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জাপানৰ ‘জজন’ ক ভাৰতত ‘ধ্যান’ হিচাপপ জনা যায়ঃ প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী 
 
বাহিযক প্ৰগহত আৰু হবকাশসি আহিক শাহি হিপে দপুয়া সংসৃ্কহতৰ িলমাকক ঃ প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী 
 
জকন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ বহু হবভাগ, প্ৰহতষ্ঠান আৰ ুআঁচহনত কাইজন বযৱিাৰ কৰা হিপেঃ প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী 
 
গুজৰাটত হমহন-জাপান গঢাৰ দহৃিৰ কথা বযক্ত প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীৰ 
 
অট’ম’বাইল, জবংহকঙৰপৰা হনমকাণ আৰু ফামকাললপক ১৩৫ জৰাহধ্ক জকাম্পানীপয় গুজৰাটক জতওঁপলাকৰ ঘাটি 
কহৰ তুহলপেঃ প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী 
 
আমাৰ শহতকা পুৰহণ সাংসৃ্কহতক সম্পকক ৰ প্ৰতযয় আৰু ভহৱষ্যতৰ অপথক এটা উলমিতীয়া দহৃিও আপেঃ 
প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী 
 
আহম হপএমঅ’ত জাপান প্লােৰ এটা হবপশষ্ বযৱস্থা কহৰপোঃ প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী 
 
মিামাৰীৰ সময়পোৱাত ভাৰত-জাপানৰ বনু্ধত্ব হবহিক সুহস্থৰতা আৰ ুসমৃহিৰ অপথক অহধ্ক গুৰুত্বপূণক হি উপ ঃ 
প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী 
 
টহকঅ’ অহলহম্পকৰ অপথক জাপান আৰু জাপানৰ নাগহৰকক প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীপয় শুপভচ্ছা জ্ঞাপন কপৰ 

 

প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী শ্ৰী নপৰন্দ্ৰ জমাদীপয় আহজ হভহিঅ’ কনফাপৰন্সৰ জহৰয়পত এএমএ, আিপমদাবাদত জজন গাপিক ন আৰ ু
কাইজন একাপিহম উপবাধ্ন কপৰ। 

জজন গাপিক ন আৰ ুকাইজন একাপিহমৰ উৎসগকাক ভাৰত-জাপানৰ সম্পকক ৰ স্বাচ্ছন্দ্য আৰ ুআধু্হনকতাৰ এটি প্ৰতীক 
হিচাপপ অহভহিত কহৰ, প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় জজন গাপিক ন আৰ ু কাইজন একাপিহম স্থাপনাত বৰঙহণ আগবপঢাৱাৰ 
বাপব ইন্টাৰপনশযপনল এচ’হচপয়শযনৰ গভনকৰপক প্ৰমখুয কহৰ হিপয়াপগা প্ৰশাসহনক অঞ্চলৰ জনতাসকলক ধ্নযবাদ জ্ঞাপন 
কপৰ। জতপখপত তদপুহৰ ভাৰত-জাপানৰ সম্পকক ত নতুন শহক্ত প্ৰদানৰ বাপব ভাৰত-জাপান জেণ্ডিীপ এচ’হচপয়শযন 
অৱ গুজৰাটক প্ৰশংসা কপৰ। 



‘জজন’ আৰ ুভাৰতীয় ‘ধ্যান’ ৰ মাজৰ সাদশৃযতাৰ কথা উপেখ কহৰ, প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় দপুয়া সংসৃ্কহতৰ বাহিযক 
প্ৰগহত আৰু হবকাশসি আহিক শাহিৰ হবহশিয সন্দ্ভক ত কয়। ভাৰতীয়ই প্ৰাচীন কালত জযাগৰ জহৰয়পত হয 
অহভজ্ঞতা লাভ কহৰহেল, জসই এপকই শাহি, সন্তুলন আৰ ুসৰলতাৰ আভাস এই জজন গাপিক নত হবচাহৰ পাব। বুিই 
এই ‘ধ্যান’ এই জ্ঞান হবিখনক প্ৰদান কহৰহেল বুহল প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় কয়। সমািৰালভাপৱ, প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় 
কাইজনৰ বাহিযক আৰ ুঅভযিৰীণ উভয় অথক বযক্ত কপৰ হযপয় জকৱল ‘উন্নয়ন’ ৰ হবপৰীপত ‘অহবৰত উন্নয়ন’ ত 
গুৰুত্ব আপৰাপ কহৰপে। 

