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প্রবাসী ভারতীয় দিবস (দিদবদি)সম্মেলন দবম্মিশ মন্ত্রম্মের এেটি ফ্ল্যাগদশি ইম্মভন্ট এবং প্রবাসী 
ভারতীয়ম্মির সাম্মে সংম্ম াগ স্থািন ও মমলাম্মমশার জনয এেটি গুরুত্বিূর্ণ মাধ্যম সৃদি েম্মর। বতণ মান 
মোদভি মহামারী সম্মেও, 9 জানুয়ারী, 2021 তাদরম্মে আমাম্মির অদভবাসী সম্প্রিাম্ময়র অনুভূদতর 
েো মাোয় মরম্মে 16 তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলম্মনর আম্ময়াজন েরা হম্মে। সাম্প্রদতে 
দিদবদি সম্মেলনগুদল ম মন অনুদিত হম্ময়দিল মতমনই এই সম্মেলনটিও ভারু্ণ য়াল মাধ্যম্মম অনুদিত 
হম্মব। 2021 সাম্মলর 16 তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস (দিদবদি)সম্মেলম্মনর মূল প্রদতিািয দবষয় 
"আত্মদনভণ র ভারম্মতর প্রদত অবিান"। 
 
দিদবদি সম্মেলম্মন মমাট দতনটি দবভাগ োেম্মব। দিদবদি সম্মেলম্মনর উম্মবাধ্ন েরম্মবন ভারম্মতর 
মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী শ্রী নম্মরন্দ্র মমািী এবং প্রধ্ান অদতদের বক্তবয রােম্মবন সুদরনাম প্রজাতম্মন্ত্রর 
রাষ্ট্রিদত মাননীয় র্দন্দ্রোিরসাি সাম্মতাদে।  ুবসম্প্রিাম্ময়র জনয দনদিণি অনলাইন কুইজ "ভারত মে 
জানুন" দবজয়ীম্মির নামও এোম্মন ম াষর্া েরা হম্মব। 
 
উম্মবাধ্নী অদধ্ম্মবশন িরবতী িটুি মেনাদর মসশন োেম্মব। প্রেম মেনাদরম্মত দবম্মিশমন্ত্রী এবং বাদর্জয 
ও দশল্পমন্ত্রী আত্মদনভণ র ভারম্মত অদভবাসী সম্প্রিাম্ময়র ভুদমো দনম্ময় বক্তবয রােম্মবন এবং দবতীয় 
মেনারীম্মত মোদভম্মিাত্তর মপ্রক্ষািম্মট স্বাস্থয, অেণনীদত, সামাদজে ও আতজণ াদতে সম্পেণ  দনম্ময় আম্মলার্না 
েরম্মবন স্বাস্থয ও দবম্মিশ দবষয়ে প্রদতমন্ত্রী। উভয় মেনাদরম্মতই িযাম্মনল আম্মলার্নার দবদশি প্রবাসী 
দবম্মশষজ্ঞম্মির আমন্ত্রর্ জানাম্মনা হম্মব। 
 
সমাদি অদধ্ম্মবশম্মন মাননীয় রাষ্ট্রিদত প্রবাসী ভারতীয় দিবস উিলম্মক্ষ তাাঁর দবিায়ী ভাষর্ মিম্মবন। 
2020-21 সাম্মলর প্রবাসী ভারতীয় সোন প্রািেম্মির নামও ম াষর্া েরা হম্মব। মিম্মশ এবং দবম্মিম্মশ 
দবদভন্ন মক্ষম্মে তাম্মির েৃদতত্ব এবং অবিাম্মনর স্বীেৃদত জাদনম্ময় সোন প্রিশণম্মনর জনয প্রবাসী ভারতীয় 
সোন িরুষ্কার প্রিান েরা হয়। 
 
 
  



 
2021 সাম্মলর 8ই জানুয়ারী "সফল ভারতীয় ও ভারতীয় অদভবাসী  ুবসমাম্মজর এেেীেরর্" দবষয়ে 
 ুব দিদবদি আনুিাদনেভাম্মব উি াদিত হম্মব এবং অনুিানটি িদরর্ালনা েরম্মবন  ুব দবষয়ে ও 
ক্রীডা মন্ত্রে। অনুিাম্মনর দবম্মশষ অদতদে োেম্মবন দনউদজলযাম্মের েদমউদনটি এবং মস্বোম্মসবী 
দবভাগীয় মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী দপ্রয়াঙ্কা রাধ্ােৃষ্ণান। 
 
অনুিানটি দিদবদি ওম্ময়বসাইট http://www.pbdindia.gov.in এবং 
https://www.youtube.com/user/MEAIndia এ সরাসদর ওম্ময়বোস্ট েরা হম্মব। 
 
 
দনউ দিদি 
জানুয়ারী 07, 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. 
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