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শ্রীমতী মীনাক্ষী লেখি, প্রখতমন্ত্রী( খিদেশ ও সংস্কৃখত)র পানামা,
হন্ডুরাস, খিখে সফর( এখপ্রে 28- লম 05, 2022 )
লম 08, 2022
এখপ্রে 28- লেদে লম 05, 2022 তাখরদি খিদেশ ও সংস্কৃ খত প্রখতমন্ত্রী শ্রীমতী মীনাক্ষী লেখি
পানামা, হন্ডুরাস, খিখে সফর েদরদেন।

2. 28লশ এখপ্রে লেদে 01 লম 2022 -এ তার পানামা সফরোদে প্রখতমন্ত্রী (এমএে), পানামার
খিদেশমন্ত্রী হার এদেদেখি শ্রীমতী এখরো খমউইি এর সাদে সাক্ষাৎ েদরদেন এিং খিপাখক্ষে
আদোিনা েদরদেন লেিাদন পানামা সরোদরর মন্ত্রী হার এদেদেখি শ্রীখমতী জানাইনা লতওয়াদনও
উপখিত খেদেন। উভয় পক্ষ িাখিজয ও খিখনদয়া,, ্ািয এিং ষধ উৎপােন , আয়ুধ, আই
টি, মহাোশ ও সংস্কৃ খত লক্ষদে সহদোখ,তাদে িৃখি েরদত সম্মত হদয়দে। কূটননখতে
খমশন/দপাদের আখ োখরেদের উপর খনভভ রশীেদের োভজনে েমভসংিাদনর উপদর ভারত ও
পানামার মদ য এেটি িু খি ্াক্ষখরত হদয়দে। উভয়পক্ষ ভারত-এসআইখসএ র মা যদম এিং
িহুপাখক্ষে
লফারাদম
িৃহত্তর
সহদোখ,তা
অদেধদি
সম্মত
হদয়দে।

3. সাংস্কৃ খত

মন্ত্রীর সাদে বিঠদে হার এদেদেখি শ্রীমতী খ,দসদে ,ঞ্জাদেজ খভোরুদয়,
প্রখতমন্ত্রী(এমএে)
2021-24 সাদের জনয সাংস্কৃ খতে খিখনময় োেভক্রদমর উপদর এেটি িু খি ্াক্ষর েদরদেন।
প্রখতমন্ত্রী (এমএে) পখরিা প্রশাসদনর মন্ত্রী শ্রীেুি আখরস্টাইডস লরাদয়ার সাদে পানামা িােও
পখরেশভন েদরদেন। খতখন আদমখরোর িৃহত্তম এফটিদজড লোেন খি লেড লজানও পখরেশভন
েদরদেন এিং খতখন এফটিদজড-এর উপদর ও ভারদতর সাদে সম্ভািয সহদোখ,তার লক্ষদের উপদর
িিিয লরদিদেন। খতখন পানামা খভখত্তে ভারতীয় উদেযা,পখতদের সাদে সাক্ষাৎ েদরদেন এিং
এফটিদজড-এ তাদের লশারুম পখরেশভন েদরদেন।

4. প্রখতমন্ত্রী(এমএে) পানামার খনেশভন িে খসন্টা লোদেরায় আন্তজভাখতে লো, খেিস 2022 এর েিখনো উদমািন েদরন। এই অনুষ্ঠাদন পানামার সংস্কৃ খত মন্ত্রী এিং েুইজন উপমন্ত্রী
অংশগ্রহি েদরন। প্রখতমন্ত্রী এেটি খহন্দু মখন্দর পখরেশভন েদরন, ঐখতহযিাহী ,রিা নাদি
অংশগ্রহি েদরন এিং এেটি অদশাে িৃক্ষ লরাপন েদরন। খতখন এদেএএম উেোপদনর
অিোঠাদমার মদ য আদয়াখজত এেটি সাংস্কৃ খতে অনুষ্ঠাদনও অংশগ্রহি েদরন লেিাদন
পানামাখনয়ান ও ভারতীয় নৃতয পখরদিখশত হদয়দে। খতখন োখতন আদমখরোয় িৃহত্তম
15000ভারতীয়
সম্প্রোদয়র
সেসযদের
সাদে
আোপিাখরতা
েদরন।

5. লম 01 লেদে 03 , 2022-এ তার হন্ডুরাস সফরোদে প্রখতমন্ত্রী (এমএে), হন্ডুরাদসর
লপ্রখসদডন্ট হার এদেদেখি শ্রীমতী আইখরস খজওমারা োদরা সারখমদয়ন্ত-র সাদে সাক্ষাৎ েদরন।
খতখন হন্ডুরাদসর োেভখনিভাহী খিদেশ ও আন্তজভাখতে সহদোখ,তা মন্ত্রী খহজ এদেদেখি শ্রীেুি
অযান্টখনও ,াখসভয়ার সাদেও সাক্ষাৎ েদরন এিং খিখভন্ন খিপাখক্ষে, আঞ্চখেে ও আন্তজভাখতে খিধয়
খনদয় আদোিনা েদরন। প্রখতমন্ত্রী(এমএে), েৃ খধ মন্ত্রী হার এদেদেখি শ্রীমতী েউরা সুয়াদজার
সাদে এেদোদ, 26.5 খমখেয়ন মাখেভ ন ডোর মূদেযর জামারান ভযাখে ইখরদ,শন লপ্রাদজদের খভখত্ত
প্রের িাপন েদরন োর িযয়ভার ভারত সরোদরর োইন অি লক্রখডদটর মা যদম হদয়দে।
প্রেল্পটি 3,060 লহের জখমদত লসি প্রোন েরদি এিং এর ফদে প্রায় 1200 িাখধ উপেৃ ত হদি।

