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প্রধানমন্ত্রী আমমদাবামদ এএমএ –তে তেন গামডেন ও কাইোন 

অ্য়াকামডমমর উমবাধন কমরমেন 
জনু ২7,২০২১ 

জাপানন যেটি ‘যজন’ বনে পরিরিত, ভািনত যেটিনেই আমিা ‘ধ্যান’ বরে : প্রধ্ানমন্ত্রী 
মননি রভতি শারিি েনে বারযযে প্রগরত ও উন্নয়ননি ভাবনা দটুি েংসৃ্করতি অে : প্রধ্ানমন্ত্রী 
যেন্দ্রীয় েিোনিি রবরভন্ন প্রেল্প এবং দপ্তি ও প্ররতষ্ঠানন োইজান প্রনয়াগ েিা যনে : প্রধ্ানমন্ত্রী 
প্রধ্ানমন্ত্রী গুজিাটনে জাপাননি কু্ষদ্র েংস্কিণ রযনেনব গন়ে যতাোি পরিেল্পনাি েথা জারননয়নেন 
গার়ে রশল্প, বযারকং যথনে রনমমাণ রশল্প ও ওষুধ্ প্রস্তুতোিী রশনল্পি মনতা ১৩৫টিি যবরশ েংস্থা গুজিানট তানদি 
শাখা খুনেনে : প্রধ্ানমন্ত্রী 
ভরবষযনত েম্পেম  উন্নয়ননি যক্ষনে শতাব্দী প্রািীন োংসৃ্করতে েম্পেম  এবং অরভন্ন দরৃিভেী আমানদি আস্থা 
অজম নন োযােয েিনব : প্রধ্ানমন্ত্রী 
প্রধ্ানমন্ত্রীি দপ্তনি আমিা ‘জাপান প্লাে’ –এি রবনশষ ব্য়বস্থা েনিরে : প্রধ্ানমন্ত্রী 
মযামািীি েমনয় রবনেি রস্থরতশীেতা এবং েমৃরিি জন্য় ভািত – জাপান েম্পেম  আনিা গুরুত্বপূণম যনয় উনেনে 
: প্রধ্ানমন্ত্রী 
প্রধ্ানমন্ত্রী যটারেও অরেরম্পনেি োফেয োমনা েনি জাপান ও যে নাগরিেনদি শুনভো জারননয়নেন 

প্রধ্ানমন্ত্রী শ্রী ননিন্দ্র যমাদী আজ রভরিও েনফানিনেি মাধ্যনম আনমদাবানদ এএমএ –যত যজন 
গানিম ন ও োইজান অযাোনিরমি উনবাধ্ন েনিনেন। 
যজন গানিম ন ও োইজান অযাোনিরম উৎেগম েিানে প্রধ্ানমন্ত্রী ভািত – জাপান েম্পনেম ি 
আধ্ুরনেীেিণ ও েযজ েম্পনেম ি প্রতীে বনে উনেখ েনিনেন। এই দটুি প্ররতষ্ঠান গন়ে যতাোয় 
রতরন রযয়ানগা ইন্টািনযাশনাে অযানোরেনয়শন, গভম নি যতারশনজা ইনিা এবং রযয়ানগা রপ্রনফেিানিি 
যনতৃবৃন্দনে ধ্নযবাদ জারননয়নেন। এেই েনে ইনন্দা – জাপান যেন্ডরশপ অযানোরেনয়ন অফ গুজিাটনে 
দটুি যদনশি মনধ্য েম্পনেম  নতুন মাো এনন যদওয়ায় , রতরন ওই েংস্থাি প্রশংো েনিনেন। 
যজননি েনে ভািতীয় ধ্যাননি োদশৃয উনেখ েনি শ্রী যমাদী বনেনেন, উভয় েংসৃ্করতই মননি শারিি 
েনে বাইনিি প্রগরত ও রবোশনে গুরুত্ব যদয়। েুগ েুগ ধ্নি যোনগি মাধ্যনম ভািতীয়িা যে শারি 
ও েযজ, েিে জীবনোোি আস্বাদন যপনতন যজন গানিম ননও তািা যেই এেই রজরনে অনুভব 
েিনবন। ভগবান বুি ধ্যাননি মাধ্যনম োিা রবেনে পথ যদরখনয়নেন। এেইভানব োইজাননি 
রভতনিি ও বাইনিি অথম যে শুধ্ুমাে উন্নরত েিাই নয়, উন্নরতি ধ্ািাবারযেতা বজায় িাখা। 
গুজিানটি মুখযমন্ত্রী থাোি েময় প্রশােনন শ্রী যমাদী োইজাননি প্রনয়াগ েনিরেনেন। ২০০৪ োনে 



