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AUSTRALIAN HIGH COMMISSION HOSTS RECEPTION FOR MASTERCHEF 

AUSTRALIA FINALIST KISHWAR CHOWDHURY 

 

 

 

 

Australian High Commissioner Jeremy Bruer hosted a reception on Wednesday, 23 March to 

welcome Bangladeshi-Australian Masterchef Australia grand finalist Kishwar Chowdhury to 

Bangladesh and in honour of International Women’s Day. 

  

The reception celebrated Kishwar Chowdhury’s success in promoting, to Australians, the 

richness of Bangladeshi culture and cuisine. It also celebrated her achievements as a woman of 

Bengali background pursuing her dreams in Australia. 

  

The High Commissioner said, “Few have done more than Kishwar to promote in Australia a 

better, more fully rounded understanding of Bangladesh, including its outstanding 

achievements in improving the lives of its people. Kishwar has also helped draw a picture for 

Bangladeshis of Australia’s surprising, rich, diverse multicultural character.”  

  

The event was attended by officials of the Ministry of Foreign Affairs, senior diplomats, 

business and NGO representatives, and young women chefs, providing them a unique 

opportunity to be inspired by Kishwar Chowdhury’s achievements. 

  

The event was organised as part of the Australian High Commission’s continuing celebrations 

of the 50th anniversary of diplomatic relations between Australia and Bangladesh. 
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অস্ট্রেলিয়ান দতূাবাস্ট্রে মাস্টারস্ট্রেফ অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালিস্ট লিস্ট্র ায়ার চেৌধুরীর েংবধ ধনা 

 

অস্ট্রেলিয়ান রাষ্ট্রদতূ চেস্ট্ররলম বরুয়ার গত ২৩ মােধ মাস্টারস্ট্রেফ অস্ট্রেলিয়ার গ্রাণ্ড ফাইনালিস্ট 

লিস্ট্র ায়ার চেৌধুরীর েনয এিটি েংবধ ধনা আস্ট্রয়ােন িস্ট্ররন। আন্তেধালতি নারী লদবস্ট্রের েম্মাস্ট্রন 

অনুটিত এই আস্ট্রয়ােস্ট্রন বাংিাস্ট্রদল  বং দরভুত অস্ট্রেলিয়ান লিস্ট্র ায়ারস্ট্রি বাংিাস্ট্রদস্ট্র  স্বাগত 

োনাস্ট্রনা হয়। 

 

লিস্ট্র ায়ার চেৌধুরী অস্ট্রেলিয়ায় বাংিাস্ট্রদল  েংসৃ্কলত এবং খাবাস্ট্ররর েমৃদ্ধিস্ট্রি  উপস্থাপন ও প্রোর 

িস্ট্ররস্ট্রেন। এিেন বাংিাস্ট্রদল  নারী হস্ট্রয় অস্ট্রেলিয়ায় লতলন োফিয অেধন িস্ট্ররস্ট্রেন। েংবধ ধনা 

অনুিাস্ট্রন লিস্ট্র ায়াস্ট্ররর এেিি িৃলতত্ব উদযাপন িরা হয়।  

 

অস্ট্রেলিয়ান রাষ্ট্রদতূ বস্ট্রিন, "েীবনযাত্রার উন্নয়স্ট্রন অোমানয অেধনগুস্ট্রিা প্রোর িরােহ, 

লিস্ট্র ায়ার চযভাস্ট্রব অস্ট্রেলিয়ায় বাংিাস্ট্রদস্ট্র র এিটি পূর্ ধাঙ্গ লেত্র উপস্থাপন িরস্ট্রত েক্ষম 

হস্ট্রয়স্ট্রেন, তা লবরি। অস্ট্রেলিয়ার আশ্চয ধেনি, েমৃি, ববলেত্রযময় বহুেংসৃ্কলতর েমাস্ট্রে 

বাংিাস্ট্রদল স্ট্রদর অবস্থানও লিস্ট্র ায়ার তুস্ট্রি ধস্ট্ররস্ট্রেন।" 

 

েংবধ ধনা অনুিাস্ট্রন পররাষ্ট্র মন্ত্রনািস্ট্রয়র িম ধিতধােহ ঊর্ধ্ ধতন িূিনীলতি, বযবোয় ও এনদ্ধেও 

প্রলতলনলধরা উপলস্থত লেস্ট্রিন। আস্ট্ররা উপলস্থত লেস্ট্রিন এিদি তুন রা াঁধুনী, যারা লিস্ট্র ায়ার 

চেৌধুরীর উপলস্থলত ও অনুস্ট্রপ্ররর্ায় অনুপ্রালর্ত হবার এি অননয েুস্ট্রযাগ চপস্ট্রয়স্ট্রেন।  

 

অস্ট্রেলিয়া ও বাংিাস্ট্রদস্ট্র র মস্ট্রধয িূিননলতি েম্পস্ট্রিধর ৫০তম বালষ ধিীস্ট্রত অস্ট্রেলিয়ান হাই 

িলম স্ট্রনর অবযাহত উদযাপস্ট্রনর অং  লহস্ট্রেস্ট্রব এই অনুিাস্ট্রনর আস্ট্রয়ােন িরা হয়। 


