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2022-এ ভারত ও জাপানের মনযে কূটনেততক সম্পকক স্থাপনের
70তম বাতষককী উদযাপে- ভারনতর ল ান ার প্রচ ে
জােুয়াতর

04,2022

1.28লে এতপ্র 1952 লত ভারত ও জাপানের মনযে কূটনেততক সম্পকক স্থাপে হনয়তি । 2022-এ এই দুই
লদে তানদর কূটনেততক সম্পকক

স্থাপনের 70তম বাতষককী উদযাপে করনি। এই ঐততহাতসক ঘটোনক

উপ ক্ষ্ে কনর, দুই লদে তবনেষ ল ান া প্রচ ে করার তসদ্ধান্ত তেনয়নি। এই বিনরর শুরুনতই জাপাে
তানদর ল ান ার প্রচ ে কনরনি।
2. ভারতীয় ল ান ার েকো তততর করার জেে তবনদে মন্ত্রক 2021-এর লসনেম্বনর একটি ল ান া তিজাইে
প্রততনযাত তার আনয়াজে কনরতি । মাই ভ লপাটকান র মাযেনম জে নের কাি লেনক এতির আনবদে করা
হনয়তি । তবনদে মন্ত্রনকর পররাষ্ট্র প্রচার তবভা

এবং লটাতকওর দূতাবাসও এর প্রচার কনরতি । লমাট

1131 টি এতি জমা পনেতি । একটি তবচারক মন্ড ী প্রততনযাত তার মােদনন্ডর তেতরনে এতিগুত র মনযে
লেনক একটি ল ান ানক প্রেম স্থাোতভতষক্ত কনরনিে। তবজয়ী হওয়া ল ান ার েকোটিনক েীনচ লদওয়া হ ।

3. ল ান াটিনত একটি ময়ূর ও একটি সবুজ ততততর আঁকা রনয়নি লযগুত যোক্রনম ভারত এবং জাপানের
জাতীয় পাতে। সবুজ ততততনরর ল জটির আকার ইংনরতজর 7 সংেো আর ময়ূরটি 0 সংেোর আকার তততর
কনরনি। ল ান াটি দুই লদনের মনযে বন্ধু নের সম্পনকক র প্রতীক। এটি তততর কনরনিে শ্রীযুক্ত অেুপ লদও
পুততক । পুততক বাবু গুজরানটর সদক ার পোনট
তবশ্বতবদো য় লেনক কতম্পউটার অোতিনকেনে (এমতসএ)
স্নাতনকাত্তর উপাতয প্রাপ্ত। ই- াতেকং, ইউ আই এবং ওনয়ব তিজাইনে তার প্রভূ ত অতভজ্ঞতা রনয়নি।
4.70 তম বাতষককী উদযাপে করার জেে, সারা বির যনর জাপাে এবং ভারনত তবতভন্ন অেুষ্ঠাে করার
পতরকল্পো করা হনয়নি। ভারত ও জাপানের মনযে তিপাতক্ষ্ক সম্পনকক র তবতভন্ন লক্ষ্ত্রনক তঘনর তবতভন্ন
সাংস্কৃ ততক অেুষ্ঠাে, প্রদেকেী এবং লসতমোর এর মযে অন্তভূক ক্ত রনয়নি।এই অেুষ্ঠােগুত এই উপ ক্ষ্েনক
এমেভানব তচতিত করনব যা সততে সততেই ভারত ও জাপানের মনযে লকৌে ত এবং তবতশ্বক অংেীদাতরের
সম্পূেক সম্ভাবোনক সক লেকনহাল্ডারনদর বুনে ওঠার জেে এর গুরুে এবং অঙ্গীকারনক প্রততফত ত
করনব।
তেউ তদতি
জােুয়াতর 04, 2022
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