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বিদেশ বিষয়ক ৰাবযিক মন্ত্ৰী, শ্ৰীমবি বমনাক্ষী লেখীৰ পৰ্টু গাে 
ভ্ৰমণ (লেদেম্বৰ 12-14, 2021) 
চেপ্তেম্বৰ 15, 2021 
 

1. বিপ্তেশ বিষয়ক ৰাবযিক মন্ত্ৰী (এমঅ’এছ), শ্ৰীমবি বমনাক্ষী চেখীপ্তয় পৰ্টু গােলে 12-14 চেপ্তেম্বৰ 
2021 িাবৰখি এক েৰকাৰী ভ্ৰমণ কপ্তৰ। 
 

2. এই ভ্ৰমণি ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় বনযৰ প্ৰবিৰূপ, বিপ্তেশ বিষয়ক আৰট সহপ্ত াবগিাৰ ৰাবযিক 
সবেি, মাননীয় বমিঃ ফ্ৰাবিেপ্তকা আপ্তেৰ সসপ্তি বিপক্ষীয় সম্পকুৰ ওপৰি এক গভীৰ বনৰীক্ষণ 
কপ্তৰ। ইয়াৰ বপছি পৰ্টু গােি কাম কৰাৰ িাপ্তি ভাৰিীয় নাগবৰকসকেৰ বন টবিৰ ওপৰি 
বিপক্ষীয় েট বি স্বাক্ষৰ কৰা হয়। পৰ্টু গাে সহপ্তছ প্ৰথমখন ইউপ্তৰাপীয় চেশ  াৰ সসপ্তি শ্ৰম েোেেৰ 
ওপৰি ভাৰপ্তি এক বনপ্তিবেি েট বি স্বাক্ষৰ কবৰপ্তছ। েগপ্তি ইউপ্তৰাপীয় ইউবনয়নৰ িাবহৰি 
পৰ্টু গাপ্তে স্বাক্ষৰ কৰা এয়া প্ৰথম এপ্তন েট বি। এই েট বিখপ্তন পৰ্টু গােি ভাৰিীয় শ্ৰবমক আৰট 
কমীসকেৰ বন টবিৰ পদ্ধবিসমূহ স্থাপন কপ্তৰ আৰট ভাৰিীয়সকেৰ িাপ্তি নিট ন বন টবি সটপ্ত াগ 
মটকবে কপ্তৰ ব  েটপ্তয়াখন চেশৰ মাযৰ সামাবযক-অথুলনবিক সম্পকু অবিক শবিশােী কপ্তৰ। 
 

3. পৰ্টু গােৰ বিপ্তেশ মন্ত্ৰী, মাননীয় বমিঃ আগাষ্ট’ চেণ্ট’ে বেল্ভাই, ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ িাপ্তি এক 
আহাৰ অনটষ্ঠান আপ্তয়াযন কপ্তৰ  ’ি বিপ্তেশ বিষয়ক আৰট সহপ্ত াবগিাৰ ৰাবযিক সবেি, মাননীয় 
বমিঃ ফ্ৰাবিেপ্তকা আপ্তে আৰট আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ ৰাবযিক সবেি, মাননীয় বমিঃ ইউবৰপ্তকা বিহাপ্তণ্ট 
বিয়াপ্তছ অংশগ্ৰহণ কপ্তৰ। মন্ত্ৰী বেল্ভাই ভাৰিৰ িৃহৎ টীকাকৰণ প্ৰপ্তেষ্টাৰ প্ৰশংসা কপ্তৰ আৰট আশা 
প্ৰকাশ কপ্তৰ মহামাৰী পবৰবস্থবি উন্নি চহাৱাৰ সসপ্তি েটপ্তয়াখন চেশৰ মাযি উচ্চ-স্তৰৰ বিপক্ষীয় 
ভ্ৰমণৰ গবি অিিাহি ৰাবখিলে। মন্ত্ৰী বেল্ভাই েগপ্তি এই িছৰৰ চম’ মাহি পপ্তৰু্াি ভাৰি-
ইউপ্তৰাপীয় ইউবনয়ন চনিাসকেৰ সফে সিঠকখন প্ৰসঙ্গ কপ্তৰ আৰট ব্ৰুপ্তেেছি চহাৱা ইয়াৰ 
ফোফেৰ দ্ৰুি ৰূপায়ণৰ ওপৰি চযাৰ বেপ্তয়। ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় পৰ্টু গােৰ সসপ্তি বিপক্ষীয় 
অথুলনবিক আৰট িাবণবযিক সম্পকু উন্নি আৰট বভন্ন কৰাৰ ওপৰি অবিক মপ্তনাপ্ত াগৰ আহ্বান 
কপ্তৰ আৰট ৰাযলনবিক, িাবণবযিক আৰট মানৱ সংপ্ত াগ পটনৰ আৰম্ভৰ িাপ্তি টীকাকৰণ আৰট 
টীকাকৰণ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ পাৰস্পবৰক বেনাবকৰ সন্দভুি গুৰটত্ব আপ্তয়াগ কপ্তৰ। 
 

