
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানন ননশন াজ  

 াষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাসসনা  

শ াসিও, জাপান,  শসামবার, ২৯ নন ম্বর ২০১০, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৭  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

মান্যবর প্রধানমন্ত্রী, Naoto Kan,  

সম্মাসনত অসতসিবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম and Good Evening to You All.  

জাপাননর রাজধানী ঐসতহযমসন্ডত শ াসিও নগরীনত এনস আসম অতযন্ত আনসন্দত। বন্ধুপ্রসতম জাপানী জনগণ এবং 

আপনার সরিানরর পক্ষ শিনি শে উষ্ণ অ যি থনা এবং আসতনিয়তা আমরা শপনয়সি তানত আসম এবং আমার সফরসঙ্গীরা অতযন্ত 

মুগ্ধ। এ জন্য আসম আপনানি আন্তসরি ধন্যবাদ জানাই।  

মান্যবর প্রধানমন্ত্রী,  

            আমার শদশ, জনগণ এবং আমার সম্পনিথ আপসন শে উচ্ছসসত প্রশংসা িনরনিন, তা আমানি গ ীর ানব আনলাসিত 

িনরনি। আসনল এর মাধ্যনম আমানদর দুই শদনশর এবং জনগনণর মনধ্য সবদ্যমান সম্পনিথর গ ীরতা এবং আন্তসরিতারই 

বসহপ্র থিাশ ঘন নি।  

বাংলানদশ ও জাপাননর মনধ্য শে চমৎিার সম্পিথ তা এিই ধরননর মূল্যনবাধ, সংস্কৃসত এবং ঐসতনহযর বন্ধনন আবদ্ধ। 

জাপানী জনগণ, সুশীল সমাজ এবং রাজননসতি শনতৃবৃন্দ আমানদর প্রসত অতযন্ত ইসতবাচি মননা াব শপাষণ িনরন। ১৯৭১ সানল 

আমানদর মহান মুসিযুনদ্ধর সময়ও তাঁরা এিই ধরননর মননা াব শদসখনয়সিনলন।  

আমানদর চূিান্ত সবজনয়র িনয়ি সপ্তানহর মনধ্যই জাপান বাংলানদশনি আনুষ্ঠাসনি স্বীকৃসত প্রদান িনর। এর মাধ্যনম দুই 

শদনশর মনধ্যিার গ ীর সম্পনিথর সবষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। শসই বন্ধুত্ব িানলর পসরক্রমায় আরও গ ীর ও সুদৃঢ় হনয়নি।  

            জাপানী জনগনণর প্রসত কৃতজ্ঞতা জানানত সব থিানলর সব থনেষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর জনি বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান ১৯৭৩ 

সানলর অনটাবর মানস জাপান সফর িনরন। তাঁর স্মরণীয় ঐ সফনরর িিা বহুবার সতসন আমানদর িানি বণ থনা িনরনিন। তাঁর 

ডানয়সরনতও সলনখনিন।  

জাপাননর বতথমান রাজা ও রাণী, তৎিালীন যুবরাজ ও যুবরাণী ১৯৭৫ সানলর শফব্রুয়াসর মানস বাংলানদশ সফর িনরন। 

বঙ্গবন্ধু সননজ তাঁনদর অ যি থনা জাসননয়সিনলন।  

১৯৯৩ সানল আসম সবনরাধী দনলর শনতা সহনসনব প্রিমবানরর মত জাপান সফর িসর। আপনার শদশ এবং জনগনণর প্রসত 

আমার সপতার আনবনগর সবষয়টি তখন আসম অনু ব িনরসি। আপনার শদনশর প্রসত আমার সপতার মত আমার অনুভূসতও এিই 

রিম। সচরায়ত সংস্কৃসত এবং আধুসনি উৎিনষ থর এি অনন্য সনদশ থন জাপান।  

            প্রধানমন্ত্রী সহনসনব ১৯৯৭ সানল আসম সিতীয়বানরর মত জাপান সফর িসর। প্রায় এি যুগ পর প্রধানমন্ত্রী সহনসনব জাপানন 

এটি আমার তৃতীয় সফর। আসম আনসন্দত শে, উন্নয়ন সহনোসগতা বৃসদ্ধর পাশাপাসশ আমানদর দু'শদনশর সবদ্যমান সম্পিথ এখন 

আরও ঘসনষ্ঠ হনয়নি।  

            ২০১২ সানল আমরা আমানদর কূ ননসতি সম্পনিথর ৪০ বির পূসতথ উদ্যাপন িরনত োসচ্ছ। সমনয়র পরীক্ষায় উত্তীণ থ 

জাপান আমানদর পরীসক্ষত বন্ধু। জাপাননর উদার এবং অব্যাহত সহনোসগতা আমানদর আি থ-সামাসজি উন্নয়নন গুরুত্বপূণ থ ভূসমিা 

