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কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী (বিদেশ বিষয়ে আৰু সংস্কৃবি), শ্ৰীমবি বমনাক্ষী
কেখীৰ পানামা, হদডাৰাছ আৰু বিবে ভ্ৰমণ (এবিে 28 – কম’ 05,
2022)
মে’ 08, 2022
1. ভাৰতৰ বিদেশ বিষয়ক আৰু সংস্কৃবতৰ মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰী, শ্ৰীেবত বেনাক্ষী মেখীদয় পানাো,
হদডাৰাছ আৰু বিবে ভ্ৰেণ কদৰ এবিে 28 – মে’ 05, 2022 তাবৰখলেদক।
2. 28 এবিে – 01 মে’ 2022 তাবৰখৰ পানাো ভ্ৰেণত, মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় পানাোৰ বিদেশ
বিষয়ক েন্ত্ৰী, োননীয় বেদছছ এবৰকা মেৌদয়নছক েগ কদৰ আৰু বিপক্ষীয় আদোিনাত িদহ
য’ত পানাোৰ িৰকাৰৰ েন্ত্ৰী োননীয় বেদছছ জানয়না মেৱাদনই উপবিত থাদক। েুদয়া
পক্ষইঅ িাবণজয আৰু বিবনদয়াগ, স্বািয আৰু ঔষধ, আয়ুস, তথয িযুবি, েহাকাশ আৰু
সংস্কৃবতত সহদযাবগতা উন্নত কবৰিলে সন্মত হয়। ভাৰত আৰু পানাোৰ োজত কূেলনবতক
অবভযান/পেৰ বিষয়াসকেৰ ওপৰত বনভভ ৰশীে িযবিসকেৰ িাদি োভোয়ক সংিাপনৰ
ওপৰত এক িু বি স্বাক্ষৰ কৰা হয়। েুদয়া পক্ষই েগদত ভাৰত-এছআইবিএ গাাঁথবন আৰু
িহুপক্ষীয় েঞ্চত িৃহত্তৰ সহদযাবগতা অদেষণ কবৰিলে সন্মত হয়।
3. সংস্কৃবত েন্ত্ৰী, োননীয় বজদজে গঞ্জাদেজ বভোৰুৰ সসদত এখন সিঠকত, মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয়
2021-24 িনৰ িাদি সাংস্কৃবতক বিবনেয় অনুষ্ঠানৰ ওপৰত এক িু বি স্বাক্ষৰ কদৰ। মকন্দ্ৰীয়
েন্ত্ৰীগৰাকীদয় অগদত পানাো মকদনে ভ্ৰেণ কদৰ মকদনে পবৰিােন েন্ত্ৰী, োননীয় বেিঃ
এবৰছোউডছ ৰ'য়'ৰ সসদত। মতওাঁ েগদত কেন েুকবে িাবণজয অঞ্চে ভ্ৰেণ কদৰ, আদেবৰকাৰ
িৃহত্তে এফটিদজে আৰু এফটিদজে আৰু ভাৰতৰ সসদত সহদযাবগতাৰ সম্ভাৱয মক্ষত্ৰসেূহৰ বিষদয়
মতওাঁক অৱগত কৰা হয়। মতওাঁ পানাো বিত ভাৰতীয় উদেযাগীসকেক েগ কদৰ আৰু
এফটিদজেত থকা মতওাঁদোকৰ স্ব'ৰুেসেূহ পবৰেশভন কদৰ।
4. মকন্দ্ৰীয়

