ আনছ। এই সন্দভম ত, গতওঁনলানক 
এছএছডাখিউ অেুিােৰ ৰূপায়ে আগলল উন্নত কৰাৰ উপায়সৰূ্মহ আনলািো কনৰ খৈদযৰ্মাে 
প্ৰোলীৰ সৰ্মসযানৈাৰ খিোক্ত কখৰ আৰু আগলল আগৈাখি গযাোৰ ওপৰত ভাৈ খৈখেৰ্ময় কখৰ। 
বৈঠকিেত আনলািো কৰা ৰূ্মল খৈষয়সৰূ্মহৰ খভতৰত আখছল দাৈী-গযাগাে খৰ্মল কৰা 
খডখজনটল প্ৰযুখক্ত আৰু ৰ্মঞ্চৰ ৈযেহাৰনক ধখৰ, ভাৰতত পৰীক্ষা গকন্দ্ৰৰ সংিযা ৈৃখদ্ধ কৰা, 
ৰূপায়েৰ িণ্ড খৈস্তাৰ কৰা, ভাৰতত এছএছডাখিউ অেুিােৰ খৈষনয় সজাগতা ৈৃখদ্ধ কৰা, 
ভাৰতত জাপােী ভাষাৰ প্ৰিাৰ, আৰু অেুিােৰ তত্ত্বােধােৰ ৈানৈ এক আন্তঃগাঁথখে স্থ্াপে 
কৰা। জাপােী পক্ষই গ াষো কনৰ গয োখিম ং/যত্ন-প্ৰদােৰ অধীেত খৈদযৰ্মাে সহনযাখগতাৰ 
উপখৰ, এছএছডাখিউ-ক লগনত ভাৰতত কৃখষ িণ্ড আেখৰ ল'ৈলল খৈস্তাৰ কৰা হ'ৈ। 
ভাৰতীয় পক্ষই এই গ াষোৰ স্বাগতৰ্ম জোয় আৰু এছএছডাখিউ আে িণ্ডৰ ৈানৈও খৈস্তাৰ 
কখৰৈলল আহ্বাে কনৰ। 
 



4. দনুয়া পক্ষই আগন্তুক গজডাখিউখজ বৈঠক এক পাৰস্পখৰকভানে সুখৈধাৰ তাখৰনি খেকটতৰ্ম 
ভখেষযতত অেুখিত কৰাৰ খসদ্ধান্ত লয়। 

 
নতুন খদেী 
আ ষ্ট 03, 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. 

 


