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জাপান সফরেে আরে প্রধানমন্ত্রীে বিিবৃি 
 

জাপানের প্রধােমন্ত্রী ফুমমও মিমিদার আমন্ত্রনে আমম ২৩ থেনি ২৪থি থম, ২০২২ জাপানের থ ামিও সফনর 
যামি।  

চলমি বছনরর মাচচ  মানস, চিুদচি ভারি – জাপাে বামষচি িীষচ সনেলে উপলনযে প্রধােমন্ত্রী মিমিদা ভারনি 
এনসমছনলে। আমার থ ামিও সফনরর সমনে আমম ভারি – জাপাে মবনিষ থিৌিলগি অংিীদামরত্বনি আনরা 
িমিিালী িনর থিালার লনযে িার সনে আলাপচামরিা আনরা এমগনে মেনে যাওোর মদনি িামিনে রনেমছ।  

 জাপানে আমম থিাোড থেিানদর িীষচ সনেলনেও থযাগ থদনবা। এই উপলনযে থিাোড থগাষ্ঠীভুি চার থদনির 
থেিারা এই সংগঠনের িাজিনমচর অগ্রগমি পযচানলাচো িরার সুনযাগ পানবে। এছাডা ভারি – প্রিান্ত 
মহাসাগরীে অঞ্চনলর উন্নেে এবং পারস্পমরি স্বােচযুি আন্তজচ ামিি মবমভন্ন মবষে মেনেও আমানদর মনধে িো 
হনব।  

 আমম মামিচ ে রাষ্ট্রপমি থজানসফ বাইনডনের সনে মিপামযি ববঠি িরনবা। এই ববঠনি মামিচ ে যুিরানষ্ট্রর সনে 
আমানদর বহুমখুী মিপামযি সম্পিচ  আনরা মেমবড িরার পন্থা – পদ্ধমি মেনে আনলাচো হনব। আঞ্চমলি এবং 
আন্তজচ ামিি মবমভন্ন মবষে মেনেও আমরা মিমবমেমে িরনবা।  

 অনেমলোর েবমেবচামচি প্রধােমন্ত্রী অোন্টমে আলবামেস এই প্রেম থিাোড থেিানদর সনেলনে থযাগ থদনবে। 
আমম িাাঁর সনে মিপামযি ববঠনির অনপযাে রনেমছ, থযখানে ভারি ও অনেমলোর মনধে সামবচি থিৌিলগি 
অংিীদামরনত্বর আওিাে বহুমখুী সহনযামগিা এবং পারস্পমরি স্বােচ সংম্ট ব মবমভন্ন আঞ্চমলি ও আন্তজচ ামিি 
মবষে মেনে আনলাচো হনব।  

ভারি ও জাপানের মনধে অেচনেমিি সহনযামগিা আমানদর মবনিষ থিৌিলগি ও মবশ্ববোপী অংিীদামরনত্বর এিটি 
গুরুত্বপূেচ মদি। গি মানচচ র িীষচ সনেলনের সমনে প্রধােমন্ত্রী মিমিদা এবং আমম আগামী ৫ বছনর জাপাে 
থেনি ভারনি সরিারী, থবসরিারী মবমেনোনগ থজমপওোই ৫ মিমলেনের লযে মির িনরমছলাম। এই লযে পূরনে 
আমম জাপাে সফনরর সমনে থস থদনির অগ্রেী বেবসােীনদর সনে িো বলনবা এবং আমানদর অেচনেমিি 
সংনযাগ আনরা মজবুি িনর থিালার থচট বা িরনবা।  

 জাপানে প্রাে ৪০ হাজার প্রবাসী ভারিীে বাস িনরে। িারা ভারি - জাপাে সম্পনিচ র গুরুত্বপূেচ মভমি। 
আমম িাাঁনদর সনে িো বলার জেেও উন্মখু হনে আমছ।   
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