প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় স্মৰণ কহৰ কয় জয এজন মখুযমন্ত্ৰী হিচাপপ জতপখপত গুজৰাট প্ৰশাসনত কাইজন ৰপূায়ণ 
কহৰহেল। ২০০৪ ত গুজৰাটৰ প্ৰশাসনীয় প্ৰহশক্ষণত ইয়াক প্ৰৱতক ন কৰা হিহেল আৰু ২০০৫ ত শীষ্ক হচহভল 
জসৱকসকলৰ অপথক হবপশষ্ প্ৰহশক্ষণ হশহবৰ অনুহষ্ঠত কৰা হগহেল। প্ৰহিয়াসমিূৰ জশাধ্নত ‘অহবৰত উন্নয়ন’ 
প্ৰহতফহলত হিহেল, হযপয় শাসন কাযকযত ইহতবাচক প্ৰভাৱ হবস্তাৰ কপৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগহতত শাসন কাযকযৰ 
প্ৰপয়াজনীয়তাৰ কথা উপেখ কহৰ, প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় জনাই জয প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী জিাৱাৰ পােত, জতপখপত গুজৰাটৰ 
কাইজন সম্পকীয় অহভজ্ঞতা প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীৰ কাযকযালয় আৰ ু জকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন হবভাগসমূিলল ধ্াহৱত কপৰ। ই 
প্ৰহিয়াসমূিৰ সৰলীকৰণ আৰ ু কাযকযালয়ৰ স্থানৰ অনুকূলনত সিায় আগবঢায়। জকন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ বহু 
হবভাগ, প্ৰহতষ্ঠান আৰ ুআঁচহনত কাইজন বযৱিাৰ কৰা হিপে বুহল প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় কয়। 

প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় জাপানৰ হসপত জতপখতৰ বযহক্তগত সংপযাগ আৰু জাপানৰ জনসাধ্াৰণৰ জনেি, জতওঁপলাকৰ কমক 
সংসৃ্কহত, দক্ষতা আৰু হনয়মানবুহতক তাৰ প্ৰহত জতপখতৰ শলাগৰ কথা উপেখ কপৰ। জতপখপত কয় জয “মই গুজৰাটত 
হমহন-জাপান গহঢব খুহজপো” বুহল জতপখতৰ হয দহৃি, হস দশকনাথী জাপানী নাগহৰকৰ অপথক আিহৰকতাৰ 
আকাংক্ষাক বযক্ত কপৰ। 

প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় জকইবা বেৰ ধ্হৰ ‘ভাইপেন্ট গুজৰাট োহমট’ ত জাপানৰ আগ্ৰিপূণক অংশগ্ৰিণৰ কথা বযক্ত 
কপৰ। জতপখপত কয়, অট’ম’বাইল, জবংহকঙৰপৰা হনমকাণ আৰ ু ফামকাললপক ১৩৫ জৰাহধ্ক জকাম্পানীপয় গুজৰাটক 
জতওঁপলাকৰ ঘাটি কহৰ তুহলপে। েুজকুী মটৰেক , জিাণ্ডা মটৰচাইপকল, হমতচুহবহচ, টয়’টা, হিটাচী আহদ জকাম্পানীসমিূ 
গুজৰাটৰ জমনুপফক্সাহৰঙত জহ়িত। জতওঁপলাপক স্থানীয় যুৱ সমাজৰ দক্ষতা হবকাশত বৰঙহণ জযাগাই 
আপে। গুজৰাটত, জমনুপফক্সাহৰঙৰ অপথক হতহনটা জাপান-ভাৰতৰ প্ৰহতষ্ঠাপন কাহৰকৰী হবিহবদযালয় আৰ ুআইআইটিৰ 
সিপযাগত শ-শ যুৱকক দক্ষতা প্ৰহশক্ষণ প্ৰদান কহৰপে। তদপুহৰ, জজট্ৰ’ৰ আিপমদাবাদ হবজপনে োপ’টক  জচন্টাপৰ 
এপকসময়পত পাঁচটা জকাম্পানীলল প্লাগ আৰ ুজপ্ল’ ৱকক-জেচ সুহবধ্া আগবঢাই আপে। ইয়াৰ জহৰয়পত জাপানৰ বহু 
জকাম্পানী লাভাহিত হিপে। লক্ষযণীয়ভাপৱ, প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় জদািাপৰ জয ক্ষহণক সময়ৰ বাপব দহৃি আকষ্কণৰ 
উপেশযপৰ, জতপখপত গুজৰাটত গ’ল্ফ বযৱস্থাৰ অগ্ৰগহত সাধ্নাপথক হবপশষ্ প্ৰপচিা গ্ৰিণ কহৰহেল, হযসময়ত এক 
অআনষু্ঠাহনক আপলাচনাত, জতপখপত জাপানৰ জলাপক গ’ল্ফ ভাল পাইহেল বহুল অৱগত হিহেল। জসই সময়ত, 
গুজৰাটত গ’ল্ফ ক’েক  ইমান উপলব্ধ নাহেল। আহজ গুজৰাটত বহু গ’ল্ফ ক’েক  আপে। এপকদপৰ, গুজৰাটত জাপানী 
জৰিুপৰন্ট আৰু জাপানী ভাষ্াৰ প্ৰসাৰ হিপে বুহল প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় অৱগত কপৰ। 

