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ভাৰতে জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান মন্ত্ৰী, মাননীয় মমিঃ আতে 
মিনতজাৰ অকাল মৃেয ুে শ াক প্ৰকা  কতৰ 
জলুাই 08, 2022 
 
ভাৰতৰ চৰকাৰ আৰু জনগণ জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান মন্ত্ৰী, মাননীয় মমিঃ আবে মিনবজাৰ অকাল 
মৃতুুত মমমামিত আৰু ততওঁৰ পমৰয়ালেগম আৰু জাপানৰ জনগণলল মনজৰ আন্তমৰক সমবেদনা জ্ঞাপন 
কমৰবি। 
 
মমিঃ আবে এজন দৰূদৰ্শী তনতা আৰু ৰাষ্ট্ৰবনতা আমিল, মি মানৱতাৰ উন্নয়নৰ োবে অক্লান্তভাবৱ কাম 
কমৰমিল। ততওঁ মেশ্বজমুৰ মানুিৰ হৃদয় আৰু মনত এক অপসাৰণবিাগু চাপ এমৰ গ’ল। 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰী মিচাবপ ততওঁৰ আগষ্ট 2007 চনৰ ভাৰত ভ্ৰমণত, মমিঃ আবেবয় মনজৰ মেখ্ুাত “দখু্ন 
সাগৰৰ সংগম” ভাষণ প্ৰদান কবৰ ভাৰতীয় সংসদত, ি’ত ততওঁ কয় তি ভাৰত-জাপান সম্পকম  
মেশ্বৰ মিবকাবনা ঠাইতলক মিপক্ষীয় সম্পকম ৰ মেকাৰ্শৰ েৃিত্তম সম্ভাৱনা থকা। ততওঁৰ প্ৰবচষ্টাসমূবি 
আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ দখু্নক এক মুকমল, মুক্ত আৰু অন্তভুম ক্ত ইবডা-তপমচমিক উপলমি কৰাত সিায়ক। 
 
মমিঃ আবেৰ েৃিৎ অৱদাবন ভাৰত-জাপান সম্পকম ক এক মেবৰ্শষ তকৌৰ্শলগত আৰু মেশ্বজৰুা 
অংৰ্শীদামৰত্বৰ স্তৰলল উন্নত কবৰ। জাপানৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী মিচাবপ ততওঁৰ কািমকালত ভাৰত আৰু 
জাপানৰ মাজত তকইোটাও প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হিমিল। মমিঃ আবেলল ভাৰতৰ মিতীয় উচ্চতম 
অসামমৰক েটঁা, পদ্ম মেভূষণ প্ৰদান হিবি ভাৰতত ততওঁ উপবভাগ কৰা সন্মান আৰু আন্তমৰকতাৰ 
প্ৰমাণ। 
 
মমিঃ আবেবয় জাপান ভাৰত সংসদীয় মমত্ৰতা পমৰষদ (তজআইমপএিএল) আৰু জাপন ভাৰত সংগঠন 
(তজআইএ) দবুয়াবৰ তনতৃত্বৰ দাময়ত্ব হলমিল 2022 চনত, মি হিবি ভাৰত-জাপান অংৰ্শীদামৰত্ব উন্নত 
কৰাৰ প্ৰমত ততওঁৰ গভীৰ সংকল্পৰ এক প্ৰমতিলন। 
 
ভাৰতৰ এজন ভাল েনু্ধৰ ক্ষমত আমাৰ তদৰ্শজমুৰ অনুভৱ কৰা হিবি। আমজ, জাপানৰ হসবত সমগ্ৰ 
ভাৰবত তৰ্শাক প্ৰকাৰ্শ কমৰবি আৰু আমম এই কঠিন সময়ত আমাৰ জাপানী ভাই-ভনীসকলৰ হসবত 
ঐকুভাৱত মথয় হিবিাঁ। প্ৰাক্তন প্ৰধান মন্ত্ৰী মিনবজা আবেৰ প্ৰমত থকা আমাৰ গভীৰতম সন্মানৰ 
মচহ্ন মিচাবপ, 9 জলুাই 2022 তামৰবখ্ এমদনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় তৰ্শাক পালন কৰা ি’ে। 
 
নেয ন মিল্লী 
জযলাই 08, 2022 
 
 

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. 

 
 


