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বিদেশ প্রবিমন্ত্রী শ্রীমবি মীনাক্ষী লেবির ল ািতু গাে সফর (দসদেম্বর 
12-14, 2021) 
লসদেম্বর 15, 2021  
 
1. বিদেশ প্রবিমন্ত্রী শ্রীমবি মীনাক্ষী লেবি 12 লেদে 14ই লসদেম্বর 2021 -এ ল ািতু গাদে সরোবর 
সফর েদরদেন। 
 
2.  প্রবিমন্ত্রী িার সফরোদে িার সমিত ে  ররাষ্ট্র এিং সহদ াবগিা বিষয়ে  ররাষ্ট্র সবিি বহজ 
এদেদেবি বমস্টার ফ্রানবসদকা অ্যাদের সাদে বি াবক্ষে সম্পেু বনদয় সতগভীর   ুাদোিনা 
েদরদেন।এর দর ভারিীয় নাগবরেদের ল ািতু গাদে োদজ বনদয়াগ েরার জনয এেটি স্মরণীয় 
বি াবক্ষে িত বি স্বাক্ষবরি হদয়দে। ল ািতু গাে হে ইউদরাদ র প্রেম লেশ  াদের সাদে ভারি শ্রদমর 
গবিশীেিার উ দর বনদিবেি এেটি িত বি স্বাক্ষর েদরদে। ইউদরাদ র িাইদর এই প্রেম ল ািতু গাে এই 
রেম এেটি িত বি স্বাক্ষর েরে। িত বিদি  িতু গাদে ভারিীয় শ্রবমে এিং ল শাোরদের বনদয়াদগর 
 দ্ধবি বনরু্ারণ েরা হদয়দে এিং ভারিীয়দের জনয এেটি নিত ন েমুসংস্থাদনর িার উন্মতি হদি 
ল টি েতই লেদশর মদর্য আেুসামাবজে সম্পেুদে আরও মজিতি েরদি।  
 
3. ল ািতু গাদের বিদেশমন্ত্রী, বহজ এদেদেবি বমস্টার অ্গাদস্টা সযানদ াস বসেভা, প্রবিমন্ত্রীর সম্মানাদেু 
এেটি মর্াহ্নদভাদজর আদয়াজন েদরবেদেন ল িাদন  ররাষ্ট্র এিং সহদ াবগিা বিষয়ে  ররাষ্ট্র সবিি 
বহজ এদেদেবি বমস্টার ফ্রানবসদকা অ্যাদে এিং আন্তজুাবিেিা মন্ত্রদের সবিি বহজ এদেদেবি বমস্টার 
ইউবরদো বিহাদন্ত ডায়াসও ল াগোন েদরবেদেন। মন্ত্রী বসেভা ভারদির টিোেরণ েমুসূবির উচ্ছবসি 
প্রশংসা েদরদেন এিং অ্বিমাবর  বরবস্থবির উন্নবি হিার  দর েতই লেদশর মদর্য উচ্চ   ুাদয়র 
বি াবক্ষে সফদরর গবি িজায় োেদি িদে বিবন িার আশা িযি েদরদেন। মন্ত্রী বসেভা এই 
িেদরর লম মাদস ল াদ ুাদি অ্নতবিি ভারি-ইউ-র লনিৃিৃদের সফে বিঠদের েো উদেি েদরদেন 
এিং িাদসেস-এ এর ফোফদের দ্রুি িাস্তিায়দনর উ দর লজার বেদয়দেন। প্রবিমন্ত্রী   িতু গাদের সদে 
বি াবক্ষে অ্েুননবিে ও িাবণবজযে সম্পেু িৃবদ্ধর ও বিবিত্র্য আনদি অ্বর্েির মদনাদ াদগর আহ্বান 
জাবনদয়দেন এিং রাজননবিে, িযিসা এিং মানতদষ মানতদষ সমৃ্পিিা  তনরায় শুরু েরার জনয টিো 
এিং টিো শংসা দত্র্র  ারস্পবরে স্বীেৃবি সংক্রান্ত জরুরীিার  তনরািৃবি েদরন।  
 
