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ইতালি আয় ালিত লি 20 সংসৃ্কলত মন্ত্রীয়ের বৈঠক 
জলুাই 30,2021 

 

জজ 20, 2021-এর সভাপজিত্বকালল 30 জলুাই ,2021 -এ ইিাজল আল াজজি জজ 20 সংসৃ্কজি মন্ত্রীলের 

বৈঠলক জৈলেশ জৈষ ক এৈং সংসৃ্কজি মন্ত্রলকর মাননী া প্রজিমন্ত্রী শ্রীমজি মীনাক্ষী ললজি অংশগ্রহণ কলরলেন।  

 

সাংসৃ্কজিক ঐজিহযলক সুরজক্ষি রািা; সংসৃ্কজির মাধ্যলম পজরলৈশ সংকলের লমাকাজৈলা করা; প্রজশক্ষণ এৈং 

জশক্ষার মাধ্যলম সক্ষমিা ৈজৃি; সংসৃ্কজির জনয জিজজোল ট্রানজজশন ও নিুন প্রযজুি;এৈং উন্নজির চালক 

জহলসলৈ সংসৃ্কজি এৈং সৃজনশীল লক্ষত্রর উপলর আললাচনা হল লে।  

 

মাননী া পররাষ্ট্র ও সংসৃ্কজি প্রজিমন্ত্রী সভা  অংশগ্রহণকারীলের উলেলশ ৈিৈয রালিন এৈং ‘সংসৃ্কজি ও 

সৃজনশীল লক্ষত্রগুজললক ৈজৃির চালক জহলসলৈ’ জৈষল র উপলর ভারলির েজৃিভজি উপস্থাপন কলরন। জিজন 

অর্থননজিক ৈজৃি এৈং কমথসংস্থান প্রোলনর লক্ষলত্র সংসৃ্কজি এৈং সৃজনশীল লক্ষলত্র গুরুত্ব িুলল ধ্লরন, একই সালর্ 

নারী, যুৈা এৈং স্থানী  সম্প্রো  , যালের িুৈ সমিৃ সাংসৃ্কজিক ঐজিহয এৈং অনশুীলন রল লে িালের আরও 

সুলযাগ প্রোলনর সম্ভাৈনার কর্া উলেি কলরলেন। জিজন হস্তচাজলি িাাঁি, কাজরগজর জশল্প এৈং িাজে ইিযাজের 

উৎপােন এৈং িার ৈযৈহালর লপ্রাৎসাজহি করা এৈং ভারলি এর গুরুত্ব ও প্রাসজিকিার কর্া উলেি কলরন।  

 

জিজন লজারালরাপ কলরলেন লয, কমথসংস্থান সৃজি, বৈষময ্াস, লেকসই পিজিলি উন্ন লনর প্রচার এৈং 

মানষুলক স্বিন্ত্র পজরচ  প্রোলনর মাধ্যলম সংসৃ্কজি এৈং সৃজনশীল লক্ষত্র উন্নজিলক এজগল  জনল  লযলি পালর।  

 

জিজন উত্তর প্রলেশ সরকালরর এক লজলা একটি উৎপােন জস্কম, েুযজরজম সাজকথ ে, লযাগ এৈং আ ুলৈথে প্রচার 

ইিযাজে সংসৃ্কজি ও সৃজনশীল লক্ষত্র জৈকালশর জনয ভারলির গৃহীি জৈজভন্ন পেলক্ষলপর কর্া িুলল ধ্লরন। 

জিজন সাংসৃ্কজিক ও সৃজনশীল লক্ষলত্রর সালর্ সম্পজকথ ি সাধ্ারণ সমসযাগুজল লমাকাজৈলা করার জনয এৈং 

জনসাধ্ারলণর নীজিগুজল যর্াযর্ভালৈ অৈজহি এৈং মাজনল  লনও ার জনয আন্তজথ াজিক আললাচনা এৈং 

সহলযাজগিার প্রল াজনী িার উপর লজার জেল লেন এৈং  িালক সমর্থন কলরলেন। 

 

জিজন আন্তজথ াজিক সাংসৃ্কজিক সহলযাজগিা এৈং সমালজর সাংসৃ্কজিক ও সৃজনশীল লক্ষত্রগুজললক সমর্থন ও 

সহজির করার প্রলচিা  ভারলির প্রজিশ্রুজিলক পুনরা  ৈযি কলরলেন। 

 



আললাচনার লশলষ, G20 সংসৃ্কজি ও াজকথ ং গ্রুলপর লরফালরলের শিথ াৈলী G20 সংসৃ্কজি মন্ত্রীলের দ্বারা গৃহীি 

হ ।  

 

জজ 20  কাযথ লরালি সংসৃ্কজির প্রচললনর পলক্ষ সমর্থন করার জনয জজ 20  শীষথ লনিালের 2021 সলেললন 

জমা লেৈার জনয মন্ত্রী পযথাল র ল াষণা পত্র জজ 20  সংসৃ্কজি মন্ত্রীলের দ্বারা গৃহীি হ , যা জািী  এৈং 

আন্তজথ াজিক লক্ষলত্র এর মজৈিু আজর্থক এৈং সামাজজক প্রভাৈলক প্রোন কলরলে।  

 

লিউ লেলি 

িিুাই 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. 

 
 


