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প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস সদিলন: 2021 
জানুৱাৰী 07, 2021 
 
প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস (দিদিদি) সদিলন হৈছে দিছিশ দিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰমুখ অনুষ্ঠান আৰু এক 
গুৰুত্বিূৰ্ণ মঞ্চ প্ৰিান কছৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলৰ হসছত য াগাছ াগ আৰু সংছ াগ কৰাৰ িাছি। আমাৰ 
প্ৰাৰ্ৱন্ত প্ৰৱাসী সম্প্ৰিায়ৰ আছৱগক লক্ষ্য ৰাদখ, 16তম প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস সদিলন, অনুদষ্ঠত কৰা 
হৈছে 9 জানুৱাৰী 2021 তাদৰছখ, চদল থকা যকাদভি মৈামাৰীৰ স্বছেও। সদিলনখন ভাৰচুযছৱল ধৰৰ্ত 
অনুদষ্ঠত কৰা ৈ’ি, দ  িছৰ দিদিদি অদধছৱশনসমূৈ আছয়াজন কৰা হৈদেল সদিলনখনৰ আগছত। 16তম 
দিদিদি সদিলন 2021 চনৰ দিষয় হৈছে “আত্মদনভণ ৰ ভাৰতলল অৱিান কৰা”। 
 
দিদিদি সদিলনৰ দতদনটা ভাগ থাদকি। দিদিদি সদিলন উছবাধন কদৰি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধান মন্ত্ৰী, 
শ্ৰী নছৰন্দ্ৰ যমািীছয় আৰু মুখয অদতদথ, চুদৰছনম গৰ্ৰাজযৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰিদত, মাননীয় দমিঃ চন্দ্ৰীকাপ্ৰসাি 
সছন্তাষীৰ বাৰা এক মূল ভাষৰ্ থাদকি।  ুৱসকলৰ িাছি আছয়াজন কৰা ভাৰত যকা জাদনছয় 
প্ৰদতছ াদগতাৰ দিছজতাসকলৰ নাছমা য াষৰ্া কৰা ৈ’ি।  
 
উছবাধনী অনুষ্ঠানৰ দিেত িটুা সম্পূৰ্ণ সিসযৰ অনুষ্ঠান ৈ’ি। প্ৰথমখন অনুষ্ঠান আত্মদনভণ ৰ ভাৰতত 
প্ৰৱাসীৰ ভূদমকাত দিছিশ দিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু িাদৰ্দজয আৰু উছিযাগ মন্ত্ৰীছয় ভাষৰ্ দিি, আৰু দবতীয়খন 
অনুষ্ঠানত দ  হৈছে যকাদভি-অন্তৰ প্ৰতযাহ্বানৰ সিুখীন যৈাৱা – স্বাস্থ্য, অথণনীদত, সামাদজক আৰু 
আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পকণ ৰ ওিৰত, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আৰু দিছিশ দিষয়ক ৰাদজযক মন্ত্ৰীছয় ভাষৰ্ দিি। িছুয়াখন 
অনুষ্ঠানত যিছনল আছলাচনা থাদকি প্ৰদসদ্ধ প্ৰৱাসী দিছশষজ্ঞক দনমন্ত্ৰৰ্ কদৰ। 
 
সমাদিত থাদকি দিিায়ী অনুষ্ঠান  ’ত মাননীয় ৰাষ্ট্ৰিদতজীছয় দনজৰ দিিায়ী সছবাধন প্ৰিান কদৰি 
প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱসৰ উিলক্ষ্ দচদিত কদৰিলল। 2020-21 চনৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সিান িটঁাৰ 
নামসমূছৈা য াষৰ্া কৰা ৈ’ি। প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সিান িটঁা প্ৰিান কৰা ৈয় িােদন কৰা ভাৰতীয় প্ৰৱাসী 
সিসযসকলক যতওঁছলাকৰ কত দতত্বক স্বীকত দত দিিলল আৰু ভাৰত আৰু দিছিশত দিদভ্ন  যক্ষ্্ৰতত যতওঁছলাকৰ 
অৱিানক সিাদনত কদৰিলল। 
 
 
  



 ুৱ দিদিদি ভাৰচুযছৱল ধৰছৰ্ উি ািন কৰা ৈ’ি “ভাৰত আৰু ভাৰতীয় প্ৰৱাসীৰ  ুৱ 
অজণ নকাৰীসকলক এছকলগ কৰা” দিষয়ৰ ওিৰত 8 জানুৱাৰী 2021 তাদৰছখ, আৰু ইয়াৰ যনতত ত্ব কদৰি 
 ুৱ দিষয়ক আৰু দিয়া মন্ত্ৰালছয়। এই অনুষ্ঠানৰ মুখয অদতদথ ৈয় মাননীয় দমছেে দপ্ৰয়াংকা ৰাধাকত ষ্ণন, 
দনউ দজছলণ্ডৰ সম্প্ৰিায় আৰু যস্বচ্ছাকত ত খণ্ডৰ মন্ত্ৰী।  
 
অনুষ্ঠানছটাৰ যিানিটীয়া যৱিকাষ্ট ৈ’ি দিদিদি যৱিচাইট http://www.pbdindia.gov.in আৰু 
https://www.youtube.com/user/MEAIndia। 
 
নতুন দিল্লী 
জানুৱাৰী 07, 2021 
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