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হ াংগেৰিি ৰিগেশ ৰিষয়ক আি ু ি ৰিজ্য মন্ত্ৰী (এমএফএটি) 
ম ননীয় ৰমিঃ ৰিট ি ৰিয় িট’ি ভ িত ভ্ৰমি (মম’ 26-27 2022) 
মে’ 27, 2022 
 

1. ৰিগেশ ৰিষয়ক মন্ত্ৰী (ইএএম), ডিঃ এছ জ্য়শাংকিি ৰনমন্ত্ৰিত হ াংগেৰিি ৰিগেশ ৰিষয়ক 
আিু ি ৰিজ্য মন্ত্ৰী, ম ননীয় ৰিট ি ৰিয় িট’ময় 26-27 মম' 2022 ত ৰিগে ভ িতলৈ 
এক িিক িী ভ্ৰমিত আগহ। মতওঁক এক উচ্চ স্তিি িযৱস য় প্ৰৰতৰনৰি েগৈ ৈে ৰেগয়। 
 

2. ভ িত আিু হ াংগেৰিি ম জ্ত এক উম ৈ আিু ঐৰতহৰসক সম্পকক  আগছ য ি ৰভৰি হহগছ 
ি িস্পৰিক ৰিশ্ব স আিু িুজ্ িুৰজ্। আম ি ৰিিক্ষীয় সম্পকক ি ৰিহ্ন হহগছ প্ৰৰতষ্ঠ ন, 
ৰশক্ষ নুষ্ঠ ন, সাংসৃ্কৰত আিু ম নৱ সম্পকক  জ্ৰুি শৰিশ ৈী ি গধ ন। 
 

3. েগুয় জ্ন মন্ত্ৰীগয়, প্ৰৰতৰনৰি স্তিি আগৈ িন ত, ৰিিক্ষীয় সম্পকক ি সমগ্ৰ িৰিসি 
আগৈ িন  কগি, য ি ৰভতিত আৰছৈ ি জ্লনৰতক, অৰ্কলনৰতক, স াংসৃ্কৰতক আিু ম নৱ 
সম্পকক । ৰিগেশ ৰিষয়ক মন্ত্ৰীগয় হ াংগেৰিয় ন িিক িক িনযি ে জ্ঞ িন কগি ইউগেন-
হ াংগেৰি সীম ি ময গেৰে 6000তলক অৰিক ভ িতীয় ন েৰিকি অিস িি স িন কি ি 
ি গি আিু অিস িি কি  ভ িতীয় ৰিৰকৎস  ৰিজ্ঞ নি ৰশক্ষ ৰ্ীসকৈক হ াংগেৰিয় ন 
ৰিশ্বৰিেয ৈয়সমূহত আশ্ৰয় প্ৰে ন কি ি ি গি। 
 

4. মন্ত্ৰী েজু্গন উগেে কগি ময ৰিিক্ষীয় িযৱস য় 1 ৰিৰৈয়ন ম ৰকক ন ডৈ িি অৰভমুগে হে 
আগছ আিু হ াংগেৰিত ভ িতীয় ৰিৰনগয় ে সকগৈ  েণ্ডত িৃৰি হহগছ। েগুয়  িক্ষই ি নী, 
কৃৰষ, ে েয প্ৰৰেয় কিি, স্ব স্থ্য আিু ৰিজ্ঞ ন আিু প্ৰযুৰিি েগি ৰিৰভন্ন েণ্ডত অৰিক 
সুগয ে অগেষি কৰিিলৈ সন্মত হয়। হ াংগেৰিয় ন িিক গি আন্তিঃি ষ্ট্ৰীয় মসৌি মে ট ে ৰঁ্ৰন 
িুৰি স্ব ক্ষি কগি। 
 

5. েগুয়  িক্ষই ৈেগত স াংসৃ্কৰতক সম্পকক সমূগহ  আগৈ িন  কগি আিু 2023 িনত স্ব িীনত ি 
অমৃত মগহ ৎসৱি হসগত কূটলনৰতক সম্পকক  স্থ্ িনি 75 িছি উেয িনি ি গি অগিক্ষ  
কগি। 
 

6. েগুয়  িক্ষই ৈেগত ৰিশ্বিয িী অৰ্কলনৰতক িৰিৰস্থ্ত, ভ িত-ইউগি িীয় ইউৰনয়ন সম্পকক , 
ইগণ্ড -মিৰিৰফক, আফে ৰনস্ত ন, শ্ৰী ৈাংক  আিু ইউগেনি িৰিৰস্থ্ৰতি ওিিত ভ ি 
ৰিৰনময় কগি। 
 



7. বিদেশ েন্ত্ৰী  বিয়াৰট' আৰু োননীয় বিদেশ বিষয়ক মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰী, শ্ৰীেবি েীনাবি মেবিদয় 
সহ-অধ্যিিা কৰা এক ভাৰি-হাাংদেবৰ িযৱসায় েঞ্চ 27 মে' 2022 িাবৰদি অনুবিি কৰা 
হয় য'ি েদুয়ািন মেশৰ মযযি িযৱসায় মনিাসকদে অাংশগ্ৰহণ কদৰ। এই িযৱসায় েঞ্চি 
েিুন িাবণবযযক িুবি স্বািৰ কৰা হয়। বিদেশ েন্ত্ৰী বিয়াৰট'ময় েেদি োননীয় হাউবিাং আৰু 
িহৰ বিষয়ক আৰু মেট্ৰ'বেয়াে আৰু প্ৰাকৃবিক মেছ েন্ত্ৰী, শ্ৰী হৰদ্বীে বসঙ েুৰীক েে কদৰ 
আৰু েদুয়ািন মেশৰ োযি শবি িণ্ডি সহদযাবেিাৰ বিষদয় আদোিনা কদৰ। 
 

নতুন ৰেেী 
মম’ 27, 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. 

 
 