4. পৰ্টু গােৰ সংসৃ্কবি মন্ত্ৰী, মাননীয় িিঃ চগ্ৰো ফ'চেকাৰ সসপ্তি বনযৰ সিঠকি, ৰাবযিক 
মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় সংসৃ্কবিৰ চক্ষত্ৰি সহপ্ত াবগিাৰ স্থে অপ্তম্বষণ কপ্তৰ চ প্তন  টৱ প্ৰযন্ম আৰট সাবহবিিক 



েেৰ বিবনময়, চফব্ৰুৱাৰী 2020 েনি পৰ্টু গােৰ সসপ্তি স্বাক্ষৰ চহাৱা িটযািটবযৰ স্মাৰক পত্ৰৰ 
অিীনি চোথােি সামটবিক ঐবিহি চগপ্তেৰী স্থাপন, ঐবিহি সংৰক্ষণ, সংগ্ৰহ আৰট সংগ্ৰহােয় 
বিজ্ঞানি ক্ষমিা বনমাুণ, আৰট সম্বন্ধীয় েক্ষিাি প্ৰবশক্ষাথীসকেক প্ৰবশক্ষণ প্ৰোন। ৰাবযিক 
মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় েগপ্তি পৰ্টু বগয ভাষা চেশসমূহৰ সম্প্ৰোয়ৰ (বেবপএেবপ) কা ুবনিুাহী সবেি, 
মাননীয় িিঃ যাকাবৰয়াছ িা ক'ষ্টাক েগ কপ্তৰ। এয়া সহপ্তছ ভাৰি আৰট বেবপএেবপ-ৰ মাযৰ 
প্ৰথম উচ্চ স্তৰৰ সংপ্ত াগ, ভাৰপ্তি যটোই 2021 েনি েটৱাণ্ডা সবন্মেনি এক সহকাৰী েশুক 
বহোপ্তপ বেবপএেবপি চ াগোন কৰা বপছি। ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় ভাৰিৰ প্ৰবিশ্ৰুবি প্ৰকাশ কপ্তৰ 
েটে'চফান চেশসমূহৰ সসপ্তি সহপ্ত াবগিা িীি কৰাৰ প্ৰবি বেবপএেবপৰ প্ৰকাবশি উপ্তেশিসমূহ 
অনট ায়ী। 
 

5. এই ভ্ৰমণকােি, ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় ভাৰিীয় প্ৰৱাসীসকেৰ সসপ্তি ভাি বিবনময় কপ্তৰ আৰট 
বেেি’নি থকা ভাৰিৰ েূিািাপ্তস ভাৰিৰ সমৃদ্ধ সাংসৃ্কবিক ঐবিহি বেবিি কবৰ আপ্তয়াযন কৰা 
আযােী কা অমৃি মপ্তহাৎসৱ উদ  াপনি অংশগ্ৰহণ কপ্তৰ। চিওঁ ভাৰিীয় সংসৃ্কবি সংৰাণ আৰট 
িাসটলিৱ কুৰ্ট ম্বাকামৰ আেশুি ভাৰি আৰট বিশ্বৰ মাযি শবিশােী সম্পকু গঠনি প্ৰৱাসী 
সম্প্ৰোয়ৰ ভূবমকাৰ বিষপ্তয় কয়। ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় মহাত্মা গান্ধী উেিান ভ্ৰমণ কপ্তৰ আৰট 
মহাত্মাযনক বনযৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জবে অপুণ কপ্তৰ আৰট বপছি বহন্দট মবন্দৰ ভ্ৰমণ কপ্তৰ। 
 

6. পৰ্টু গােৰ সসপ্তি ভাৰি পাৰম্পবৰক সম্পকু উষ্ণিা আৰট িন্ধট ত্বপ্তৰ বেবিি আৰট চশহিীয়া 
চকইিছৰমানি গবিশীেিা অযুন কবৰপ্তছ চনিাসকেৰ পৰা পাৰস্পবৰক িটযািটবয আৰট সমথুনৰ 
সসপ্তি। েটপ্তয়াখন চেশৰ সবিয় আৰট বিকাশশীে সহপ্ত াবগিা আপ্তছ অথুনীবি আৰট িিৱসায়, 
বিজ্ঞান, প্ৰবিৰক্ষা, মানৱ সম্পকু আৰট সংসৃ্কবিৰ চক্ষত্ৰি, চকাবভি-19 মহামাৰীপ্তৰ সৃবষ্ট কৰা 
িািাৰ স্বপ্তেও। এই ভ্ৰমপ্তণ, ব  সহপ্তছ মহামাৰীৰ আৰম্ভবণৰ পৰা ভাৰিৰ ফােৰ প্ৰথম মন্ত্ৰী-স্তৰৰ 
ভ্ৰমণ, অবিক গবি প্ৰোন কবৰপ্তছ পৰ্টু গাে আৰট ইউপ্তৰাপীয় ইউবনয়নৰ সসপ্তি ভাৰিৰ িাবি অহা 
সম্পকুি। 
 

নিট ন বেল্লী 
লেদেম্বৰ 15, 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. 
 


