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জাপান ভ্ৰমণৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তবয 
 
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহামহহম ফুহমঅ’ হিহিদাৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মে 2022 ৰ 23-24 মম’লৈ মই জাপানৰ 
টহিঅ’ ভ্ৰমণ িহৰম। 

2022 ৰ মাৰ্ে ত ৰ্তুদেি ভাৰত-জাপান বাহষেি সহিৈনৰ বাৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী হিহিদাি আপযায়ন 
িহৰবলৈ পাই সুখী লহহিৰ্ৈা। টহিঅ’ ভ্ৰমণৰ সময়ৰ্িাৱাত মই ভাৰত-জাপানৰ হবৰ্িষ মিৌিৈগত 
আৰু হবশ্ব অংিীদাহৰত্ব সুদঢৃ়িৰণৰ ৈক্ষ্যৰ্ৰ আমাৰ অহধি িৰ্থাপিথন অবযাহত ৰাহখবলৈ আগ্ৰহী 
লহ উঠিৰ্িা। 

জাপানত মই হিতীয় ‘ইন-পািে ন’ মিাৱাড মনতৃত্ব সহিৈনৰ্টা অংিগ্ৰহণ িহৰম, হিৰ্য় ৰ্াহৰখন 
মিাৱাড মদিৰ মনতৃত্বি মিাৱাড পদৰ্ক্ষ্পৰাহজৰ অগ্ৰগহত পিেযাৰ্ৈাৰ্নাৰ পথ প্ৰিস্ত িহৰব। আহম 
ভাৰত-প্ৰিান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চৈৰ উন্নয়ন আৰু পাৰস্পহৰি স্বাথেৰ লবহশ্বি হবষয়সমূহৰ সম্পৰ্িে ও 
মত-হবহনময় িহৰম। 

মই ৰাষ্ট্ৰপহত মজা বাইৰ্ডনৰ লসৰ্ত এখহন হিপাহক্ষ্ি লবঠিত হমহৈত হ’ম, ি’ত আহম আৰ্মহৰিা 
িুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লসৰ্ত আমাৰ বহু-মুখী হিপাহক্ষ্ি সম্পিে  অহধি সংহতিৰণ সম্পৰ্িে  আৰ্ৈাৰ্না িহৰম। 
আহম আঞ্চহৈি উন্নয়ন আৰু সমসামহয়ি লবহশ্বি প্ৰসংগসমূহৰ সন্দভে ৰ্তা আমাৰ আৰ্ৈাৰ্না 
অবযাহত ৰাহখম। 

অৰ্ষ্ট্ৰহৈয়াৰ নৱ-হনবোহৰ্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী এন্থনী আৈবাহনৰ্জ প্ৰথমবাৰৰ বাৰ্ব মিাৱাড মনতৃত্ব 
সহিৈনখহনত মিাগদান িহৰব। মই মতৰ্খতৰ লসৰ্ত এখন হিপাহক্ষ্ি লবঠিত অংিগ্ৰহণ িহৰম, 

ি’ত হবসৃ্তত মিৌিৈগত অংিীদাহৰত্বৰ অধীনত ভাৰত আৰু অৰ্ষ্ট্ৰহৈয়াৰ মাজৰ বহুমুখী সহৰ্িাহগতা 
আৰু পাৰস্পহৰি স্বাথেজহ়িত আঞ্চহৈি আৰু লবহশ্বি হবষয়সমূহৰ সম্পৰ্িে  আৰ্ৈাৰ্না িৰা হ’ব। 

ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজৰ অথেলনহতি সহৰ্িাহগতা আমাৰ হবৰ্িষ মিৌিৈগত আৰু হবশ্ব 
অংিীদাহৰত্বৰ এি গুৰুত্বপূণে হদি। মাৰ্ে ৰ সহিৈনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিহিদা আৰু মই 
জাপানৰপৰা ভাৰতলৈ অহা পাাঁৰ্ বিৰত ৰাজহুৱা আৰু বযহক্তগত হবহনৰ্য়াগ আৰু হবতীযীয় মিাগানৰ 
মক্ষ্ত্ৰত ৫ হিহৈয়ন মজহপৱাই বাস্তৱাহয়তিৰণৰ আমাৰ উৰ্েিয সম্পৰ্িে  ম াষণা িহৰহিৰ্ৈা। এই 
উৰ্েিযত উপনীত হ’বলৈ আগন্তুি ভ্ৰমণৰ সময়ত মই আমাৰ মদিসমূহৰ মাজত অথেলনহতি 
সংৰ্িাগ অহধি সুদঢৃ়িৰণৰ ৈক্ষ্যৰ্ৰ জাপানৰ বযৱসাহয়ি মনতৃত্বৰ্ৰ হমহৈত হ’ম। 

জাপানত প্ৰায় 40 হাজাৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই বাস িৰ্ৰ, হিসিৈ জাপানৰ্ৰ আমাৰ সম্পিে ৰ এি 
গুৰুত্বপূণে ভৰসা। মতওাঁৰ্ৈািৰ্ৰ মত-হবহনময় িহৰবলৈ মই আগ্ৰহী লহ উঠিৰ্িা। 
 

নতুন হদল্লী 
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