4.  ল ািতু গাদের সংকৃবি মন্ত্রী বহজ এদেদেবি ডঃ গ্র্যাো ফনদসোর সাদে প্রবিমন্ত্রী িার বিঠদে, 
 তি এিং সাবহিয প্রবিবনবর্ েে, 2020-র লফব্রুয়ারীদি ল ািতু গাদের সাদে স্বাক্ষবরি লমৌ-এর অ্র্ীদন 
লোোদে সামতবিে ঐবিদহযর উ দর গযাোরী প্রবিিা, ঐবিহয সংরক্ষদণ ক্ষমিায়ন, আেুাইভ এিং 
বমউবজওেজী ও সংবিষ্ট েক্ষিায় প্রবশক্ষেদের প্রবশক্ষদণর মি সাংকৃবিে লক্ষত্র্গুলবেদি সহদ াবগিার 



নিত ন  দের অ্নতসন্ধান েদরদেন। ল ািতু গীজ ভাষা িযিহারোরী লেশগুলবের সম্প্রোদয়র (বসব এেব ) 
বনিুাহী  সবিি বহজ এদেদেবি ডঃ জযাোবরয়াস ো লোস্টার সাদেও প্রবিমন্ত্রী সাক্ষাৎ েদরদেন। 
2021 - এর জতোই মাদস েতয়ান্ডা শীষু সদম্মেদন বসব এেব -লি সহদ াগী   ুদিক্ষে বহদসদি ভারদির 
ল াগোদনর  দর বসব এেব  এিং ভারদির মদর্য এই প্রেম শীষু বিঠে অ্নতবিি হে। প্রবিমন্ত্রী 
বসব এেব  -র প্রোবশি েক্ষয অ্নত ায়ী ল ািতু গীজ ভাষা িযিহারোরী লেশগুলবের সদে সহদ াবগিা 
লজারোর েরার প্রবি ভারদির অ্েীোর িযি েদরদেন। 
 
5. প্রবিমন্ত্রী িার সফর োদে ভারিীয় অ্বভিাসীদের সাদেও আো  আদোিনা েদরদেন এিং 
বেসিদন ভারিীয় েিূািাস িারা আদয়াবজি ভারদির সমৃদ্ধশােী সাংকৃবিে ঐবিহয মবন্ডি আজাবে 
ো অ্মৃি মদহাৎসদি অ্ংশগ্র্হণ েদরদেন। বিবন ভারিীয় সংকৃবি সংরক্ষদণ এিং িসতনর্ি কু ত ম্বেদমর 
সংেদে বিদের সাদে ভারদির িন্ধন অ্ ত   রক্ষা েরার লক্ষদত্র্ অ্বভিাসী সম্প্রোদয়র ভূবমো  ােদনর 
েো উদেি েদরদেন। প্রবিমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধী উেযান েশুন েদরদেন ও মহাত্মার উদেদশয  তস্প স্তিে 
অ্ ুন েদরদেন এিং  দর বহেত মবের েশুন েদরদেন। 
 
6.  ল ািতু গাদের সাদে ভারদির  রম্পরাগি সম্পেু উষ্ণ এিং িন্ধত দের িারা বিবহ্নি এিং 
সাম্প্রবিে িেরগুলবেদি  ারস্পবরে লিাঝা ড়া ও লনিৃদের সমেুদনর সাদে গবিপ্রাপ্ত হদয়দে। 
লোবভড-19-সৃষ্ট িযাঘাি সদেও অ্েুনীবি ও িাবণজয, বিজ্ঞান, প্রবিরক্ষা, জনগদণর সাদে জনগদণর 
সম্পেু এিং সংকৃবি লক্ষদত্র্ েতই লেদশর মদর্য সবক্রয় ও ক্রমিরু্মান সহদ াবগিা রদয়দে। অ্বিমাবরর 
প্রােতভুাদির  দর ভারি লেদে মন্ত্রী   ুাদয়র এই র্রদনর প্রেম সফর ল ািতু গাে ও ইইউর সাদে 
ভারদির ক্রমিরু্মান সম্পেুদে আরও উৎসাহ প্রোন েদরদে।  
 
বনউ বেবে  
লসদেম্বর15,2021    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 