রাখনি।  

            ২০০৮ সানলর ২৯ শশ সডনসম্বনরর সাধারণ সনব থাচনন সনরঙ্কুশ সংখ্যাগসরষ্ঠতা শপনয় আমরা সরিার গঠন িনরসি। সরিার 

পসরচালনার দাসয়ত্ব শনওয়ার পর শিনি আমরা জনগনণর িল্যানণ আমানদর সনব থাচনী অঙ্গীিার পূরনণ সনরলস ানব িাজ িনর 



োসচ্ছ। আমরা সিসতশীল অি থনীসত, পে থাপ্ত নবনদসশি মুদ্রার সরজা থ এবং এিটি চমৎিার ব্যবসা-বান্ধব পসরনবশ সনসিত িনরসি। 

এরফনল বাংলানদশ উদীয়মান অি থনীসতর পরবতী এগার (Next Eleven Emerging Economies) সহনসনব 

পসরগসণত হনচ্ছ। আমানদর মনধ্য এিটি অি থননসতি অংশীদাসরত্ব চুসি (Economic Partnership Agreement) 

হনল সুপ্ত সম্ভাবনা িানজ লাসগনয় উ য় শদশই লা বান হনত পানর।  

            আসম এই সুনোনগ মান্যবর প্রধানমন্ত্রীনি বাংলানদনশ সবসননয়াগ িরার জন্য জাপানী সবসননয়াগিারীনদর উৎসাসহত িরার 

অনুনরাধ জানাসচ্ছ। আসি থি মুনাফা অজথননর শক্ষনে বাংলানদশ এখন এসশয়ার মনধ্য সিতীয় অবিানন। আপনানদর অনপক্ষাকৃত িম 

লা জনি িল-িারখানা বাংলানদনশ িানান্তর িরনত পানরন। এ ধরননর সবসননয়াগ দু'শদনশর মনধ্য সবদ্যমান বাসণজয ঘা সত হ্রানস 

সাহায্য িরনব। আপনারা জাননন, বতথমানন বাংলানদনশ জাপানী রপ্তাসনর পসরমাণ ১ সবসলয়ন ডলানররও শবসশ। শসখানন জাপানন 

আমানদর পণ্য রপ্তাসনর পসরমাণ মাে ৩৩০ সমসলয়ন ডলার।  

            সবশ্ব রাজনীসতনত বাংলানদশ এবং জাপাননর মনধ্য অতযন্ত শসৌহাদ্যথপূণ থ সম্পিথ সবদ্যমান। আমরা সবশ্বশাসন্ত ও সনরাপত্তার 

প্রসত অঙ্গীিারাবদ্ধ। সন্ত্রাসবাদ শমািাসবলা, পরমাণূ অস্ত্র সবস্তারনরাধ, ব্যাপি সবধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস, জলবায়ু পসরবতথন জসনত প্র াব 

শমািাসবলার প্রসত আমানদর উ য় শদশই দাসয়ত্বশীল ভূসমিা পালন িনর আসনি। আমরা উ য় শদশই  NPT এবং CTBT 

চুসিনত স্বাক্ষর িনরসি। আমরা দুই শদশই সবস ন্ন শক্ষনে এিই রিম মননা াব শপাষণ িসর। পারস্পাসরি স্বাি থ-সংসশষ্ট সবষয়, 

শবাঝা-পিা এবং পরস্পর সন থরশীলতার শক্ষনে আমানদর মনধ্য এিটি শিৌশলগত শজা  নতসর হনত পানর- ো সবশ্বব্যাপী শাসন্তর 

সুবাতাস বইনয় সদনত সহায়ি হনব।  

মান্যবর প্রধানমন্ত্রী,  

            আপনার সুদৃঢ় শনতৃত্ব ও প্রজ্ঞা সনিঃসনন্দনহ জাপানী অি থনীসত এবং জনগনণর উপর সুদূরপ্রসারী ইসতবাচি প্র াব শফলনব। 

এরফনল জাসতসংনঘর সম্প্রসাসরত সনরাপত্তা পসরষনদ িায়ী সদস্যপদ শপনত জাপাননর দাবী আরও শজারানলা হনব বনল আসম মনন 

িসর। জাপাননর এ ন্যায্য দাবীর প্রসত ইনতামনধ্য আমরা সমি থন ব্যি িনরসি।  

            মান্যবর প্রধানমন্ত্রী Mr. Naoto Kan এবং ম্যাডাম Kan-এর সুস্বািয, দীঘ থায়ু এবং অব্যাহত সাফল্য িামনা 

িরসি। এিইসনঙ্গ বন্ধুপ্রসতম জাপানী জনগনণর শাসন্ত, সমৃসদ্ধ এবং উন্নসত িামনা িরসি।  

            সবাইনি আবারও আন্তসরি ধন্যবাদ।     

শখাদা হানফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলানদশ সচরজীবী শহাি  

বাংলানদশ-জাপান বন্ধুত্ব দীঘ থিায়ী শহাি।  

--- 

 


