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বিদেশ বিষয়ক আৰু সংসৃ্কবিৰ ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীমবি বমনাক্ষী কেখীৰ নৰদে, আইচদেণ্ড 

আৰু মাল্টা ভ্ৰমণ (আগষ্ট 16-23, 2022) 

আগষ্ট 24, 2022 

 

1. বিদেশ বিষয়ক আৰু সংসৃ্কবিৰ ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী (এমঅ'এছ), শ্ৰীমবি বমনাক্ষী কেখীদয় নৰদে, আইচদেণ্ড আৰু মাল্টা 

ভ্ৰমণ কদৰ 16-23 আগষ্ট 2022 িাবৰখৰ বিিৰি। 

 

2. বনজৰ নৰদে ভ্ৰমণি (16-18 আগষ্ট), ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, বমদছছ এবিদকন 

হুইটদেল্ডটক সাক্ষাৎ কদৰ আৰু নৰদেৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰােয়ৰ মহাসবচি, বমিঃ ট'ৰ হাদেম আৰু ককন্দ্ৰীয় সবচি, 

বমিঃ আৰবেং বৰমদষ্টডক েগ কদৰ। এই বিঠক ককইখনি, িাবণজয আৰু বিবনদয়াগি সহদ াবগিা, নীে অৰ্থনীবি, 

শবি, আবটথ ক অঞ্চে, সাংসৃ্কবিক আৰু মানে সংদ াগ আদোচনা কৰা হয়। েগদি পাৰস্পবৰক ৰুচীৰ আঞ্চবেক 

আৰু বিশ্বজুৰা বিষয়সমূহ আদোচনা কৰা হয়। 

 

3. 17 আগষ্ট িাবৰদখ, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় িাৰি-নৰদে কসউজ শবি সহদ াবগিাৰ ওপৰি এক কপদনে 

আদোচনাি অংশগ্ৰহণ কদৰ, জেিায়ু আৰু পবৰদেশ মন্ত্ৰী, বমিঃ এছদপন িাৰ্থ এইডৰ বসদি। ককন্দ্ৰীয় 

মন্ত্ৰীগৰাকীদয় এই িাি বিবনময়ি জেিায়ু বিয়া েক্ষয অজথ নি িাৰিৰ গুৰুত্বপূণথ প্ৰগবি উদেখ কদৰ। 

 

4. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় বশখ সম্প্ৰোয়ৰ সেসযসকেৰ বসদি িাি বিবনময় কদৰ শ্ৰী গুৰু নানক কেে জী গুৰুদ্বাৰা 

ভ্ৰমণি (নৰদেৰ প্ৰৰ্ম গুৰুদ্বাৰা)। কিওঁ েগদি এক সম্প্ৰোয় অনুষ্ঠানি প্ৰাণিন্ত িাৰিীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ প্ৰায় 

150জন প্ৰমুখ সেসযৰ বসদি িাি বিবনময় কদৰ। কসই অংশগ্ৰহণকাৰীসকেৰ বিিৰি আবছে বিজ্ঞাবনক, িৰ্য 

প্ৰ ুবি কমী, িযেসায়ী,  ুে আৰু বশক্ষাৰ্ী। ইয়াৰ উপবৰ, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় এক ক াগাসন অনুষ্ঠানি অংশগ্ৰহণ 

কদৰ আৰু ঐবিহাবসক উবিে উেযানি এক গছ পুবে কৰাদে। 

 

5. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীদয় 19-20 আগষ্ট 2022 িাবৰদখ আইচদেণ্ড ভ্ৰমণ কদৰ। এই ভ্ৰমণি, মন্ত্ৰীগৰাকীদয় বিদেশ 

বিষয়ক মন্ত্ৰী, বমদছছ ৰ্'ৰবডছ কেব্ৰান বগেদেড'টিৰক েগ কদৰ আৰু বদ্বপক্ষীয় সম্পকথ ৰ েগদি আঞ্চবেক আৰু 

বিশ্বজুৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰি িাি বিবনময় কদৰ। দুদয়া পক্ষই মীনপােন, িূ-িাপীয় শবি, উিােন, িাবণজয আৰু 

বিবনদয়াগ, প থটন, সংসৃ্কবি আৰু মানে সংদ াগ িৃবি কৰাৰ কক্ষত্ৰি সহদ াবগিা উিি কবৰিলে বসিান্ত েয়। 

ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় েগদি আইচদেণ্ডৰ সংসৃ্কবি আৰু িযেসায় বিষয়ক মন্ত্ৰী বমদছছ বেেজা 

এেদেডছড'টিৰক েগ কদৰ আৰু ক াগাসন, চেবচত্ৰ, সংগীি, পবৰদিশন কো আৰু প থটনি সহদ াবগিা িৃবি 

কৰাৰ ওপৰি আদোচনা কদৰ। কিওঁ েগদি আইচদেণ্ডৰ সংসেৰ িিা, বমিঃ বিবজথ ৰ আৰদমনচনক সাক্ষাৎ কদৰ 

