
জাপানত ধান ম ীৰ িবেশষ দতূ ড.অি নী 

মাৰৰ ট’কীও মন  

চে ৰ ১৯,২০১৩ 

অসামিৰক পাৰমানিবক সহেযািগতা চুি  স ভত চিল থকা আেলাচনাৰ সানকােল 

সমাধানৰ বােব ভাৰত আৰু জাপান দঢ়ৃ িত িতব  ৷জাপানী বেদিশক ম ী ফুিমঅ’ 

িকিচদাই জাপানত ধান ম ীৰ িবেশষ দতূ ড.অি নী মাৰৰ সেত অনুি ত বঠকত 

তওঁৰ িব াস ব  কিৰ কয় য দেুয়াখন দশৰ জনসাধাৰনৰ সমথন াৰা অিত 

সানকােল ািৱত চুি  খনৰ সমাধান কিৰব পািৰ ৷ 

জাপান স াটৰ ৰাজকীয় মন িত আৰু এেক সময়েত ধান ম ী আেবৰ বািষক 

শ ষ সি লনত অংশ হনৰ িত চলাই থকাৰ সময়েত বেদিশক ম ী িকিচদাৰ সেত 

অনিু ত এই বঠেক ভাৰত-জাপানৰ ৰণেকৗশল আৰু গালকীয় অংশীদািৰক িবষয়ক 

এক উ  পযায়ৰ পয ােলাচনা কৰােৰা এক সুেযাগ দান কিৰেছ ৷ ভাৰত আৰু 

জাপানৰ মাজত থকা ব  িদিশয় অি িতয় স ক আৰু অিধক দঢ়ৃ কৰাৰ িবষয়ত 

দেুয়া গৰাকী নতাই স ূণ সমথন ব  কেৰ ৷এিছয়াৰ িনয়িমত িবকাশৰ িদশত 

ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত িনকটতম বািণিজ ক সহেযািগতাৰ েয়াজিনয়তা স ভত 

দেুয়াপ  ঐক মত কাশ কেৰ ৷এই িবষয়ত শহতীয়া ভােৱ হন কৰা ি পা ীক মু া 

িবিনময় ব ৱ াক আেমিৰকান ডলাৰ ৫০ িবিলয়নৈল িব াৰ কৰা িস া ক,িদ ী-মু াই 

ট কিৰডৰ আৰু িদ ী-মু াই ঔেদ ািগক কিৰডৰ ক ৰ িনয়িমত গিত আৰু 

ভাৰতত তী গিত স  ৰল ি য়া আৰ  কৰাৰ স ভত চিল থকা আেলাচনাক 

দেুয়াপ ই আদৰিন জনাই ৷ সামুি ক সুৰ া,সামিু ক ডকাইিত িবেৰাধ আৰু স াসবাদ 

িবেৰাধী সমহুত ি পা ীক সুৰ া আৰু িনৰাপ া সহেযািগতাৰ গিত স ে  ড. 

মােৰ উে খ কেৰ ৷ ধান ম ীক যাৱাকািল সা াৎ কৰােক ধিৰ উ  পযায়ৰ 

কায সূচী সমহু চলাই ৰখাৰ িভতৰত ড. অি নী মােৰ পথ ৰ(Diet) বেদিশক 

পিৰ মা কিম ৰ অধ  কাটচুয়ু কী কাৱাইৰ(Katsuyuki Kawai) নতৃ ত অহা এটা 

জাপানী সাংসদীয় িতিনিধ দলৰ সেতও সা াৎ কেৰ ৷েযাৱা ২০১৩ চনৰ আগ  



মাহত ভাৰত মনৈল অহা সাংসদীয় দলেটাক ড.অি নী মােৰ হন কিৰিছল আৰু  

তওঁেলাকৰ িদ ী, মা াই আৰু বংেলাৰৰ মন কালত কৰা সকেলা ধৰনৰ ব ৱ া 

স ে  সাংসদ সকেল ভূয়সী শংসা কিৰ ম ব  কেৰ য উ  মনৰ পৰা তওঁেলােক 

ব  ধৰনৰ অিভ তা অজন কিৰেছ ৷ ড. মােৰ অিধক জাপানী কাে নীক 

ভাৰতৰ গিতশীল বজাৰত েবশ কৰাৰ লগেত িড.এফ.িচ আৰু িড.এম.আই িচ 

ৰ(DFC,DMIC) আ গাঠিন ৰ ক  সমহুৰ চুৰ সুিবধা সমহু হন কিৰবৈল 

আ ান জনাই ৷এই ত দেুয়াপ ই ভাৰতীয় আৰু জাপানী কাে নী সমেুহ যােত 

এজেন আনজনৰ দশত কাম কিৰব পােৰ তাৰ বােব সামািজক সুৰ াৰ ি পা ীক 
চুি  ী তােৰ আেগাৱাই িনবৈল একমত হয় ৷ 

আিজ ড.আি নী মােৰ তওঁৰ িতিনিদনীয়া ট’কীও মন কায সূচী ,আ ক 

ৰাজকীয় মন আৰু ধান ম ী আেবৰ মন িতৰ িবষয়সমহু স ভত জাপানৰ 

সেত উ পযায়ৰ  মত িবিনময় কিৰ  তওঁৰ ধান ম ীৰ িবেশষ দতূ িহচােপ 
দািয়  পালন কিৰ এই মনৰ সামৰিন মােৰ ৷   