েন্ত্ৰীগৰাবকদয়

2022

িনৰ

আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয়

মযাগ

বেৱসৰ

আৰম্ভবণৰ

মনতৃ ত্ব

কদৰ

খযাবতোন বিন্তা ক'মেৰাত। পানাোৰ সংস্কৃবত েন্ত্ৰী আৰু েুজন উপ-েন্ত্ৰীদয়ও এই অনুষ্ঠানত
অংশগ্ৰহণ কদৰ। মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় এটি বহন্দু েবন্দৰ েশভন কদৰ, এক পৰম্পৰাগত গিভাত
অংশগ্ৰহণ কদৰ আৰু এক অদশাক গছ মৰাপণ কদৰ। মতওাঁ েগদত স্বাধীনতাৰ অেৃত
েদহাৎসৱৰ গাাঁথবনত অনুবষ্ঠত এক সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কদৰ য'ত পৰম্পৰাগত
পানাোবনয়ান আৰু ভাৰতীয় নৃতয িেশভন কৰা হয়। মতওাঁ ভাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ সেসযসকেৰ
সসদত বেথবিয়া কদৰ, বয সহদছ মেটিন আদেবৰকাৰ িৃহত্তে 15,000 সংখযাৰ সসদত।

5. 01-03 মে' 2022 তাবৰখৰ মতওাঁৰ হদডাৰাছ ভ্ৰেণত, মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় মহদডাৰাছৰ
ৰাষ্ট্ৰপবত, োননীয় বেদছছ আইবৰছ বজঅ'োৰা কাষ্ট্ৰ' িাৰদেইদটাক সাক্ষাৎ কদৰ। মতওাঁ েগদত
হদডাৰাছৰ কাযভকৰী বিদেশ বিষয়ক আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সহদযাবগতা েন্ত্ৰী, োননীয় বেিঃ
এদটাবনঅ' গাবিভয়াক েগ কদৰ আৰু বিবভন্ন বিপক্ষীয়, আঞ্চবেক আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়
আদোিনা কদৰ। মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় কৃ বষ েন্ত্ৰী, োননীয় বেদছছ েউৰা িু ৱাদজাৰ সসদত
ভাৰত িৰকাদৰ োইন অফ মেবডেৰ মযাদগবে অথভায়ন কৰা 26.5 বনযুত োবকভ ন ডোৰৰ
জাোষ্ট্ৰান উপতযকা জেবসঞ্চন িকল্পৰ আধাৰবশো িাপন কদৰ। এই িকল্পদোদৱ 3,060 মহক্টৰ
োটি জেবসঞ্চন কবৰি আৰু িায় 1200 কৃ ষকক োভাবিত কবৰি িুবে অনুোন কৰা সহদছ।
6. স্বাধীনতাৰ অেৃত েদহাৎসৱৰ এক অংশ বহিাদপ, মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় 300তলক অবধক
বশক্ষাথী, বশক্ষক আৰু বশক্ষাবিেক সদোধন কদৰ িৃহত্তে িযবিগত হদডাৰাছ বিশ্ববিেযােয়ত
(ইউএনআইটিইবি) “ভাৰতৰ বিকাশৰ কাবহনীৰ 75 িছৰ”ৰ ওপৰত। মতওাঁ েগদত মেশখনৰ
21 বিশ্ববিেযােয়ৰ অধযক্ষ আৰু উপ-অধযক্ষৰ সসদত িাতভ াোপ কদৰ ভাৰতৰ নতু ন বশক্ষা
নীবত

2020ৰ

অধীনত

সহদযাবগতাৰ

সম্ভাৱনাসেূহ

অদেষণ

কৰাৰ

েন্ত্ৰীগৰাকীদয় েগদত হদডাৰাছ ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিেযােয়ত আইবডৱাই

