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মাহব  দররী 

 এিদয়ার ত�-�যিিি েেের িমংনেমংা িহেসে   াত জাপান আইি  ইেই ি িবি েেেদর নািম-োিম ত��যিি �িততান 
িনেজেের অতযাািনে েস াসাহ ূেং ুের জাপােনর স ে েয়  ে এ ত��যিি েমংায়ই পাদাপািদ , ি িনেয়াগোরর-
ত��যিিি েেের মেে েমং বন  তিরেত  গুরণ � ূিমো রােক এই েমংাই  

েটািেওেত শগ হওয়া জাপান আইি  ইে গতোং েদ  হেয়েেই �িত ােরর মেতা এ ােরা  াাংােেেদর �িতিনিুু েরেে ে িসসই 
অাদ িনেয়েে েমাট ৬২ সে�ি িদ� �িতিনিুেংই পাদাপািদ জাপান আইি  ইেে অাদ িনেয়েে  াাংােেদ হাইেটে পাে� , 
এংআইিসি,  াাংােেদ েি� টার ো ি�ং-ি িসএস ,  াাংােেদ অযােসািসেয়দন অ  েং েস�ার অযা্ আ টেসািস �া- ােয এ া 
ত�-�যিি ি বােগর �িতিনিুেংই 

জাপান আইি  ইেে  াাংােেদ েেংর সেে রেয়েেন েহাসেন আরা ে গম , এনিডিস (সি  ) , � �াপনা পির াংে ,  াাংােেদ 
হাইেটে পাে� েক�পর , পাথ ��িতম েে , িন �াহর পির াংে ,  াাংােেদ েি� টার ো ি�ং (ি িসিস) , এস এম আিজজং ইসংাম , 
যুসি  ,  াাংােেদ হাইেটে পাে� েক�পর, রা া  ীািতমা, জাপােন িনযি  াাংােেেদর রাা�ত, েমাহা�ে হাসান আিরী, জাপােন 
িনযি  াাংােেেদর েমািদ �য়াং ো ি�ংর, রাদাে েি র, ে িসস জাপান েীাোস গেপর আআায়ে ��কই 

ে িসস েথেে এ ার ১৯ি �যিি �িততান , জাপান আইি  ইেের অঅতম  হৃম  াাংােেদ শািবিংয়েন িনেজেের েস া �েদ �ন 
েেরেেই অাদ িনেয়েে ে িসস সে� �িততান- েডটাসীট িসে�মস  াাংােেদ িংিমেটড , ই-পাে� আইি , িংডসীট  াাংােেদ 
িংিমেটড,  �ােসিম �াইেবট িংিমেটড , ইে�ারা সলযদন িং. , �াইডিসস আইি িংিমেটড , ইরা-ইনেীােটে িংিমেটড, ি েজআইি 
িংিমেটড, েনেসিনয়া িংিমেটড , ি�মাজ�  া  িংিমেটড , িমিডয়া ৩৬৫ িংিমেটড , ে�ইন ে�দন ২৩ িংিমেটড , ই-েজনােরদন, 
ি েজডএম �ািী� , ি�ম ৭১  াাংােেদ িংিমেটড , স রা িসে�মস িংিমেটড , �ােহা িংিমেটড , েজেন� ইনেীািসস িংিমেটড এ া 
ডাইনািমে সলযদনস ইেনােবেটারসই 

এোো �িতিনিু িহেসে  অাদ িনেয়িেং ে িসস সে� �িততান-িপএমএ�ায়ার িংিমেটড , িপে�ংেনট েটেেনাংিজস িংিমেটড , 
এআইিজ িডি�ি  দনস অযা্ েনসাংেটি� , িেন িসে�মস িংিমেটড , েডটা ি�ড িংিমেটড , ে�ারা িসে�মস িংিমেটড , ি�ডম 
সীট, আই সীটওয়যার িংিমেটড, পং অযা্ পং েনসাংেট�স িংিমেটড এ া েমিংল ইনেীােটে িংিমেটডই 

এোো ে িসেসর অাদরজন ই�ারঅাদনাং ে�ড েস�ার এ া েমনওেয়ংেথর েযৗথ  ে�ােগ পির ািংত িদ-ে�ডস �েে�র অুরন 
অাদ িনে� পা ি ে িসস সে� �িততান-ই আই িসে�মস িংিমেটড , িসসেটে িডিজটাং জাপান িংিমেটড , অপাস েটেেনাংিজ 
িংিমেটড, এিংেগ� েটেেনাংিজ িংিমেটড এ া িএমএসএস আইিসি িংিমেটডই 

 

 

ইেৃীাে �প অ  পা িংেেদ� িংঃ-এর পের তািরন েহােসন েক�ে ৪০ , োওরান  াজার , ঢাো-১২১৫ েথেে �োিদত ও �িহবং আহসান েক�ে িন  েনদন 
ি�ি�া ে�স, োজংারপাড়, েডমরা েরাড, ঢাো-১২৩২ েথেে �িিতই 
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