6. আজাখে ো অমৃত মদহাৎসদির এেটি অঙ্গ খহদসদি প্রখতমন্ত্রী (এমএে) হন্ডুরাদসর িৃহত্তম
লিসরোখর খিশ্বখিেযােয় (ইউএনআইটিইখস)-এ " ভারদতর অগ্র,খতর 75 িের"-এর উপদর
300 র লিশী োেোেী, অনুধে এিং খশক্ষাখিেদের সামদন তার িিিয রাদিন। খতখন ভারদতর
নতু ন খশক্ষানীখত 2020 -র অ ীদন সম্ভািয সহদোখ,তার লক্ষে অদেধদির জনয 21টি
খিশ্বখিেযােদয়র
লরের
এিং
ভাইস
লরেরদের
সাদেও
আোপআদোিনা
েদরদেন।
প্রখতমন্ত্রী(এমএে) হন্ডুরাদসর জাতীয় খিশ্বখিেযােদয় আইখডওয়াই 2022 অনুষ্ঠাদনর েিখনো
উদমািন েদরন, িৃক্ষ লরাপন অনুষ্ঠাদন অংশগ্রহি েদরন এিং 2008 সাদে ভারত িারা বতখর
েরা
লসন্টার অি এদেদেি ইন এডু দেশন ইন ইনফরদমশন লটেদনাদোখজ (খসইইআইটি)
পখরেশভন েদরন লেিাদন আজ অিখ প্রায় 26000 -এরও লিশী োেোেী প্রখশখক্ষত হদয়দে।
লেন্দ্রটি ভারদতর সহদোখ,তায় 2016 সাদে আপদগ্রড েরা হদয়দে। প্রখতমন্ত্রী(এমএে) সান লপদরা
লে সুোদত এে লোট্ট খেন্তু প্রািিন্ত ভারতীয় ল,াষ্ঠীর মানুধদেদর সাদে আোপিাখরতা েদরদেন।

7. খিখেদত, প্রখতমন্ত্রী (এমএে) খিখের খিদেশমন্ত্রী হার এদেদেখি শ্রীমতী অযান্টখনয়া ঊদরদজাো
লনাগুদয়রা-র সাদে সাক্ষাৎ েদরদেন এিং তার সাদে খতখন খিপাখক্ষে সম্পেভ খনদয় খিোখরত
আদোিনা েদরদেন।উভয় পক্ষ ষধ উৎপােন, মহাোশ, পুননভিীেরন শখি এিং প্রখতিন্ধীদের
ক্ষমতায়দনর লক্ষদে সহদোখ,তার খিপাখক্ষে িু খিদে দ্রুত সম্পােদন সুখি া প্রোদন তাদের খনজ
খনজ অভযন্তরীি প্রখক্রয়াগুখেদত ,খত আনদত সম্মত হদয়দে। তারা তাদের অখভন্ন মূেযদিা এিং
আেদশভর উপর োাঁখিদয় প্রশান্তমহাসা,রীয় লজাদট এিং িহুপাখক্ষে লফারাদম ঘখনষ্ঠ ভাদি োজ
েরদতও সম্মত হদয়দেন।

8. খিখের সংস্কৃ খত, খশল্পেো ও ঐখতহয মন্ত্রী হার হাইদনস শ্রীমতী জুখেদয়টা ব্রডখস্ক হারনাদন্ডজএর সাদে তার বিঠে িোোেীন উভয়পক্ষ এদে অদনযর লেদশর িেখিে প্রেশভন সহ সাংস্কৃ খতে
অনুষ্ঠান আদয়াজদন সহদোখ,তার লক্ষদে সম্মত হদয়দেন। প্রখতমন্ত্রী (এমএে), খিখের লিম্বার অি
লডপুটিস-এর খিোর খহজ এদেদেখি শ্রীেুি রাউে সদতা এিং ভারত-খিখে পােভাদমদন্টখরয়ান
গ্রুদপর লপ্রখসদডন্ট হার এদেদেখি শ্রীমতী খসক্কারখডখনর সাদে সাক্ষাৎ েদরদেন। প্রখতমন্ত্রী খিখে
সংসদের অখ দিশদনর এেঝেেও েশভন েদরদেন।

9. প্রখতমন্ত্রী খিখের লফডাদরশন অি ইন্ডাখি (এসওএফওএফএ)-র সাদে সাক্ষাৎ েদরদেন এিং
িাখিজয ও খিখনদয়াদ, িৃখিশীে খিপাখক্ষে সহদোখ,তা, ভারদতর সাদে িাখিজয েরার লক্ষদে খিখের
লোম্পাখনগুখের সুদো, ও সুখি া খনদয় আদোিনা েদরদেন। খতখন খিখেদত ভারতীয় সম্প্রোদয়র
মানুধদের সাদে আোপিাখরতা েদরদেন এিং ভারদতর আজাখে ো অমৃত মদহাৎসদির উেোপদনর

অঙ্গ খহদসদি িাখে ও আয়ুদিভখেে প্রেশভিীর উেদিা ন েদরদেন ও িৃক্ষ লরাপন েদরদেন।

10. পানামা, হন্ডুরাস এিং খিখে সফর ম য এিং েখক্ষি আদমখরোর এই লেশগুখের সাদে
ভারদতর

সম্পেভ দে

এে

নতু ন

,খত

প্রোন

েদরদে।

নিউ নিনি
মে 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.

