
International Lusophone Festival, Goa (December 03-06, 
2022) 
 November 29, 2022 
 

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লুছ াছ ান উৎসৱ (ডিছেম্বৰ 03-06, 2022) 
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বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালৱয় (এমইএ) ভাৰতীয় সাাংসৃ্কবতক সম্পকক  পবৰষে (আইবিবিআৰ) আৰু 
গগাো িৰকাৰৰ সহৱ াগত গগাোত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লুৱোৱ ান উৎসে অনুবিত কবৰৱে 03-06 
বিৱিম্বৰ 2022 তাবৰৱে। এই উৎসৱে লুৱোৱ ান বিশ্বৰ সসৱত ভাৰতৰ সম্পকক  অবিক গভীৰ 
কৰাৰ লক্ষ্য কবৰৱে। 
 
গগাো ঐবতহাবসক সম্পকক  আৱে লুৱোৱ ান বিশ্বৰ সসৱত,  াক ভাৰতত পৰু্ক বগজ ভাষা আৰু 
সাংসৃ্কবত প্ৰিাৰ কৰা অবৰৱয়ণ্ট  াউৱেিন আৰ ু গকবময়ে প্ৰবতিানৰ েৱৰ পৰু্ক বগজ সাাংসৃ্কবতক 
প্ৰবতিানসমূহৰ উপবিবতৱয় উন্নত কবৰৱে। ইয়াৰ গ াৱগবে বিবপএলবপ গেশসমূহৰ সসৱত আমাৰ 
অৰ্কননবতক, সাাংসৃ্কবতক সহৱ াবগতা আৰু মানে সম্পকক  গভীৰ সহৱে। 
 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লুৱোৱ ান উৎসে 03 বিৱিম্বৰ 2022 তাবৰৱে উৱবািন কবৰি গগাোৰ মুেয মন্ত্ৰী শ্ৰী 
প্ৰৱমাে সািণ্টৱয় েৰিাৰ হল, ৰাজ ভেনত। বিৱেশ বিষয়ক গকন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু সাংসৃ্কবত গকন্দ্ৰীয় 
মন্ত্ৰী, শ্ৰীমবত বমনাক্ষ্ী গলেীৱয় সন্মানীয় মেুয অবতবৰ্ বহিাৱপ অাংশগ্ৰহণ কবৰি। 
 
এই উৎসেত বিবপএলবপ গেশসমূহৰ পৰা ভ্ৰমণকাৰী সাাংসৃ্কবতক েলৰ (প্ৰায় 70জন বশল্পী) বাৰা 
প্ৰেশকন ৰ্াবকি গগাোৰ বিবভন্ন িানত গ ৱন ইএেবজ কৱেক্স, আজাে সমোন, সাংসু্ক্ৰবত ভেন, 
ইন্সটিটিউৰ্ গমৱনৱজে ব্ৰাগাঞ্জা আবে। এই উৎসেৰ অাংশ বহিাৱপ, বশল্পী আৰু গেচ্ছাৱসেকসকলৰ 
িাৱি লুৱোৱ ান সাংগীতৰ ওপৰত কমকশালা, ঐবতহাবসক নবৰ্পত্ৰ, সুকীয়া গগাোন িাপতয, গগাোন 
হস্তবশল্প আৰু গগাোন আিিািৰ িহুৱতা কমকশালা এিাং প্ৰেশকনীৰ আৱয়াজন কৰা সহৱে। তেপুবৰ, 
লুৱোৱ ান োেয আৰু পনীয় উৎসৱে ভাৰত আৰু লুৱোৱ ান বিশ্বৰ মাজৰ োেয সম্ভাৰৰ সম্পকক  
প্ৰেশকন কবৰি। 
 
"বিশ্বিযাপী েবক্ষ্ণনল ভাৰতৰ প্ৰিাৰ - বিবপএলবপ-ৰ সসৱত অবভসৰণ অৱম্বষণ" আৰু "ভাৰত-
লুৱোৱ ান ঐবতহাবসক আৰু সাাংসৃ্কবতক সম্পকক : স্মৰণ আৰু সম্ভােনা" বিষয় ওপৰত ৰাউে গৰ্িুল 
আৱলািনাই গকেল ভাৰতৰ বিেযমান আৰু ঐবতহাবসক লুৱোৱ ান সম্পকক  অৱম্বষণ কৰাই নহয়, 
লগত ভবেষযতৰ সাংৱ াগৰ িাৱি পৰ্ মুকবল কবৰি। 
 
পৰু্ক বগজ ভাষা গেশৰ সম্প্ৰোয় (কমুবনৱিি ি'ি পাইৱেে বি বলাংগুো পৰু্ক গুৱেো),  াক 
লুৱোৱ ান কমনৱেলৰ্ (কমুবনৱিি লুৱো না) িুবলও গকাো হয়, সহৱে এক িহুপক্ষ্ীয় মঞ্চ, ব  
17 জলুাই 1996 তাবৰৱে িাপন কৰা সহবেল বলেিনত 1ম বিবপএলবপ ৰাজয আৰু িৰকাৰৰ 



প্ৰমুেৰ সবন্মলনত। প্ৰবতিাপক সেসযসমূহ আবেল এাংগলা, ব্ৰাবজল, কাৱিা ভাৱিক , বগবনয়া বিচ্ছাউ, 
মজাবম্বউ, পৰু্ক গাল আৰ ু িাও ৰ্'ম আৰ ু বপ্ৰবিৱপ; আৰু টিম'ৰ গলেৱৰ্ আৰু বিষুেীয় বগবনয়াই 
বপেত গ াগোন কৱৰ। এই 9েন লুৱোৱ ান গেশ বমবল প্ৰায় 300 বন ুত জনগণ অন্তভুক ক্ত কৱৰ 
4েন বিবভন্ন মহাৱেশৰ (আবিকা, গলটিন আৱমবৰকা, এবেয়া আৰু ইউৱৰাপ)। ভাৰৱত 
বিবপএলবপ-ত গ াগোন কৱৰ এক সহকাৰী েশকক বহিাৱপ 2021 িনৰ জলুাই মাহত। বিবপএলবপ-ৰ 
সসৱত ভাৰতৰ সাংৱ াগৰ অাংশ বহিাৱপ, বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালৱয় বেল্লীত বিশ্ব পৰু্ক বগজ ভাষা বেেস 
উে াপন কৱৰ 05 গম' 2022 তাবৰৱে, বিবপএলবপ-ত গ াগোন কৰাৰ বপেৱতই। এই উৎসে 
সহৱে এই সাংৱ াগ আগিঢ়াই বনয়াৰ প্ৰবত আমাৰ প্ৰৱি্াৰ অাংশ। 
 
নতুন ডিল্লী 
নছৱম্বৰ 29, 2022 
 

 

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. 

 


