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বিদেশ ও সংসৃ্কবি প্রবিমন্ত্রী(এমওএস) শ্রীমিী মীনাক্ষী লেবি 16-23 অগাষ্ট 2022 

–এ নরওদে, আইসেযান্ড এিং মাল্টা সফর কদরদেন।  

 
2. নরওদেদি িার সফরকাদে (16-18 অগাষ্ট) প্রবিমন্ত্রী, নরওদের পররাষ্ট্র 
বিষেক মন্ত্রী শ্রীমিী অযাবনদকন হুইটদফল্ড-এর সাদে সাক্ষাৎ কদরদেন এিং মহা 
সবিি শ্রীযুক্ত টর হযাটাদরম ও লসই সাদে নরওদের বিদেশমন্ত্রদকর রাষ্ট্র সবিি 
শ্রীযুক্ত এরবেং বরদমস্ট্যাদের সাদে বিঠক কদরদেন। এই সকে বিঠকগুবেদি িাবিজ্য 
ও বিবনদোদগ, ব্লু ইদকানবমদি, শবক্ত লক্ষদে, উত্তর লমরু অঞ্চদে, সংসৃ্কবি ও 
জ্নগদির সাদে জ্নগদির বমেী িন্ধন লক্ষদে সহদযাবগিা বনদে আদোিনা করা 
হদেদে। পারস্পবরক স্বাদেের আঞ্চবেক ও বিবিক সমসযাগুবে বনদেও আদোিনা করা 
হদেদে।   

 
3. 17 ই অগাষ্ট িাবরদি প্রবিমন্ত্রী, নরওদের জ্েিাে ু ও পবরদিশ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
এসদপন িােে এইে-এর সাদে একসাদে ভারি-নরওদে গ্রীি এনাবজ্ে  সহদযাবগিার 
উপদর একটি পযাদনে বেসকাশদন অংশগ্রহি কদরদেন। এই আদোিনাদি প্রবিমন্ত্রী 
জ্েিােু কাদযের েক্ষযমাো অজ্ে দন ভারদির উদেিদযাগয অগ্রগবিদক িুদে ধদরন।   

 

4. প্রবিমন্ত্রী িার সফদর শ্রী গুরু নানক লেি জ্ী গুরুদ্বার (নরওদেদি প্রেম 
গুরুদ্বার)-এ বশি সম্প্রোদের সেসযদের সাদে আোপিাবরিা কদরদেন। বিবন একটি 
লগাষ্ঠী সমাদিদশ প্রিিন্ত ভারিীে অবভিাসীদের প্রাে 150 জ্ন বিবশষ্ট সেসযদের 
সাদেও আোপআদোিনা কদরদেন। অংশগ্রহিকারীদের মদধয বেদেন, বিজ্ঞাবনক, 
িেযপ্রযুবক্ত লপশাোর, িযিসােী, যুিা এিং োেোেী। এোড়াও প্রবিমন্ত্রী ঐবিহাবসক 
লিাটাবনকযাে গাদেে ন-এ একটি িৃক্ষ লরাপন কদরদেন ও একটি লযাগ িযাোম 
অনুষ্ঠাদন অংশগ্রহি কদরদেন।  

 



5. 19-20 অগাষ্ট 2022-এ প্রবিমন্ত্রী আইসেযান্ড সফর কদরদেন। সফরকাদে 
প্রবিমন্ত্রী আইসেযাদন্ডর পররাষ্ট্র বিষেক মন্ত্রী শ্রীমিী েরবেস লকােব্রান 
বগেফাদোবত্তর সাদে সাক্ষাৎ কদরদেন এিং বদ্বপাবক্ষক সম্পকে  ও লসইসাদে আঞ্চবেক 
ও বিবিক সমসযািেী বনদে মি বিবনমে কদরদেন। েইু পক্ষ মৎসয িাষ, ভূিাপীে 
শবক্ত, উদ্ভািন, িাবিজ্য ও বিবনদোগ, পযেটন, সংসৃ্কবি এিং জ্নগদির সাদে 
জ্নগদির আোনপ্রোন িৃবিদি সহদযাবগিা িাড়ািার জ্নয সম্মি হদেদে। প্রবিমন্ত্রী, 
আইসেযাদন্ডর  সংসৃ্কবি ও িাবিজ্য বিষেক মন্ত্রী শ্রীমিী বেজ্া অযােদেেসদোবত্তর –
এর সাদেও সাক্ষাৎ কদরদেন এিং লযাগা, িেবিে, সঙ্গীি, প্রােবগক বশল্পকো এিং 
পযেটন লক্ষদে সহদযাবগিা িৃবির বিষদে আদোিনা কদরদেন। প্রবিমন্ত্রী আইসেযাদন্ডর 
সংসদের বস্পকার শ্রীযকু্ত বিবজ্ে র আরমানসদনর সাদেও সাক্ষাৎ কদরদেন এিং 
েইুদেদশর মদধয সংসেীে সহদযাবগিা বিষে বনদেও আদোিনা কদরদেন।    

