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ইতালিয়ে আয়োজন কৰা লজ20 সাাংকৃলতক মন্ত্ৰী বৈঠক 
জলুাই 30, 2021 
 
মাননীয় বিদেশ বিষয়ক আৰু সংসৃ্কবিৰ ৰাবজিক মন্ত্ৰী, শ্ৰীমবি বমনাক্ষী ললখীদয় ইিাবলদয় বনজৰ 2021 
চনৰ অিিাহি বজ20 সভাপবিত্বি 30 জলুাই, 2021 িাবৰদখ আদয়াজন কৰা বজ20 সংসৃ্কবি মন্ত্ৰীৰ 
বিঠকি অংশগ্ৰহণ কদৰ। 
 
সাংসৃ্কবিক ঐবিহিৰ সুৰক্ষা; সংসৃ্কবিৰ ল াদেবে জলিায় ুসমসিা সমাধা; প্ৰবশক্ষণ আৰু বশক্ষাৰ ল াদেবে 
ক্ষমিা বনমমাণ; সংসৃ্কবিৰ িাদি বিবজদেল পবৰৱিম ন আৰু নিুন প্ৰ ুবিসমূহ; আৰু বিকাশৰ চালক বহচাদপ 
সংসৃ্কবি আৰু সৃবিশীল খণ্ডসমূহৰ ওপৰি আদলাচনা কৰা হয়। 
 
মাননীয় বিদেশ বিষয়ক আৰু সংসৃ্কবিৰ ৰাবজিক মন্ত্ৰীদয় বিঠকখনৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক সদবাধন কদৰ 
আৰু 'বিকাশৰ চালক বহচাদপ সংসৃ্কবি আৰু সৃবিশীল খণ্ডসমূহ' বিষয়ৰ ওপৰি ভাৰিৰ েবৃিভবি প্ৰোন 
কদৰ। লিওঁ সংসৃ্কবি আৰু সৃবিশীল খণ্ডৰ গুৰুত্ব উদেখ কদৰ অৰ্মননবিক বিকাশ আৰু সংস্থাপন প্ৰোনি 
আৰু লেদি ইয়াৰ ক্ষমিাৰ বিষদয় কয় মবহলা,  ুৱচাম আৰু সমৃদ্ধ আৰু বভন্ন সাংসৃ্কবিক পৰম্পৰা আৰু 
নীবি ৰ্কা স্থানীয় সম্প্ৰোয়দিাৰক অবধক সুদ াে বেয়াৰ লক্ষত্ৰি, হস্তবশল্প, িস্ত্ৰবশল্প আৰু খােী আবেৰ 
উৎপােনৰ েদৰ অবধক পবৰদৱশ সুলভ উৎপােন আৰু লসৱন প্ৰচাৰৰ িাদি, আৰু ভাৰিৰ িাদি ইয়াৰ 
গুৰুত্ব আৰু প্ৰাসবিকিা। 
 
লিও ঁ লজাৰ বেদয় ল  সংসৃ্কবি আৰু সৃবিশীল খণ্ডসমূদহ বিকাশ েবি কবৰি পাদৰ সংস্থাপন সৃবি কবৰ, 
অসমানিা হ্ৰাস কবৰ, এক িহনশীল ধৰদণ উন্নয়ন প্ৰচাৰ কবৰ আৰু মানুহক এক বনবেমি পবৰচয় প্ৰোন 
কবৰ। 
 
লিও ঁভাৰদি ললাৱা বিবভন্ন পেদক্ষপ উদেখ কদৰ সংসৃ্কবি আৰু সৃবিশীল খণ্ডৰ বিকাশৰ িাদি ল দন এক 
বজলা এক উৎপােন আঁচবন উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ, প মেন চক্ৰ, ল াোসন আৰু আয়ুৰদিধৰ প্ৰচাৰ 
আবে। 
 
লিও ঁসাংসৃ্কবিক আৰু সৃবিশীল খণ্ডসমূহৰ বসদি সং ুি সাধাৰণ বিষয়দিাৰ সমাধা কৰা আৰু ৰাজহুৱা 
নীবিসমূহ উপ ুিভাদৱ অৱেি আৰু অবভদ াজন কৰাৰ িাদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদলাচনা আৰু সহদ াবেিাৰ 
প্ৰদয়াজন উদেখ আৰু সমৰ্মন কদৰ। 
 
লিও ঁ পুনৰ ভাৰিৰ প্ৰবিশ্ৰুবি বনবিি কদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহদ াবেিা আৰু সংদ ােৰ প্ৰবি সমাজদিাৰৰ 
সাংসৃ্কবিক আৰু সৃবিশীল খণ্ডদিাৰ সমৰ্মন আৰু সাধন কৰাৰ প্ৰদচিাৰ িাদি। 
 
আদলাচনাৰ লশষি, বজ20 সংকৃবি মন্ত্ৰীসকদল  বজ20 প্ৰসিৰ কমমৰি লোে নীবি গ্ৰহণ কদৰ। 



 
বজ20ৰ সংসৃ্কবি মন্ত্ৰীসকদল বজ20 লনিাসকলৰ 2021 সবিলননল োবখলৰ মন্ত্ৰী ল াষণা গ্ৰহণ কদৰ বজ20 
কমম ধাৰাি সংসৃ্কবিৰ অন্তভুম বি সমৰ্মনৰ িাদি, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্বদ াৰা স্তৰি ইয়াৰ শবিশালী অৰ্মননবিক 
আৰু সামাবজক প্ৰভাৱৰ িাদি। 
 
নতুন লিল্লী 
জিুাই 30, 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. 
 
 


