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21তম ভাৰত-ৰুছ বাৰ্ষিক সৰ্িলন  
ডিচেম্বৰ 06, 2021 
 

1. ৰুছ ফেিাচৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপডি, মাননীয় ডমিঃ ভ্লাডিডমৰ পুটিচন নিুন ডিল্লীলৈ এক কমমৰি ভ্ৰমণ 
কচৰ  06 ডিচেম্বৰ 2021 িাডৰচে প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নচৰন্দ্ৰ ফমািীৰ সৈচি 21িম ভাৰি-ৰুছ 
বাডষমক ৈডিৈনৰ বাচব। 
 

2. ৰাষ্ট্ৰপডি পুটিনক ৈগ ডিচয় এক উচ্চ স্তৰৰ প্ৰডিডনডধ িচৈ। প্ৰধান মন্ত্ৰী ফমািী আৰু ৰাষ্ট্ৰপডি 
পুটিনৰ মাজৰ ডিপক্ষীয় আচৈােনা এক উমাৈ আৰু বনু্ধত্বৰ পডৰচেশি অনুডিি হয়। িচুয়াজন 
ফনিাই ৈন্তুডি প্ৰকাশ কচৰ ফকাডভি মহামাৰীৰ স্বচও  িচুয়ােন ফিশৰ মাজৰ 'ডবচশষ আৰু 
ৈুডবধামূৈক ফকৌশৈগি অংশীিাডৰত্ব'ি ফহাো প্ৰগডি  পৰি। ফি ঁচৈাচক ডবচিশ আৰু ৰক্ষা 
মন্ত্ৰীৰ প্ৰথম 2+2 আচৈােনা আৰু নিুন ডিল্লীি 6 ডিচেম্বৰ 2021 িাডৰচে অনুডিি ফৈনা 
আৰু ফৈনা-কাডৰকৰী ৈহচ াডগিাৰ  পৰি আন্ত-েৰকাৰীৰ কডমেনৰ সবঠকৰ আিৰডণ জনায়। 
 

3. ফনিাচকইজচন বডধমি অথমলনডিক ৈহচ াডগিাৰ প্ৰচয়াজন উচল্লে কচৰ আৰু এই ৈন্দভম ি, 
িীৰ্মডিনীয়া অনুমানচ াগয আৰু বহনশীৈ ৈহচ াডগিাৰ বাচব ডবকাশৰ নিুন োৈকৰ  পৰি 
ফজাৰ ডিচয়। ফি ঁচৈাচক পাৰস্পডৰক ডবডনচয়াগৰ ৈেৈিাৰ কাডহনীৈমূহৰ প্ৰশংৈা কচৰ আৰু 
ইজচন ডৈজনৰ ফিশি বডধমি ডবডনচয়াগৰ কথা আচৈােনা কচৰ। এই আচৈােনাি আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় 
উওৰ-িডক্ষণ পডৰবহন কডৰিৰ (আইএনএছটিডে) আৰু প্ৰস্তাডেি ফেন্নাই-ভ্লাডিভ'িক পূে 
ৈামুডিক কডৰিৰৰ কথা উচল্লে কৰা হয়। ফনিা িচুয়াজচন ভাৰিৰ ৰাজযৈমূহৰ সৈচি ৰুছৰ 
ডবডভন্ন অঞ্চৈৰ বডধমি আন্ত-আঞ্চডৈক ৈহচ াডগিা আশা কচৰ, ডবচশষলক ৰুছৰ িৰু-পূবমৰ 
সৈচি। ফি ঁচৈাচক ফকাডভি মহামাৰীৰ ডবৰুচে  ুজঁি অবযাহি ডিপক্ষীয় ৈহচ াডগিাৰ প্ৰশংৈা 
কচৰ,  াৰ ডভিৰি আচছ প্ৰচয়াজনৰ ৈময়ি িচুয়ােন ফিচশ ইজচন ডৈজনক প্ৰিান কৰা 
মানেীয়িা ৈাহা য। 
 

