India condoles the untimely demise of former Prime
Minister of Japan, H.E. Mr. Abe Shinzo
July 08, 2022

জাপানের প্রাক্তে প্রধােমন্ত্রী হিজ এনেনেহি আনে হিেনজার অকাে
মৃত্যুনত্ ভারনত্র শিাকজ্ঞাপে
জযোই 08, 2022
জাপানের প্রাক্তে প্রধােমন্ত্রী হিজ এনেনেহি আনে হিেনজার অকাে মৃত্যুনত্ ভারনত্র জেগণ এেং
সরকার গভীর শিাকািত্, এেং ত্ার পহরোর এেং েন্ধয ও জাপানের জেগনণর প্রহত্ আন্তহরক
শিাকজ্ঞাপে কনরনে।
শ্রীযযক্ত আনে একজে স্বপ্নদিী শেত্া ও রাষ্ট্রোয়ক, হযহে মােহেকত্ার উন্নত্ীর জেু অক্লান্ত
পহরশ্রম কনর শগনেে। হত্হে জগৎোসীর হৃদনয় এক অদমেীয় প্রহত্চ্ছহে শরনে শগনেে।
প্রধােমন্ত্রী হিনসনে 2017 সানের অগাষ্ট মানস ত্ার সফনর হত্হে ত্ার হেেুাত্ েক্তৃত্া “ দযই
সাগনরর সঙ্গম” প্রদাে কনরহেনেে । ত্ার েক্তৃত্ায় হত্হে েনেহেনেে শয, ভারত্-জাপাে সম্পকক
, পৃহিেীর শয শকােও স্থানে হিপাহিক সম্পনকক র হেকানির জেু সেকেৃিৎ সম্ভােোর আিীেকাদ
ধেু। একটি স্বাধীে , উন্মযক্ত এেং অন্তভভক হক্তমভেক ভারত্-প্রিান্তমিাসাগরীয় অঞ্চেনক উপেহি
করনত্ আমানদর শদিগুহেনক একহিত্ করনত্ ত্ািার প্রনেষ্টা সিায়ক িনয়নে।
শ্রীযযক্ত আনের অপহরনময় অেদাে ভারত্-জাপাে সম্পকক নক হেনিষ শকৌিেগত্ এেং বেহিক
অংিীদাহরনের স্তনর উন্নীত্ কনরনে। জাপানে ত্ার প্রধােমন্ত্রীনের শময়াদকানে, ভারত্ ও জাপানের
মনধু এক হেিাে সংেুক মাইেফেক প্রকনের সভেো িনয়হেে। শ্রীযযক্ত আনেনক ভারনত্র হিত্ীয়
সনেকাচ্চ অসামহরক পযরষ্কার, পদ্মহেভভ ষণ শদোর মাধুনম ভারনত্ হত্হে হক পহরমাণ শ্রদ্ধা এেং উষ্ণ
সম্পকক উপনভাগ কনরহেনেে ত্ার প্রমাণ পাওয়া যায়।
শ্রীযযক্ত আনে, জাপাে ইহিয়া পােকানমন্টাহর শেিহিপ েীগ (নজআইহপএফএে) এেং জাপাে ভারত্
অুানসাহসনয়িে(নজআইএ)-উভনয়র শেত্ৃ ে ভার গ্রিণ কনরহেনেে , যা ভারত্-জাপাে
অংিীদাহরেনক িহক্তিােী করার জেু ত্ার গভীর প্রহত্শ্রুহত্র প্রহত্ফেে।
ভারনত্র একজে মিাে েন্ধযনক িারানোর অেযভভহত্ সারা শদিজযনে অেযভভত্ িনয়নে। আজ সারা
ভারত্ জাপানের সানি শিাক পােে করনে এেং আমরা এই মযিভনত্ক আমানদর জাপাহে ভাই এেং
শোনেনদর পানি একাত্মত্ার সানি রনয়হে। জাপানের প্রাক্তে প্রধােমন্ত্রী হিেনজা আনের প্রহত্ গভীর
শ্রদ্ধা প্রদিকনের হেহ্ন স্বরূপ , 9ই জযোই 2022 ত্াহরনে একহদনের রাষ্ট্রীয় শিাক পােে করা িনে।
হেউ হদহি
জযোই 08, 2022
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