িাদি।
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2022ৰ এক আৰম্ভবণ

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কদৰ, এক িৃক্ষদৰাপণ অনুষ্ঠানত মযাগ বেদয় আৰু ভাৰদত 2008 িনত
িাপন কৰা তথয িযুবি বশক্ষাত মেষ্ঠতা মকন্দ্ৰ ভ্ৰেণ কদৰ, য’ত এবতয়ালেদক 26,000তলক
অবধক বশক্ষাথীক িবশক্ষণ িোন কৰা সহদছ। এই মকন্দ্ৰদো 2016 িনত উন্নতীকৰণ কৰা হয়
ভাৰতীয় সাহাযভযৰ সসদত। মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় িান মপড্ৰ’ মড িু োৰ সৰু বকন্তু িাণিন্ত
ভাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ সসদত বেথবিয়া কদৰ।
7. বিবেত, মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় বিবেয়ান বিদেশ েন্ত্ৰী, োননীয় বেদছছ এদটাবনয়া উদৰজ'ো
ন'গুদয়ৰাক েগ কদৰ যাৰ সসদত মতওাঁ বিপক্ষীয় সম্পকভ ৰ ওপৰত বিস্তৃ ত আদোিনা কদৰ।
েুদয়া পবক্ষ ঔষধ, েহাকাশ, পুনৰিযৱহাৰদযাগয শবি আৰু অক্ষে মোকৰ সিেীকৰণৰ মক্ষত্ৰত
সহদযাবগতাৰ ওপৰত বিপক্ষীয় িু বিসেূহৰ আগতীয়া সােৰবণ সাধনৰ িাদি বনজ বনজ
অভযন্তবৰণ িবেয়াসেুহ দ্ৰুত কবৰিলে সন্মত হয়। মতওাঁদোদক েগদত মপবিবফক মগাে আৰু
িহুপক্ষীয় েঞ্চত ঘবনষ্ঠভাদৱ কাে কবৰিলে সন্মত হয়, বনজৰ উলেহতীয়া আেশভ আৰু
নীবতসেূহৰ িবত েক্ষয ৰাবখ।
8. বিবেয়ান সংস্কৃবত, ক'ো আৰু ঐবতহয েন্ত্ৰী, োননীয় বেদছছ জুদেইো ব্ৰডবস্ক হানভানদডজৰ
সসদত বনজৰ সিঠকত, েুদয়া পক্ষই সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠান আদয়াজনত সহদযাবগতা কবৰিলে সন্মত
হয়,

যাৰ

বভতৰত

অন্তভুভ ি

আবছে

ইজদন

বসজনৰ

মেশৰ

িেবিত্ৰ

িেশভন।

মকন্দ্ৰীয়

েন্ত্ৰীগৰাকীদয় বিবেয়ান মডপুযটি মিোৰৰ িিা, োননীয় বেিঃ ৰাউে ি'ে' আৰু ভাৰত-বিবে
সাংসেীয়

িন্ধুত্ব মগােৰ সভাপবত, োননীয় বেদছছ
েন্ত্ৰীগৰাকীদয় বিবেয়ান সংসেৰ এক িেৰ ভু েুবক পায়।

বিকাবেভ বনক

েগ

কদৰ।

মকন্দ্ৰীয়

9. মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীগৰাকীদয় বিবেয়ান উদেযাগ মফডাদৰিন (এছঅ'এফঅ'এফএ) সসদত েগ কদৰ আৰু
িাবণজয আৰু বিবনদয়াগত িাব

অহা বিপক্ষীয় সহদযাবগতা, বিবেয়ান মকাম্পানীসেূহৰ িাদি

সুদযাগ আৰু ভাৰতৰ সসদত িযৱসায় কৰাৰ সুবিধা আদোিনা কদৰ। মতওাঁ েগদত বিবেৰ
ভাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ সসদত বেথবিয়া কদৰ আৰু এক খােী আৰু আয়ুদৱভে িেশভনী উদন্মািন
কদৰ আৰু এক িৃক্ষদৰাপণ কদৰ ভাৰতৰ @75 স্বাধীনতাৰ অেৃত েদহাৎসৱৰ অংশ বহিাদপ।
মতওাঁ েগদত বিবেত আইবডৱাই 2022ৰ এক আৰম্ভবণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কদৰ।
10. পানাো, হদডাৰাছ আৰু বিবেলে ভ্ৰেদণ েধয আৰু েবক্ষণ আবিকাৰ এই মেশসেূহৰ সসদত
ভাৰতৰ সম্পকভ ক সদতজ গবত িোন কদৰ।
নিু ন বেল্লী
কম’ 08, 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.

