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নিনদিষ্ট দক্ষ কর্মীদদর উপর এর্মওনিদে ভারে ও জাপাদির র্মদযে 
3য় জদয়ন্ট ওয়ানকি িং গ্রুদপর বৈঠক 
অগাষ্ট 03, 2022  

 
ভারে এৈিং জাপাি নিনদিষ্ট দক্ষ কর্মীদদর (এিএিডব্লু) উপদর েৃেীয় জদয়ন্ট ওয়ানকি িং গ্রুদপর 
(দজডব্লুনজ) বৈঠক হাইনিড মর্মাদড 2 রা অগাষ্ট 2022 –এ নিউ নদনিদে অিনুিে কদরদে। ভারেীয় 
প্রনেনিনয দদের মিেৃত্ব নদদয়দেি শ্রী অিরুাগ ভূষণ , পররাষ্ট্র নৈষয়ক র্মন্ত্রদকর যুগ্ম িনিৈ (ওআইএ-
আই) এৈিং ডঃ মক মক নিদৈদী, দক্ষো নৈকাশ এৈিং নশদপাদদোগ র্মন্ত্রদকর (এর্মএিনডনি) যুগ্ম িনিৈ। 
এোড়াও িেশিাে নিে মডদভেপদর্মন্ট করদপাদরশি(এিএিনডনি)-এর প্রনেনিনযরাও এদে অিংশগ্রহণ 
কদরনেদেি। জাপািী প্রনেনিনয দদের মিেৃত্ব নদদয়দেি নর্মস্টার িাকাগাওয়া িুদোর্ম,ু অনভৈািি পনরদষৈা 
িিংস্থার িহকানর উপ র্মন্ত্রী। আর নেদেি নৈদদশ নৈষয়ক র্মন্ত্রক ( এর্মওএফএ), স্বাস্থে, শ্রর্ম ও কেোি 
র্মন্ত্রক( এর্মএইিএেডব্লু) , কৃনষ র্মন্ত্রক, ৈণ ও র্মৎিে র্মন্ত্রক (এর্মএ এফএফ) –এর প্রনেনিনয ৈনৃ্দ ও 
জাপাি পযিটি িিংস্থা। এোড়াও িিংনিষ্ট দেূাৈাদির আনযকানরকরাও অিংশগ্রহণ কদরদেি।  

 

2.  ভারে মেদক জাপাদি িুনি নভনিক কর্মি িিংস্থাদির জিে দক্ষো ও জাপািী ভাষা নশক্ষার জিে দক্ষ 
শ্রনর্মকদদর যাোয়ােদক উৎিাহ মদৈার উদেদশে 2021 িাদে ভারে ও জাপাদির র্মদযে নিনদিষ্ট দক্ষ 
শ্রনর্মকদদর (এিএিডব্লু) উপদর একটি মর্মদর্মারান্ডার্ম অৈ মকাঅপাদরশি( এর্মওনি) স্বাক্ষনরে হদয়নেে।   

 
3. মজডব্লুনজ বৈঠদক উভয় পক্ষ এিএিডব্লুর অযীদি জাপাি ও ভারদের র্মদযে নৈদের্মাি িহদযানগোর 
খনেয়াি নিদয়দে এৈিং ভারে মেদক জাপাদি এিএিডব্লু শ্রনর্মদকর িিংখো ৈনৃি পাৈার যদেষ্ট িম্ভাৈিা 
রদয়দে ৈদে একর্মে হদয়দে। এই পনরদপ্রনক্ষদে, নৈদের্মাি ৈেৈস্থায় িোদেঞ্জগুনেদক িিাি কদর এিএিডব্লু 
কাযিক্রদর্মর ৈাস্তৈায়িদক আরও ৈনৃি করার উপায় নিদয় োরা আদোিিা কদরদেি এৈিং অগ্রগনের েদক্ষে 
র্মে নৈনির্ময় কদরদেি। ময র্মখুে নৈষয়গুনে নিদয় বৈঠদক আদোিিা হদয়দে োর র্মদযে রদয়দে নডনজটাে 
প্রযুনি ও প্লাটফর্মি, ভারদে পরীক্ষা মকন্দ্র ৈনৃি, ৈাস্তৈায়দির মক্ষত্রগুনের িম্প্রিারণ,ভারদে এিএিডব্লু 
কাযিক্রর্ম িম্পনকি ে িদিেিো ৈনৃি, ভারদে জাপািী ভাষার প্রিার, এৈিং কাযিক্রর্ম মদখাদশািার পনরকাঠার্ম 
বেনর িহ িানহদা-মজাগাদির ির্মন্বয় িাযি। জাপাদির েরফ মেদক ম াষিা করা হদয়দে ময, ৈেি র্মাদি 
নৈদের্মাি িানিিিং/পনরিযিা প্রদাি –এর অযীদি িহদযানগোর অনেনরি ভারদে কৃনষ মক্ষদত্রও এিএিডব্লু 
িম্প্রিানরে হদৈ। এই ম াষণাদক ভারদের েরফ মেদক স্বাগে জািাদিা হদয়দে এৈিং অিোিে মক্ষদত্রও 
এিএিডব্লু িম্প্রিারদণর জিে আহৈাি জািাদিা হদয়দে।   

 
4. উভয় পক্ষ নিকট ভনৈষেদে একটি পারস্পনরক িুনৈযার্মে ির্মদয় পরৈেী মজডব্লুনজ বৈঠক আদয়াজদির 
জিে িম্মে হদয়দে। 
 
নিউ নদনি 
অগাষ্ট 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. 