গুজিানট প্রশােরনে স্তনি োইজাননি প্ররশক্ষনণি বযবস্থা েিা যনয়রেে, ২০০৫ োনে শীষম প্রশােরনে 
েমমেতম ানদি জনয এেটি রবনশষ প্ররশক্ষণ রশরবনিি আনয়াজন েিা যয়। অরবিত উন্নয়ননি ভাবনায় 
প্রশােরনে োনজ ইরতবািে ফে অনুভূত যয়। এি গুরুত্ব উপেরি েনি প্রধ্ানমন্ত্রী রযনেনব দারয়ত্ব 
গ্রযনণি পি শ্রী যমাদী গুজিানট োইজাননি অরভজ্ঞতানে প্রধ্ানমন্ত্রী দপ্তি েয অনযানয যেন্দ্রীয় দপ্তনি 
প্রনয়াগ েনিনেন। এি ফনে রবরভন্ন প্ররিয়াি জটিেতা দিূ যনয়নে এবং দপ্তিগুরেি আনিা যবরশ 
জায়গা বযবযাি েিনত যপনিনে। প্রধ্ানমন্ত্রী জারননয়নেন, যেন্দ্রীয় েিোনিি রবরভন্ন প্রেল্প দপ্তি ও 
প্ররতষ্ঠানন োইজাননে প্রনয়াগ েিা যনে। 
শ্রী যমাদী জাপাননি েনে তাাঁি বযরিগত েম্পনেম ি েথা উনেখ েনি যে যদনশি নাগরিেনদি 
েমমেংসৃ্করত, দক্ষতা ও শঙৃ্খোনবানধ্ি প্রশংো েনিনেন। জাপাননি জনোধ্ািনণি েনে যমো যমশাি 
পি তাাঁনদি উষ্ণ মানরেেতায় অরভভূত যনয় রতরন গুজিাটনে জাপননি কু্ষদ্র েংস্কিণ রযনেনব গন়ে 
তুেনত আগ্রযী যনয়নেন। 
বেনিি পি বেি ধ্নি “ভাইনেন্ট গুজিাট োরমট”–এ জাপাননি েরিয় অংশগ্রযনণি েথা উনেখ 
েনি প্রধ্ানমন্ত্রী বনেনেন, গার়ে রশল্প, বযারকং রশল্প যথনে রনমমাণ রশল্প ও ওষুধ্ প্রস্তুতোিী রশনল্পি 
েনে েুি ১৩৫টি েংস্থা জাপানন তানদি শাখা গন়ে তুনেনে। েুজরুে যমাটি, যযান্ডা যমাটি োইনেে, 
রমৎেুরবরে, টনয়াটা, রযতারিি মনতা েংস্থাগুরে গুজিানট োিখানা গন়ে তুনেনে। তািা স্থানীয় েুবে 
– েুবতীনদি দক্ষতা রবোনশ উনদযাগী যনয়নে। আইআইটি এবং প্রেুরি রবেরবদযােয়গুরেি েনে 
যেৌথভানব রতনটি জাপান – ইরন্ডয়া ইনরিটিউট ফি মযানুফযােিারিং যাজাি যাজাি েুবে – 
েুবতীনদি দক্ষতাি প্ররশক্ষণ রদনে। এো়োও ৫টি েংস্থায় যজইটিইআিও –ি আনমদাবাদ রবজননে 
োনপাটম  যেন্টাি পরিিােনগত রবরভন্ন েযায়তা প্রদান েিনে। এি ফনে জাপাননি েংস্থাগুরে উপেৃত 
যনে। প্রধ্ানমন্ত্রী এই প্রেনে উনেখ েনিনেন, গুজিানট এখন গল্ফ যখোি অননে জায়গা যনয়নে। 
