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হাঙ্গেরিি রিঙ্গেশ ও িারিজ্য রিষয়ক মন্ত্রী (এমএফটি) রহজ্ 
এঙ্গেঙ্গেরি রমস্টাি রিটাি রজ্জ্াঙ্গ ত্ াি ভাি্ সফি ( মম 26-

27, 2022)  

মম 27, 2022 

 
ভািঙ্গ্ি িিিাষ্ট্র রিষয়ক মন্ত্রী(ইএএম)ডঃ এস জ্য়শংকঙ্গিি আমন্ত্রঙ্গি হাঙ্গেরিি রিঙ্গেশ ও িারিজ্য 
রিষয়ক মন্ত্রী (এমএফটি) রহজ্ এঙ্গেঙ্গেরি রমস্টাি রিটাি রজ্জ্াঙ্গ ত্ া 26-27 মশ মম 2022 -এ 
ভািঙ্গ্ একটি সিকারি সফি কঙ্গিঙ্গেন। একটি উচ্চ ির্তাঙ্গয়ি িারিজ্য প্রর্রনরি েে ্াি সফি 
সেী রেে।  

 
2.  ভাি্ ও হাঙ্গেরি িািস্পরিক রিশ্বাস ও মিাঝািড়াি রভরিঙ্গ্ একটি উষ্ণ এিং ঐর্হারসক 
সম্পঙ্গকত ি ভাগীোি। প্রর্ষ্ঠান, রশক্ষা প্রর্ষ্ঠান, সংসৃ্কর্ ও জ্নগঙ্গিি সাঙ্গে জ্নগঙ্গিি িন্ধি িযািী 
মজ্িু্ সংঙ্গর্াগ দ্বািা আমাঙ্গেি রদ্বিারক্ষক সম্পকত গুরে রিরি্।   

 
3. প্রর্রনরি স্তঙ্গিি আঙ্গোিনা জ্ঙু্গড় েইু মন্ত্রী িাজ্ননর্ক, অেতঙ্গনাইর্ক, সাংসৃ্কর্ক এিং জ্নগঙ্গিি 
সাঙ্গে জ্নগঙ্গিি মর্াগসূত্র সহ রদ্বিারক্ষক সম্পঙ্গকত ি আগাঙ্গগাড়া আঙ্গোিনা কঙ্গিঙ্গেন। ইউঙ্গেন-হাঙ্গেরি 
সীমান্ত রেঙ্গয় 6000 -এিও মিশী ভাি্ীয় নাগরিকঙ্গেি প্র্যাি ত্ ঙ্গনি সরুিিা প্রোন এিং হাঙ্গেরি 
রিশ্বরিেযােয়গুরেঙ্গ্ ভাি্ীয় মমরডঙ্গকে রশক্ষােীঙ্গেি ভর ত্ ি সুঙ্গর্াঙ্গগি প্রস্তাি মেওয়াি জ্নয 
রিঙ্গেশমন্ত্রী হাঙ্গেরি সিকািঙ্গক িনযিাে জ্ঞািন কঙ্গিঙ্গেন।  

 
4.  মন্ত্রীিা উঙ্গেখ কঙ্গিঙ্গেন মর্, রদ্বিারক্ষক িারিজ্য 1 রিরেয়ন মারকত ন ডোি েুুঁ ঙ্গ্ িঙ্গেঙ্গে এিং 
হাঙ্গেরিঙ্গ্ ভাি্ীয় রিরনঙ্গয়াগ মিঙ্গড় িঙ্গেঙ্গে। জ্ে, খােয প্ররেয়া কিন, স্বাস্থ্য এিং রিজ্ঞান ও 
প্রর্ুরি সহ রিরভন্ন মক্ষঙ্গত্র আঙ্গিা সুঙ্গর্াঙ্গগি অঙ্গেষঙ্গি উভয়িক্ষ সম্ম্ হঙ্গয়ঙ্গে। হাঙ্গেরি মসৌি মজ্াট 
িরিকাঠাঙ্গমা িুরি্ স্বাক্ষিও কঙ্গিঙ্গে।  

 
5.  উভয় িক্ষ সাংসৃ্কর্ক সংঙ্গর্াগ রনঙ্গয়ও আঙ্গোিনা কঙ্গিঙ্গে এিং আজ্ারে কা অমৃ্  মঙ্গহাৎসি 
িােন ও মসই সাঙ্গে 2023 সাঙ্গে কূটননর্ক সম্পকত  স্থ্ািঙ্গনি 75 িেি িােঙ্গনি জ্নয উন্মখু হঙ্গয় 
আঙ্গে। 
. 
6. উভয়িক্ষ আন্তজ্ত ার্ক অেতননর্ক িরিরস্থ্র্, ভাি্-ইইউ সম্পঙ্গকত ি উন্নর্, ইঙ্গদা-প্রশান্ত 
মহাসাগিীয় অঞ্চে, আফগারনস্তান, শ্রীেংকা এিং ইউঙ্গেঙ্গনি রিষঙ্গয় ম্ রিরনময় কঙ্গিঙ্গে।  

 



7. রিঙ্গেশ মন্ত্রী রজ্জ্াঙ্গ ত্ া এিং ্ৎসহ ভািঙ্গ্ি রিঙ্গেশ প্রর্মন্ত্রী সম্মানীয়া শ্রীম্ী মীনাক্ষী মেরখি 
র্ুগ্ম মিৌঙ্গিারহঙ্গ্য একটি ভাি্- হাঙ্গেরি িারিরজ্যক মফািাম 27মশ মম 2022 -এ অনুরষ্ঠ্ 
হঙ্গয়ঙ্গে। এই অনুষ্ঠাঙ্গন উভয় মেঙ্গশি িরিষ্ঠ িারিরজ্যক মন্ািা অংশগ্রহি কঙ্গিঙ্গেন। িারিরজ্যক 
মফািাঙ্গম েটুি িারিরজ্যক িুরি স্বাক্ষরি্ হঙ্গয়ঙ্গে। রিঙ্গেশমন্ত্রী রজ্জ্াঙ্গ ত্ া সম্মানীয় আিাস এিং নগি 
রিষয়ক ও মিঙ্গরারেয়াম এিং প্রাকৃর্ক গযাস মন্ত্রী শ্রী হিেীি রসং িুরিি সাঙ্গে সাক্ষাৎ কঙ্গিঙ্গেন 
ও েইু মেঙ্গশি মঙ্গিয শরি মক্ষঙ্গত্র সহঙ্গর্ারগ্া রনঙ্গয় আঙ্গোিনা কঙ্গিঙ্গেন।  

 

নিউ নিনি 
মে 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. 

 
 