প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় তদপুহৰ গুজৰাটত জাপানৰ হবদযালয় বযৱস্থাৰ ওপৰত হভহি কহৰ এখন আদশক হবদযালয় গহঢ 
জতালাৰ ইচ্ছাৰ কথা বযক্ত কপৰ। জতপখপত জাপানৰ হবদযালয় বযৱস্থাত আধু্হনকতা আৰ ু প্ৰমূলযপবাধ্ৰ সংহমশ্ৰণৰ 
শলাগৰ কথা উপেখ কপৰ। জতপখপত টহকঅ’ৰ তাইপম প্ৰাথহমক হবদযালয় দশকনৰ কথা সপনেপি ব্য়ক্ত কপৰ। 

জাপানৰ হসপত গুৰুত্ব আপৰাপ কহৰ শ্ৰী জমাদীপয় কয়, আমাৰ শহতকা পুৰহণ সাংসৃ্কহতক সম্পকক ৰ প্ৰতযয় আৰ ু
ভহৱষ্যতৰ অপথক এটা উলমিতীয়া দহৃিও আপে। জতপখপত জাপানৰ হসপত হবপশষ্ জক শলী আৰ ু হবহিক অংশীদাহৰত্ব 
সুদঢৃকৰণৰ কথাও বযক্ত কপৰ। জতপখপত তদপুহৰ প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীৰ কাযকযালয়ত জাপান প্লাে বযৱস্থা সন্দ্ভক পতা অৱগত 
কপৰ। 

জাপানৰ জনতৃত্বৰ হসপত জতপখতৰ বযহক্তগত সম্পকক ৰ কথা উপেখ কহৰ, প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় জাপানৰ প্ৰাক্তন 
প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী হশনপজা আপবৰ গুজৰাট ভ্ৰমণৰ কথা স্মৰণ কপৰ। এই ভ্ৰমপণ ভাৰত জাপানৰ সম্পকক ক এটা নতুন গহত 
প্ৰদান কহৰহেল। জতপখপত তদপুহৰ বতক মানৰ জাপানৰ প্ৰধ্ানমন্ত্ৰী ইপয়াহশহিপদ সুগাৰ হসপত উলমিতীয়া প্ৰতযয়ৰ কথা 



বযক্ত কপৰ। এই মিামাৰীৰ সময়পোৱাত ভাৰত-জাপানৰ বনু্ধত্ব হবহিক সুহস্থৰতা আৰ ু সমহৃিৰ অপথক অহধ্ক 
গুৰুত্বপূণক হি উপ । সাম্প্ৰহতক প্ৰতযাহ্বানৰাহজপয় আমাৰ বনু্ধত্ব আৰ ুঅংশীদাহৰত্বৰ অহধ্ক গভীৰ জিাৱাপটা প্ৰপয়াজনীয় 
কহৰ তুহলপে বহুল প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীগৰাকীপয় গুৰুত্ব আপৰাপ কপৰ। 

শ্ৰী জমাদীপয় তদপুহৰ ভাৰতত কাইজন আৰু জাপানৰ কমক সংসৃ্কহতৰ অহধ্ক প্ৰসাৰৰ আহ্বান জনায় আৰ ুভাৰত আৰ ু
জাপানৰ মাজৰ পাৰেহৰক বাহণহজযক হিয়াত অহধ্ক মপনাপযাগ প্ৰদান কহৰবলল কয়। 

শ্ৰী জমাদীপয় টহকঅ’ অহলহম্পকৰ অপথক জাপান আৰ ুজাপানৰ নাগহৰকক শুপভচ্ছা জ্ঞাপন কপৰ। 

নতুন মদল্লী 
েনু 27, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