এেবাি রতরন যখাোনমো আোপ-িারিতায় জাননত পানিন, জাপাননি জনোধ্ািণ গল্ফ যখেনত ভানো 
বানেন। যেই েময় গুজিানট গল্ফ যখোি অত জায়গা রেে না। আজ যেখানন অননে গল্ফ যোেম 
ততরি যনয়নে। এেইভানব বতম মানন গুজিানট জাপানী যিানস্তািাাঁ ও জাপানী ভাষা রশক্ষানেন্দ্র রবরভন্ন 
জায়গায় গন়ে উনেনে। 
প্রধ্ানমন্ত্রী গুজিানট এেটি জাপানী রশক্ষা বযবস্থাি অনুেিনণ আদশম রবদযােয় গন়ে তুেনত আগ্রয 
প্রোশ েনিনেন। জাপাননি সু্কে বযবস্থায় আধ্ুরনেতাি যোাঁয়াি েনে মূেযনবানধ্ি েমন্বনয়ি রতরন 
প্রশংো েনিন। এই প্রেনে যটারেওনত তাইনমই এরেনমন্টারি সু্কনে তাি েফনিি েথা উনেখ েনিন। 
জাপাননি েনে ভািনতি শতাব্দী প্রািীন োংসৃ্করতে েম্পনেম ি েথা উনেখ েনি ভরবষযনত অরভন্ন 
দরৃিভেীনত োজ েিাি উপি প্রধ্ানমন্ত্রী গুরুত্ব রদনয়নেন। জাপাননি েনে রবনশষ যেৌশেগত ও 
আিজম ারতে অংশীদারিত্বনে আনিা দঢৃ় েিনত যনব। এই প্রেনে রতরন প্রধ্ানমন্ত্রী দপ্তনি জাপান প্লাে 
বযবস্থাপনা গন়ে যতাোি েথা বনেনেন। 
জাপাননি যনতৃবৃনন্দি েনে তাাঁি বযরিগত েম্পনেম ি েথা উনেখ েনি প্রধ্ানমন্ত্রী বনেনেন, জাপাননি 
প্রধ্ানমন্ত্রী থাোি েময় রম. রেননজা আনবি গুজিাট েফি দ’ুযদনশি েম্পনেম  নতুন মাো এনন 



রদনয়রেে। বতম মান জাপানী প্রধ্ানমন্ত্রী ইনয়ারশরযনদ েুগাি েনেি তাাঁি অরভন্ন রিিা ভাবনাি েথা 
উনেখ েনি প্রধ্ানমন্ত্রী বনেনেন, আিজম ারতে রস্থরতশীেতা ও েমৃরিি জনয বতম মান মযামািীি েমনয় 
ভািত – জাপান তমেীি েম্পেম  অতযি গুরুত্বপূণম। বতম মান এই িযানেনেি েমনয় দটুি যদনশি বনু্ধত্ব 
ও অংশীদারিত্ব আনিা রনরব়ে যনয়নে। 
প্রধ্ানমন্ত্রী ভািনত োইজান ও জাপানী েমমেংসৃ্করত প্রোনিি আহ্বান জারননয়নেন। ভািত ও জাপাননি 
মনধ্য বযবোরয়ে েম্পেম  আনিা প্রোরিত েিনত যনব। 
শ্রী যমাদী, জাপান ও যে যদনশি জনোধ্ািনণি উনেনশ যটারেও অরেরম্পনেি োফেয োমনা 
েনিনেন। 

রনউ রদরে 
জনু ২7,২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