 

6.  প্রবিমন্ত্রী, োোদিটিক লরাগীদের িকু্ষ পরীক্ষার লক্ষদে শংকর লনোেে ও স্থানীে 
একটি স্বাস্থয প্রযুবক্ত লকাম্পাবন, লরটিনা বরস্ক –এর মদধয একটি লমৌ িুবক্ত স্বাক্ষর 
অনুষ্ঠাদনরও সাক্ষী লেদকদেন।  

 

7. প্রবিমন্ত্রী, “পবরিিীি বিি ভারদির ভুবমকা- ভারি@75” বিষদের উপদর 
আইসেযাদন্ডর বিিবিেযােদে ভাষি প্রোন কদরদেন। লসই অনুষ্ঠাদন এক বিশাে 
সংিযক বশক্ষােী, অনষুে, গদিষক এিং আিাবসক কূটনীবিকরা উপবস্থি বেদেন। 
বিবন ভারিীে েিূািাদস একটি লযাগ িযাোম অনুষ্ঠান, জ্ন্মাষ্টমী অনুষ্ঠাদন 
অংশগ্রহি কদরদেন এিং একটি িৃদক্ষর িারা লরাপন কদরদেন। বিবন হারপা কনসাটে  
হদে একটি সাংসৃ্কবিক অনুষ্ঠাদনও উপবস্থি বেদেন লযিাদন এক বিশাে সংিযক 
ভারিীে লগাষ্ঠীর সেসযরাও উপবস্থি বেদেন। অনুষ্ঠানটিদি সংসৃ্কবি ও িাবিজ্য 
বিষেক মন্ত্রী উপবস্থি লেদক অনুষ্ঠানটির শ্রীিৃবি কদরদেন।   

 

8. মাল্টা সফরকাদে (21-23 অগাষ্ট) প্রবিমন্ত্রী মাল্টার রাষ্ট্রপবি েঃ জ্জ্ে  লভোর 
সাদে সাক্ষাৎ কদরদেন এিং মাল্টার বিদেশমন্ত্রী েঃ ইোন িগে , পযেটন মবন্ত্র েঃ 
ওদেন লিাবিবি, জ্ািীে ঐবিহয, বশল্পকো ও স্থানীে সরকার মন্ত্রীর সাদে বিঠক 
কদরদেন। উভে পদক্ষর মদধয বদ্বপাবক্ষক সম্পকে  বনদে বিদশষিঃ িাবিজ্য ও 
বিবনদোগ, সামুবিক সহদযাবগিা, লসৌর শবক্ত, পযেটন ও সংসৃ্কবি বনদে বিস্তাবরি 
আদোিনা হদেদে। মাল্টার িরফ লেদক লসই লেদশ 112টি ভারিীে লকাম্পাবনর, 
বিদশষিঃ ফামোবসউটিকযাে ও আইবসটি লক্ষদে অিোদনর প্রশংসা করা হদেদে। 
ভবিষযৎ সহদযাবগিার লক্ষদে স্বাস্থয ও বফনদটক লক্ষেদক বিবিি করা হদেদে। উভে 
পক্ষ পারস্পবরক স্বাদেের আঞ্চবেক ও বিবিক সমসযা বনদেও মি বিবনমে কদরদে।    

 



9.  প্রবিমন্ত্রী লমবেদটরাবনোন একাদেমী অি বেদলামযাটিক স্ট্াবেজ্ –এর বেদরক্টর 
ও লিােে  সেসযদের সাদে, লযটির সাদে সুষমা স্বরাজ্ ইন্সটিটিউট অি ফদরন 
সাবভে স-এর লমৌ স্বাক্ষবরি রদেদে, আোপ আদোিনা কদরদেন এিং েইু লেদশর 
বেদলামযাটিক ইন্সটিটিউদটর মদধয সহদযাবগিা িৃবি করার উপাে বনদে আদোিনা 
কদরদেন।  

 
10.  বিদেশমন্ত্রীর আমন্ত্রদি, প্রবিমন্ত্রী বেংবগে উৎসদি অংশগ্রহি কদরদেন এিং 
লসইসাদে একটি লগাষ্ঠী অনুষ্ঠাদনও অংশগ্রহি কদরদেন । লসিাদন বিবন ভারিীে 
অবভিাসী সেসযদের সাদে আোপ আদোিনা কদরদেন। প্রবিমন্ত্রী একটি লযাগ 
িযাোম অনুষ্ঠাদনও অংশগ্রহি কদরদেন এিং মাল্টার উেেযান্ডস িাদস্কট-এ একটি 
িৃক্ষিারা লরাপন কদরদেন।  
বনউ বেবে 
অগাষ্ট 24. 2022  

 

New Delhi 

August 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. 

 


