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2022 চনত ভাৰত আৰ ু জাপানৰ মাজত কূটননততক সম্পকক  
স্থাপনৰ 70তম বাতষককী - ভাৰতৰ ল'গ' মুকতল 
জানুৱাৰী 04, 2022 
 

1. ভাৰত আৰু জাপানন 28 এপ্ৰিল 1952 তাপ্ৰৰনে কূটননপ্ৰতক সম্পকক  স্থাপন কপ্ৰৰপ্ৰিল। 
2022 চনত, দনু ােন দদনে কূটননপ্ৰতক সম্পকক  স্থাপনৰ 70তম বাপ্ৰষককী উৎযাপন কপ্ৰৰব। 
এই ঐপ্ৰতহাপ্ৰসক উপলক্ষক প্ৰচপ্ৰিত কৰাৰ বানব, দনু ােন দদনে প্ৰবনেষ ল'গ' সৃপ্ৰি কৰাৰ 
প্ৰসদ্ধান্ত ল ছলনি। জাপানী পক্ষই এই বিনটক াৰ আগ ভাগত প্ৰনজৰ ল'গ' মুকপ্ৰল কপ্ৰৰপ্ৰিল। 
 

2. প্ৰবনদে প্ৰবষ ক মন্ত্ৰালন  (এমইএ) দচনেম্বৰ 2021 চনত এক ল'গ' প্ৰিজাইন িপ্ৰতনযাপ্ৰগতা 
মুকপ্ৰল কপ্ৰৰপ্ৰিল ভাৰতী  ল'গ প্ৰিজাইন কৰাৰ বানব। মাইগ'ভ পনটক লৰ দযানগপ্ৰদ ৰাইজৰ পৰা 
িনৱে আমপ্ৰন্ত্ৰত কৰা ছহপ্ৰিল। এ া প্ৰবনদে প্ৰবষ ক মন্ত্ৰাল ৰ বাপ্ৰহিক িচাৰ প্ৰবভাগ আৰু 
লগনত টপ্ৰকঅ'ৰ ভাৰত দূতাবানস বহলভানৱ িচাৰ কপ্ৰৰপ্ৰিল। এক প্ৰনৰীক্ষক সপ্ৰমপ্ৰতন  এই 
িনৱেসমূহ প্ৰনৰীক্ষণ কনৰ িপ্ৰতনযাপ্ৰগতাৰ মাপকাঠীৰ প্ৰভপ্ৰিত আৰু ল'গ' এটা িথম পুৰষ্কাৰ 
প্ৰবজ ী িনৱে প্ৰহচানপ প্ৰনবকাচন কনৰ। প্ৰবজ ী ল'গ'দটা তলত প্ৰদ া ছহনি। 
 

 

 

 



3. ল'গ'দটানৱ এটা ম'ৰাচৰাই আৰু এক দসউজী া দদও-িঁপ্ৰৰক িদেকন কনৰ, প্ৰয ছহনি যথাক্ৰনম 
ভাৰত আৰু জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰী  পেী। দসউজী া দদও-িঁপ্ৰৰকনটানৱ প্ৰনজৰ দনজিানলনৰ 7 
সংেিানটা গঠন কনৰ আৰু ম'ৰাচৰাইনটানৱ 0 সংেিানটা গঠন কনৰ। ল'গ'দটানৱ দনু ােন দদেৰ 
মাজৰ বনু্ধত্বৰ বানন্ধান প্ৰচপ্ৰিত কনৰ। এ া প্ৰমিঃ অনুপ দদউ পূৰ্টক ন  সৃপ্ৰি কপ্ৰৰনি। প্ৰমিঃ পূৰ্টক ন  
মািাৰ অফ কপ্ৰম্পউটাৰ এপ্ৰিনকচন (এমপ্ৰচএ) প্ৰেক্ষা গ্ৰহণ কপ্ৰৰপ্ৰিল চদক াৰ পানটল 
প্ৰবশ্বপ্ৰবদিাল ত। দতওঁৰ বহল অপ্ৰভজ্ঞতা আনি ই-প্ৰেক্ষা, ইউআই আৰু দৱবচাইট প্ৰিজাইনত। 
 

4. 70তম বাপ্ৰষকী প্ৰচপ্ৰিত কৰাৰ বানব, ভাৰত আৰু জাপানত বিৰনটাৰ প্ৰভতৰত দকবাটাও 
অনুষ্ঠান অনুপ্ৰষ্ঠত কৰাৰ বানব পপ্ৰৰকল্পনা কৰা ছহনি। ই াৰ প্ৰভতৰত আনি ভাৰত-জাপান 
প্ৰিপক্ষী  সম্পকক ৰ প্ৰবপ্ৰভন্ন দক্ষত্ৰ আৱৰা সাংসৃ্কপ্ৰতক কাযককলাপ, িদেকনী আৰু সপ্ৰিলন। এই 
অনুষ্ঠানসমূনহ উপলক্ষনটা এইদনৰ প্ৰচপ্ৰিত কপ্ৰৰব প্ৰয ই াৰ গুৰুত্ব আৰু সকনলা অংেীদাৰৰ 
িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত িকৃতভানৱ িপ্ৰতফলন কপ্ৰৰব ভাৰত-জাপান প্ৰবনেষ দকৌেলগত আৰু প্ৰবশ্বজৰুা 
অংেীদাপ্ৰৰত্বৰ সম্পূণক সম্ভাৱনা উপলপ্ৰি কৰাৰ বানব। 

 
নতুন তিল্লী 
জানুৱাৰী 04, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