4. ফনিা িজুচন আঞ্চডৈক আৰু ডবশ্বচ াৰা পডৰডিডি আচৈােনা কচৰ,  াৰ ডভিৰি আডছৈ 
মহামাৰীৰ ফশষৰ অথমলনডিক পুনৰুোৰ আৰু আেগাডনস্তানৰ পডৰডিডি। ফি ঁচৈাচক ৈিি হয় 
ফ  িচুয়ােন ফিচশ আেগাডনস্তানৰ  পৰি উলমহিীয়া িডৃিভঙ্গী আৰু ডেন্তা ৰাচে আৰু 
আেগাডনস্তানৰ  পৰি আচৈােনা আৰু ৈহচ াডগিাৰ বাচব এনএছএ স্তৰি অঙ্কন কৰা 
ডিপক্ষীয় পথ মানডেত্ৰৰ প্ৰশংৈা কচৰ। ফি ঁচৈাচক উচল্লে কচৰ ফ  িচুয়া পক্ষৰ উলমহিীয়া 
ডিডি আচছ বহুচিা আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় ডবষয়ি আৰু ৈিি হয় বহুপক্ষীয় মঞ্চি ৈহচ াডগিা 
শডিশাৈী কডৰবলৈ, ৰাষ্ট্ৰ ৈংৰ্ ৈুৰক্ষা পডৰষিচক ধডৰ। ৰাষ্ট্ৰপডি পুটিচন প্ৰধান মন্ত্ৰী ফমািীক 
অডভনন্দন জ্ঞাপন কচৰ ৰাষ্ট্ৰ ৈংৰ্ ৈুৰক্ষা পডৰষিি অবযাহি অ-িায়ী ৈিৈযিা আৰু 2021 
েনৰ ডিক্সৰ ৈেৈ ৈভাপডিত্বৰ বাচব। প্ৰধান মন্ত্ৰী ফমািীচয় ৰুছক অডভনন্দন জ্ঞাপন কচৰ 
আকম টিক পডৰষিৰ অবযাহি ৈভাপডিত্বৰ বাচব। 
 



5. ভাৰি-ৰুছ: শাডন্ত, প্ৰগডি আৰু ৈমৃডেৰ বাচব অংশীিাডৰত্ব শীষমক  ুটীয়া ডববৃডিচয় স্পিভাচে 
ডিপক্ষীয় ৈম্পকম ৰ ডিডি আৰু ৈম্ভােনা আেডৰ ধচৰ। এই ভ্ৰমণৰ সৈচি ৈংহডি ৰাডে, 
ফকইবােচনা েৰকাৰ-পৰা-েৰকাৰৰ েুডি আৰু বুজাবুডজৰ স্মাৰক পত্ৰ, আৰু ৈগচি িচুয়ােন 
ফিশৰ বাডণডজযক আৰু আন ৈংগঠনৰ মাজি, স্বাক্ষৰ কৰাহয় ডবডভন্ন েণ্ডি ফ চন বাডণজয, 
শডি, ডবজ্ঞান আৰু প্ৰ ুডি, বুডেগি ৈম্পডও, মহাকাশ, ভূিাডত্বক অচম্বষণ, ৈাংসৃ্কডিক 
ডবডনময়, ডশক্ষা, আডি। এয়া সহচছ আমাৰ ডিপক্ষীয় অংশীিাডৰত্বৰ বহুমুেীয়া প্ৰকৃডিৰ এক 
প্ৰডিেৈন। 
 

6. ৰাষ্ট্ৰপডি পুটিচন প্ৰধান মন্ত্ৰী ফমািীক আমন্ত্ৰণ কচৰ ৰুছ ভ্ৰমণ কডৰবলৈ 2022 েনি 22িম 
ভাৰি-ৰুছ বাডষমক ৈডিৈনৰ বাচব। 

 
নতুন ৰ্িল্লী 
ৰ্িচেম্বৰ 06, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


