য ৌথ সংবাদ সম্মেলন
যেখ হাসসনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাম্মদে সরকার
েসনবার, ২২ ভাদ্র ১৪২১/০৬ যসম্মেম্বর ২০১৪, প্রধানমন্ত্রীর কা যালয়, ঢাকা

সবসসম সহর রাহমাসনর রাসহম
সোসনত জাপাম্মনর প্রধানমন্ত্রী সেনম্মজা অ্যাম্মব,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীবৃন্দ,
সংবাদ মাধ্যম্মমর প্রসতসনসধবৃন্দ,
সুসধমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম and Very Good Evening to you all.
জাপাম্মনর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেনম্মজা অ্যাম্মব এবং তাঁর সফরসঙ্গীম্মদর আসম স্বাগত ও শুম্মভচ্ছা জানাসচ্ছ।
সকছুক্ষণ আম্মগ আমাম্মদর মম্মধ্য যখালাম্মমলা, উষ্ণ এবং ফলপ্রসু আম্মলাচনা হম্ময়ম্মে। জাপাম্মনর সেল্প এবং বাসণজয খাম্মতর
সোসনত যনতৃবৃন্দম্মক সফরসঙ্গী সহম্মসম্মব বাংলাম্মদম্মে সনম্ময় আসার জন্য আসম জাপাম্মনর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীম্মক আন্তসরক ধন্যবাদ
জানাসচ্ছ।
আসম আো কসর, জাপানী বাসণজয প্রসতসনসধদল বাংলাম্মদম্মের সবদ্যমান সুসবধাজনক বাসণজয পসরম্মবে সম্পম্মকয প্রাথসমক
ধারণা লাভ কম্মরম্মেন।
বাংলাম্মদে এবং জাপাম্মনর মম্মধ্য চমৎকার বন্ধুত্বপূণ য সম্পকয সবদ্যমান। সমম্ময়র পসরক্রমায় জাপান বাংলাম্মদম্মের অ্ন্যতম
উন্নয়ন অ্ংেীদার সহম্মসম্মব আসবর্ভযত হম্ময়ম্মে। স্বাধীনতার পর যথম্মক এ প যন্ত জাপান বাংলাম্মদেম্মক ১২ সবসলয়ন মাসকযন ডলার আসথ যক
সহায়তা প্রদান কম্মরম্মে। এোড়া, এ বের যথম্মক আগামী ৪-৫ বেম্মরর মম্মধ্য আরও েয় সবসলয়ন মাসকযন ডলার সরকাসর উন্নয়ন
সহায়তা প্রদাম্মনর প্রসতশ্রুসত সদম্ময়ম্মে। তম্মব, আসম আো কসর জাপাম্মনর এই প্রসতশ্রুসত উপর্য যক্ত পসরমাম্মণর মম্মধ্যই সীমাবদ্ধ থাকম্মব
না।
এ বেম্মরর যম মাম্মস বাংলাম্মদে এবং জাপাম্মনর মম্মধ্য সিপাসক্ষক সম্পম্মকরয সকল যক্ষত্রম্মক সম্প্রসারণ এবং সুদৃঢ় করার
লম্মক্ষয আসম এবং জাপাম্মনর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেনম্মজা অ্যাম্মব য ৌথভাম্মব ‘সমসিত অ্ংেীদাসরত্ব’ (Comprehensive
Partnership) কমযসূসচর উম্মিাধন কম্মরসে।
এোড়া, সবসনম্ময়াগ পসরম্মবে এবং অ্বকাঠাম্মমা উন্নয়ম্মনর মাধ্যম্মম অ্থ যৈনসতক উন্নয়ন অ্জযম্মনর জন্য বাংলাম্মদেম্মক সহায়তা
সদম্মত জাপান Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B) কমযসূসচর উম্মিাধন কম্মরম্মে।