আৰু দুদয়াখন কেশৰ মাজৰ সংসেীয় সহদ াবগিা আদোচনা কদৰ। 

 



6. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় ডাদয়দিবচচৰ িাদি িবেষযদ্বাণীমূেক চকু পৰীক্ষাৰ কক্ষত্ৰি এক স্থানীয় স্বাস্থয প্ৰ ুবি 

ককাম্পানী, কৰটিনাবৰস্ক আৰু শংকৰ কনত্ৰােয়ৰ মাজি এখন িুজািুবজৰ স্মাৰক পত্ৰ স্বাক্ষৰৰ সাক্ষী হয়। 

 

7. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় আইচদেণ্ড বিশ্ববিেযােয়ি "এক পবৰেিথ নশীে বিশ্বি িাৰিৰ িূবমকা - িাৰি@75" 

বিষয়দটাৰ ওপৰি িাষণ বেদয়। এই অনুষ্ঠানি িহুদিা বশক্ষাৰ্ী, বশক্ষক, গদেষক আৰু অবিিাসী কূটনীবিবিে 

উপবস্থি ৰ্াদক। কিওঁ েগদি এক ক াগাসন অনুষ্ঠান আৰু জন্মাষ্টমী উে াপনি অংশগ্ৰহণ কদৰ আৰু িাৰিীয় 

দূিািাসৰ প্ৰাঙ্গনি এক গছ পুবে কৰাদে। কিওঁ ইয়াৰ উপবৰ হাপথা কনচাটথ  হেি এক সাংসৃ্কবিক অনুষ্ঠানি 

অংশগ্ৰহণ কদৰ,  'দি িাৰিীয় সম্প্ৰোয়ৰ িহুদিা সেসয উপবস্থি ৰ্দক। এই অনুষ্ঠানদটাি সংসৃ্কবি আৰু 

িযেসায় বিষয়ক মন্ত্ৰীদয়ও অংশগ্ৰহণ কদৰ। 

 

8. বনজৰ মাল্টা ভ্ৰমণি (21-23 আগষ্ট), ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীদয় মাল্টাৰ ৰাষ্ট্ৰপবি, ডিঃ জজথ  কিোক সাক্ষাৎ কদৰ 

আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী, ডিঃ আয়ান িগথ, প থটন মন্ত্ৰী, বমিঃ কেয়টন িাৰট'দো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐবিহয, কো আৰু স্থানীয় 

চৰকাৰ মন্ত্ৰী, ডিঃ ওদেন িবিবচক েগ কদৰ। দুদয়া পক্ষই বদ্বপক্ষীয় সম্পকথ ৰ ওপৰি বিসৃ্তি আদোচনা কদৰ, 

বিদশষলক িাবণজয আৰু বিবনদয়াগ, সামুবিক সহদ াবগিা, কসৌৰ শবি, চেবচত্ৰ, প থটন আৰু সংসৃ্কবিৰ ওপৰি। 

মাবল্টজ পক্ষই মাল্টাি ৰ্কা 112টা িাৰিীয় ককাম্পানীৰ অেোনৰ প্ৰসংশা কদৰ, বিদশষলক ঔষি আৰু আইবচটি 

খণ্ডি। স্বাস্থয আৰু বেনদটক খণ্ডক িবেষযিৰ সহদ াবগিাৰ কক্ষত্ৰ বহচাদপ বচনাি কৰা হয়। দুদয়া পক্ষই েগদি 

পাৰস্পবৰক ৰুচীৰ আঞ্চবেক আৰু বিশ্বজুৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰি িাি বিবনময় কদৰ। 

 

9. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় েগদি কমবডদটদৰবনয়ান একাদডবম অে বডপ্ল'দমটিক ষ্টাবডছৰ অিযক্ষ আৰু িডথ ৰ 

সেসযসকেৰ বসদি িাি বিবনময় কদৰ। এই প্ৰবিষ্ঠানদটাৰ এক িুজািুবজৰ স্মাৰক পত্ৰ আদছ সুষমা স্বৰাজ বিদেশ 

কসো প্ৰবিষ্ঠানৰ বসদি। কিওঁদোদক দুদয়াখন কেশৰ কূটলনবিক প্ৰবিষ্ঠানৰ মাজি সহদ াবগিা উিি কৰাৰ 

উপায় আদোচনা কদৰ। 

 

10. বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বনমন্ত্ৰণি, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় বেঙবে উৎসে আৰু এক সম্প্ৰোয় অনুষ্ঠানি অংশগ্ৰহণ কদৰ, 

 'ি কিওঁ িাৰিীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ সেসযসকেৰ বসদি িাি বিবনময় কদৰ। কিওঁ েগদি এক ক াগাসন 

অনুষ্ঠানি অংশগ্ৰহণ কদৰ আৰু মাল্টাৰ িাছদকট উডদেণ্ডচি এক গছ পুবে কৰাদে। 

 

নিুন বেল্লী 

আগষ্ট 24, 2022 
 

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. 

 


