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ক োৱোড লীডোৰ্ছ  ৰ্োমিটৰ বোবব প্ৰধোনিন্ত্ৰীৰ জোপোন ভ্ৰিণ                                    
(23-25 কি’, 2022) 
 
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় ফুমমঅ’ মিমিদাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমম প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ মমাদীময় 2022ৰ 
24 মম'ত টমিঅ'ত অনুমিত তৃতীয় মিাৱাড লীডাৰ্ছ  সমিলনত আমমমৰিা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপমত 
মাননীয় শ্ৰীযুত মজামৰ্ফ আৰ. বাইমডন জমুনয়ৰ আৰু অমষ্ট্ৰমলয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সসমত অংশগ্ৰহণ 
িমৰব। 

2021 চনৰ মাচছ  মাহত মতওঁমলািৰ প্ৰথম ভাচুছ মৱল সবঠি, 2021 চনৰ মৰ্মেম্বৰত ৱামিংটনত 
বযমক্তগত সমিলন আৰ ু2022 চনৰ মাচছ ত ভাচুছ মৱল সবঠিৰ মপৰ্ত টমিঅ'ত অনুমিত সমিলন 
সহমৰ্ মিাৱাড লীডাৰ্ছ ৰ চতুথছমটা মতমবমনময়। 

আগন্তুি মিাৱাড সমিলমন মনতাসিলি ইমডা-মপমচমফি অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু পাৰস্পমৰি স্বাথছৰ 
সমসামময়ি মগালিীয় মবষয়সমূহৰ মবষময় মত মবমনময় িৰাৰ সুমযাগ প্ৰদান িমৰব। 

মনতাসিমল মিাৱাড উমদযাগ আৰু িাযছিৰী মগাটসমহূৰ অগ্ৰগমত পযছামলাচনা িমৰব, সহমযামগতাৰ 
নতুন মেত্ৰ মচনাক্ত িমৰব আৰু ভমৱষযতৰ সহমযামগতাৰ বামব মিৌশলগত মনমদছশনা আৰ ু
দমৃিভংগী প্ৰদান িমৰব। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীময় 24 মম'ত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত ফুমমঅ’ মিমিদামৰ মিপামেি সবঠিত 
মমমলত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মিমিদাৰ সসমত মহাৱা সবঠিত দমুয়াগৰািী মনতাই 2022 চনৰ মাচছ  
মাহত অনুমিত চতুদছশ ভাৰত-জাপান বামষছি সমিলনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মিমিদাই ভাৰত ভ্ৰমণ 
িৰাৰ সময়ত মতওঁমলািৰ বাতছ ালাপ আগবঢাই মনয়াৰ সুমযাগ প্ৰদান িমৰব। 

এই ভ্ৰমণিালত প্ৰধানমন্ত্ৰীময় জাপানৰ বযৱসাময়ি মনতাসিলৰ সসমত এি বযৱসাময়ি অনুিানত 
অংশগ্ৰহণ িমৰব আৰু লগমত জাপানত ভাৰতীয় সমূদায়ি সমম্বাধন িমৰব। 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰীময় 2022 চনৰ 24 মম'ত আমমমৰিা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপমত মজামচফ আৰ. বাইমডন 
জমুনয়ৰৰ সসমত মিপামেি সবঠিত মমমলত হ'ব। সবঠিখমন মতওঁমলািৰ মনয়মীয়া সংলাপৰ 
ধাৰাবামহিতা মচমিত িমৰব মযময় অমত মশহতীয়াকি 11 এমপ্ৰল 2022 তামৰমখ ভাচুছ মৱল মমাডত 
বাতছ ালাপ িমৰমৰ্ল। দমুয়াগৰািী মনতাই 2021 চনৰ মৰ্মেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপমত মবমডনৰ সসমত 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিপামেি সবঠিত অনুমিত ভাৰত-আমমমৰিা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিৌশলগত অংশীদাৰীত্বৰ 
পযছামলাচনা িমৰব আৰ ুআমলাচনাৰ ওপৰত অনুসৰণ িমৰব বুমল আশা িৰা সহমৰ্। মতওঁমলামি 
অংশীদাৰী আগ্ৰহৰ আঞ্চমলি আৰু মগালিীয় মবিাশৰ ওপৰমতা মত মবমনময় িমৰব। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীময় অমষ্ট্ৰমলয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সসমত মিপামেি সবঠি অনুমিত িৰাৰ সম্ভাৱনা আমৰ্। 
দমুয়াগৰািী মনতাই ভাৰত-অমষ্ট্ৰমলয়াৰ বযাপি মিৌশলগত অংশীদাৰীত্বৰ পযছামলাচনা িমৰব আৰ ু



পাৰস্পমৰি স্বাথছৰ আঞ্চমলি আৰু মগালিীয় উন্নয়নৰ ওপৰত মত মবমনময় িমৰব বুমল আশা 
িৰা সহমৰ্। দমুয়াগৰািী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত অমিমখন মিপামেি সবঠি 2022 চনৰ 21 মাচছ ত 
অনুমিত সহমৰ্ল আৰু তাৰ মপৰ্ত 2 এমপ্ৰল 2022 তামৰমখ ভাৰত-অমষ্ট্ৰমলয়া অথছকনমতি 
সহমযামগতা আৰ ুবামণজয চুমক্ত (ইমচটিএ) স্বােমৰত সহমৰ্ল। 

 
 

নতুন মদল্লী 
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