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বিদেশ বিষয়ক ৰাবযিক মন্ত্ৰী, শ্ৰীমবি বমনাক্ষী লেখীৰ পৰ্টু গাে 
আৰট লেইন ভ্ৰমণ (লেদেম্বৰ 12-17, 2021) 
চেপ্তেম্বৰ 11, 2021 
 

1. বিপ্তেশ বিষয়ক ৰাবযিক মন্ত্ৰী (এমঅ’এছ)। শ্ৰীমবি বমনাক্ষী চেখীপ্তয় 12-17 চেপ্তেম্বৰ 2021 
িাবৰপ্তখ পৰ্টু গাে আৰট চেইনলে এক েৰকাৰী ভ্ৰমণ কবৰি। 
 

2. 12-14 চেপ্তেম্বৰৰ বনযৰ পৰ্টু গাে ভ্ৰমণি, ৰাবযিক মন্ত্ৰী গৰাকীপ্তয় বনযৰ প্ৰবিৰূপ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
বিষয় আৰট সহপ্ত াবগিাৰ ৰাবযিক সবেি, মাননীয় বমঃ ফ্ৰাবিেপ্তকা আপ্তেৰ সসপ্তি বিপক্ষীয় 
আপ্তোেনা কবৰি। চিওঁ েগপ্তি পৰ্টু গােৰ বিপ্তেশ মন্ত্ৰী, মাননীয় বমঃ আগপ্তটা োণ্টচ্  বেেভা আৰট 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ ৰাবযিক সবেি, মাননীয় বমঃ ইউবৰপ্তকা বিেহাণ্ট বিয়াছক েগ কবৰি। 
পৰ্টু গােি কাম কবৰিলে ভাৰিীয় নাগবৰকৰ বন টবিৰ ওপৰি এক বিপক্ষীয় েট বি এই ভ্ৰমণি 
স্বাক্ষৰ কৰা হ’ি। 
 

3. ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় েগপ্তি পৰ্টু গােৰ সংসৃ্কবি মন্ত্ৰী, মাননীয় বমপ্তছছ গ্ৰাো মাবৰয়া িা ফ’নপ্তেকা 
আৰট পৰ্টু বগয ভাষা চেশৰ সম্প্ৰোয়ৰ (বেবপএেবপ) কা ুবনিুাহী সবেি, মাননীয় বমঃ যাকাবৰয়াছ 
িা ক’টাক েগ কবৰি। ভাৰিক এক সহপ্ত াগী েশুক বহোপ্তপ যটোই 2021 েনি বেবপএেবপ-ি 
প্ৰপ্তেশ কৰা সহবছে আৰট প্ৰবিশ্ৰুবিিদ্ধ েটে’চফান চেশসমূহৰ সসপ্তি বনযৰ ঐবিহাবসক সম্পকু 
গভীৰ কবৰিলে। চিওঁ েগপ্তি ভাৰিীয় সম্প্ৰোয়ৰ সেসিসকেক েগ কবৰি আৰট আযােী কা 
অমৃি মপ্তহাৎসেৰ অংশ বহোপ্তপ ভাৰিৰ সমৃদ্ধ সাংসৃ্কবিক ঐবিহি বেবিি কৰা এক অনটষ্ঠানি 
অংশগ্ৰহণ কবৰি। 
 

4. চেইনলে 15-17 চেপ্তেম্বৰৰ চিওঁৰ ভ্ৰমণি, ৰাবযিক মন্ত্ৰী গৰাকীপ্তয় বনযৰ প্ৰবিৰূপ, বিপ্তেশ 
বিষয়ক ৰাবযিক সবেি, মাননীয় বমপ্তছছ এপ্তেপ্তেছ ম’চৰন’ িাউৰ সসপ্তি আপ্তোেনাি িবহি আৰট 
চেবনছ েৰকাৰৰ আন চযিষ্ঠ বিবশট িিবিসকেক েগ কবৰি। ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় কাো চি 
ো ইবিয়া, ভাল্লাি’বেিি ‘বি বিৰ্’েছ এি ইবিয়া’ প্ৰেশুনী উপ্তিাধন কবৰি আৰট চেইন ভাৰি 
পবৰষে সংস্থাি ভাৰিৰ বিকাশ সহপ্ত াবগিাৰ ওপৰি এক ভাষণ বেি। চিওঁ েগপ্তি ইপ্তিাে’বযট 
আৰট ইপ্তিাবফেসকে,  াৰ বভিৰি আই বে বে আৰৰ প্ৰািন ছাত্ৰসকে আৰট চেইনৰ ভাৰিীয় 
সম্প্ৰোয়ৰ সসপ্তি সংপ্ত াগ কবৰি। 



 
5. ভাৰপ্তি পৰ্টু গাে আৰট চেইন েটপ্তয়াপ্তৰ সসপ্তি উমাে আৰট িন্ধট ত্বৰ সম্পকু উপপ্তভাগ কপ্তৰ। ৰাবযিক 

মন্ত্ৰী গৰাকীৰ ভ্ৰমপ্তণ, ব  সহপ্তছ চকাবভি19 মহামাৰীৰ বপছি েটপ্তয়াখন চেশলে প্ৰথম িিবিগি 
েৰকাৰী সংপ্ত াগ, বিপক্ষীয় িাপ্তন্ধানি সপ্তিয গবি প্ৰোন কবৰি িটবে আশা কৰা সহপ্তছ। 
 

নিট ন বেল্লী 
লেদেম্বৰ 11, 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. 
 