জাপাম্মনর সনমযাণসেল্প এবং স্বাস্থ্য ও নাসস যং খাম্মত আমাম্মদর সহম্ম াসগতার সবষম্ময় আসম প্রস্তাব সদম্ময়ম্মে। সবম্মেষ কম্মর
আমাম্মদর জাসতসংঘ োসন্তরক্ষা (Peace Keeping) এবং োসন্তস্থ্াপন (Peace Building) কা যক্রম্মম জাপান সবসময়ই
সহম্ম াসগতা সদম্ময় আসম্মে।

আমার সাম্প্রসতক সফম্মরর সময় জাপান ঢাকায় একটি োসন্তস্থ্াপন যকন্দ্র (Peace Building Centre) গম্মড় যতালার
জন্য কাসরগসর সহায়তা প্রদাম্মনর আশ্বাস সদম্ময়ম্মেন। এই যকম্মন্দ্রর প্রাথসমক কাজ ইম্মতামম্মধ্যই শুরু হম্ময়ম্মে। সবশ্বোসন্ত ও সস্থ্সতেীলতা
প্রসতষ্ঠায় জাপাম্মনর অ্ঙ্গীকারম্মক আমরা গভীরভাম্মব স্বাগত জানাই।
স্বাধীনতার পর যথম্মক ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ১৯৯৯-২০০০ যময়াম্মদ আমাম্মদর বন্ধুম্মদর সব যাত্মক সমথ যন সনম্ময় সনব যাচম্মন
সবজম্ময়র মাধ্যম্মম বাংলাম্মদে দু’বার জাসতসংঘ সনরাপত্তা পসরষম্মদর অ্স্থ্ায়ী সদস্যপম্মদ সবজয় লাভ কম্মরম্মে।
গত কম্ময়ক বের আম্মগ এেীয়-প্রোন্ত মহাসাগরীয় গ্রুপ যথম্মক ২০১৬-২০১৭ যময়াম্মদর জন্য জাসতসংঘ সনরাপত্তা পসরষম্মদর
অ্স্থ্ায়ী সদস্যপম্মদর জন্য আমরা নতুন কম্মর প্রাথীতা যঘাষণা কম্মরসে।
২০১১ সাম্মল আমাম্মদর দীঘ যসদম্মনর অ্কৃসত্রম বন্ধু জাপানও একই গ্রুপ যথম্মক তাম্মদর প্রাথীতা যঘাষণা কম্মরম্মে। দু’যদম্মের
মম্মধ্য পারস্পসরক সহম্ম াসগতা এবং গ্রুপ সংহসত বজায় রাখার জন্য সবসভন্ন বহুপক্ষীয় যফারাম্মম আমরা তখন যথম্মকই পরস্পম্মরর
সম্মঙ্গ আলাপ-আম্মলাচনা চাসলম্ময় াসচ্ছ।
আমাম্মদর মহান স্বাধীনতা র্যম্মদ্ধ জাপান সরকার এবং যসম্মদম্মের জনগম্মণর অ্কুণ্ঠ সমথ যন ও সহমসমযতা আমরা গভীর
কৃতজ্ঞতার সাম্মথ স্মরণ কসর।
বাংলাম্মদম্মের উন্নয়ন প্রসক্রয়ায় জাপাম্মনর অ্ব্যাহত এবং বসলষ্ঠ সমথ যম্মনর পসরম্মপ্রসক্ষম্মত এবং এেীয়-প্রোন্ত মহাসাগরীয়
গ্রুম্মপর সংহসত ও ঐম্মকযর স্বাম্মথ য আসম এেীয়-প্রোন্ত মহাসাগরীয় গ্রুপ যথম্মক ২০১৬-২০১৭ যময়াম্মদ জাসতসংম্মঘর সনরাপত্তা পসরষম্মদর
অ্স্থ্ায়ী পম্মদ জাপাম্মনর প্রাথীতার পম্মক্ষ বাংলাম্মদম্মের সমথ যন যঘাষণা করসে। একই সম্মঙ্গ জাপাম্মনর পম্মক্ষ বাংলাম্মদম্মের প্রাথীতা
প্রতযাহার করারও যঘাষণা সদসচ্ছ।
যখাদা হাম্মফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাম্মদে চীরজীবী যহাক।
বাংলাম্মদে জাপান মমত্রী দীঘ যজীবী যহাক।
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