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পররাষ্ট্র তবষয়ক মন্ত্রক(এমইএ) ইতিয়ান কাউতিল  র ইন্টারনযাশনাল তরসলশন ( 
আইত ত আর) এবং গোয়া  রকাসরর  াসে একস াসে আোমী 03-06 তিস ম্বর 
2022 –এ গোয়াসি লুস াস ান উৎ সবর আসয়ার্ন কসরসে। লসু াস ান র্েসির 
 াসে আরও  ংস াে তিতর করার উসেসশয এই উৎ সবর আসয়ার্ন। 

 
লুস াস ান র্েসির  াসে গোয়ার একটি ঐতিহাত ক  ম্পকজ  রসয়সে, গ টি 
প্রতিপাতলি হসয়সে ওতরসয়ন্ট  াউসিশন এবং দ্য কযাসমাসয়  ইনতিটিউসের মি 
গপািুজ েীর্  াংসৃ্কতিক প্রতিষ্ঠান গুতলর মাধ্যসম,  ারা োরসি গপািুজ েীর্ োষা এবং 
 ংসৃ্কতির প্রচার কসর োসক। এটি ত তপতলতপ  দ্ য গদ্শগুতলর  াসে আমাসদ্র 
অেজননতিক,  াংসৃ্কতিক  হস াতেিা এবং র্নেসের  াসে র্নেসের  ম্পকজ সক আরও 
েেীর কসরসে।  

 
আন্তর্জ াতিক লুস াস ান উৎ বটি 03 তিস ম্বর 2022 িাতরসে দ্রবার হল-এ গোয়ার 
মুেয মন্ত্রী শ্রী প্রসমাদ্  াওয়ন্ত উসবাধ্ন করসবন। তবসদ্শ ও  াংসৃ্কতিক প্রতিমন্ত্রী 
শ্রীমিী মীনাক্ষী গলতে  মান্নীয় অতিতে তহস সব উপতিি োকসবন। 

 
উৎ সবর মসধ্য অন্তেভজ ক্ত োকসব ত তপতলতপ গদ্শগুতল(প্রায় 70র্ন তশল্পী) গেসক 
  ররি  াংসৃ্কতিক দ্লগুতলর অনুষ্ঠান । গ গুতল গোয়ার তবতেন্ন র্ায়োয় অনতুষ্ঠি 
হসব। অনযানয গুতলর মসধ্য মভলিঃ িানগুতল হল ইত তর্ কমসেক্স, আর্াদ্ ময়দ্ান, 
 ংসু্ক্রতি েবন, ইিটিটিউে গমসনসর্  ব্রাোঞ্জা। উৎ সবর অঙ্গ তহস সব তশতল্প ও 
গেচ্ছাস বীসদ্র র্নয লুস াস ান  ঙ্গীসির উপসর কমজশালা, ঐতিহাত ক নতের 
 সোকতপর উপসর কমজশালা ও প্রদ্শজনী, অনপুম গোয়ান িাপিয, গোয়ার হস্ততশল্প ও 
আ বাসবর আসয়ার্ন করা হসয়সে। উপরন্তু, লুস াস ান োদ্য ও পানীয় োরি এবং 
লুস াস ান র্েসির মসধ্য রন্ধনশীসল্পর  ংস ােসক প্রদ্শজন করসব।      

 
“ইতিয়া  আউেতরচ েু দ্য গলাবাল  াউে-এক্সসোতরং উইে ত তপতলতপ” এবং 
“ইতিয়া-লুস াস ান তহ সোতরকযাল তলংসকর্ ঃ গরসরাসেক্ট অযাি প্র সপক্ট” 
মভলোসবর উপসর রাউি গেতবল আসলাচনা শুধ্মুাত্র োরসির তবদ্যমান  এবং  



ঐতিহাত ক লুস াস ান  ংস ােসকই অসেষে করসব না বরং েতবষযসির  ম্পৃক্তিার 
র্নয এতেসয়  াবার পসেরও আসলাচনা করসব।     

 
লুস াস ান কমনওসয়লে (কতমউতনদ্াসদ্ লসু াস ানা) নাসম পতরতচি গপািুজ েীর্ 
োষার গদ্শগুতলর  ম্প্রদ্ায় (কতমউতনদ্াসদ্ ি  পযাইস   গদ্ তলঙ্গয়ুা গপািুজ েীর্া)  
হল, 17ই র্লুাই 1996  াসল তল বসন প্রেম ত তপতলতপ রাষ্ট্র প্রধ্ানসদ্র এবং 
 রকাসরর শীষজ  সেলসন প্রতিতষ্ঠি একটি বহুপাতক্ষক গ ারাম। প্রতিষ্ঠািা  দ্ য 
গদ্শগুতল তেল আসঙ্গালা, ব্রাতর্ল, কাসবা োসদ্জ , তেতনয়া তব ায়ু, গমার্াতম্বক, 
গপািুজ োল ও  াসয়া গিাসম এবং তপ্রতিতপ; টিসমার গলসি এবং ইকুয়াসোতরয়াল 
তেতনয়া পরবিীকাসল গ ােদ্ান কসরতেল। চারটি তবতেন্ন মহাসদ্শ বযাপী (আতিকা, 
লযাটিন আসমতরকা, এতশয়া এবং ইউসরাপ) নয়টি লুস াস ান গদ্সশ প্রায় 300 

তমতলয়ন গলাসকর বা । োরি একর্ন  হকারী পতরদ্শজক গদ্শ তহস সব ত তপতলতপসি 
2021  াসল গ ােদ্ান কসরতেল। ত প[ইতলতপসি গ ােদ্াসনর পসর পসরই ত তপতলতপর 
 াসে  ম্পসকজ র অঙ্গ তহস সব তবসদ্শ মন্ত্রক 2022 াসলর 5 ই গম-গি তদ্তিসি তবশ্ব 
গপািুজ েীর্ োষা তদ্বস র উদ্ াপন কসরতেল।   ম্পকজ সক আরও এতেসয় তনসয় 
 াবার প্রসচষ্ঠার একো অঙ্গ তহস সব এই উৎ সবর আসয়ার্ন।   

 
তনউ তদ্তি 
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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. 

 


