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21 তম ভারত-রাশিয়া বাৎসশরক িীর্ষসম্মেলন 
শিম্মসম্বর 06, 2021 
 
রাশিয়ান ফেিাম্মরিম্মনর রাষ্ট্রপশত শিজ এম্মেম্মলশি শমস্টার ভ্লাশিশমর পশুতন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নম্মরন্দ্র 
ফমািীর সাম্মে 21 তম ভারত-রাশিয়া বাৎসশরক িীর্ষসম্মেলম্মন ফ াগিাম্মনর জনয 06 শিম্মসম্বর 
2021 তাশরম্মে শনউ শিশিম্মত একটি কা ষক্ষম সের কম্মরম্মেন।  
 
2. রাষ্ট্রপশত পুশতম্মনর সাম্মে একটি উচ্চ প ষাম্ময়র প্রশতশনশধ িল এম্মসম্মে। প্রধান মন্ত্রী ফমািী এবং 
রাষ্ট্রপশত পুশতম্মনর মম্মধয একটি উষ্ণ ও বনু্ধত্বপূর্ষ পশরম্মবম্মি শিপাশক্ষক আম্মলাচনা অনশুিত িম্ময়ম্মে। 
ফকাশভি অশতমারীর িারা সৃষ্ট চযাম্মলঞ্জ সম্মেও িইু ফিম্মির মম্মধয 'শবম্মির্ এবং শবম্মির্ সশুবধাপ্রাপ্ত 
ফকৌিলগত অংিীিাশরম্মত্ব' শিশতিীল অগ্রগশতর জনয িইু ফনতা তাম্মির সম্মতার্ বযক্ত কম্মরম্মেন। 6 
শিম্মসম্বর 2021 তাশরম্মে শিশিম্মত অনুশিত শবম্মিি এবং প্রশতরক্ষা মন্ত্রীম্মির প্রেম 2+2 ববঠক এবং 
সামশরক ও সামশরক প্র ুশক্তগত সিম্ম াশগতার উপম্মর আতঃসরকাশর কশমিম্মনর ববঠকম্মক তারা 
স্বাগত জাশনম্ময়ম্মেন।   
  
3.  িইু ফনতা বৃিত্তর অেষননশতক সিম্ম াশগতার প্রম্ময়াজনীয়তার উপম্মর ফরোপাত কম্মরম্মেন এবং 
এই পশরম্মপ্রশক্ষম্মত িীর্ষ ফময়ািী পূবষাভাসম্ম াগয এবং ফ েঁ কসই অেষননশতক সিম্ম াশগতার বৃশির জনয 
নতুন চাশলকা িশক্তর উপম্মর ফজারাম্মরাপ কম্মরম্মেন। তারা পারস্পশরক শবশনম্ময়াম্মগর সােম্মলযর 
কাশিনীর প্রিংসা কম্মরম্মেন এবং এম্মক অপম্মরর ফিম্মি বৃিত্তর শবশনম্ময়াম্মগর জনয উন্মেু িম্ময় আম্মেন। 
ইন্টারনযািনাল নেষ-সাউে ট্রািম্মপা ষ  কশরম্মিার (আইএনএসটিশস) এবং প্রস্তাশবত ফচন্নাই-ভ্লাশিভস্তক 
ইস্টানষ ফমশর াইম কশরম্মিাম্মরর মাধযম্মম সংম্ম াম্মগর ভূশমকাও আম্মলাচনাম্মত উম্মঠ এম্মসম্মে। িইু ফনতা 
রাশিয়ার শবশভন্ন অঞ্চম্মলর মম্মধয শবম্মির্ত রাশিয়ার সুিরূ-পূম্মবষর সাম্মে ভারম্মতর রাজযগুশলর মম্মধয 
বৃিত্তর আতঃ-আঞ্চশলক সিম্ম াশগতার শিম্মক তােঁশকম্ময় রম্ময়ম্মেন।প্রম্ময়াজম্মনর সংক  সমম্ময় এম্মক 
অপম্মরর ফিম্মি মানশবক সিম্ম াশগতার িাত বাশিম্ময় ফিওয়া সি ফকাশভি অশতমারীর শবরুম্মি লিাই 
করার জনয চাল ু োকা শিপাশক্ষক সিম্ম াশগতাম্মক তারা প্রিংসা কম্মরম্মেন।   
 
4. িইু ফনতা অশতমারীর পরবতীকাম্মল ববশিক আশেষক পুনরুিার এবং আেগাশনস্তাম্মনর পশরশিশত 
সি আঞ্চশলক এবং আতজষ াশতক র্ নাবলী শনম্ময় আম্মলাচনা কম্মরম্মেন। তারা সেত িম্ময়ম্মেন ফ , 
িইু ফিিই আোগাশনস্তাম্মনর শবর্ম্ময় অশভন্ন িশৃষ্টভশি এবং উম্মিগম্মক ভাগ কম্মর ফনয় এবং 
আোগাশনস্তাম্মনর উপম্মর আম্মলাচনা ও সিম্ম াশগতার জনয এনএসএ স্তম্মর শনধষাশরত শিপাশক্ষক 
ফরািমযাম্মপর প্রিংসা কম্মরম্মেন। তারা উম্মিে কম্মরম্মেন ফ , উভয় পক্ষ শবশভন্ন আতজষ াশতক শবর্ম্ময় 
অশভন্ন অবিানম্মক ভাগ কম্মর ফনয় এবং রাষ্ট্রপুম্মঞ্জর শনরাপত্তা পশরর্ি সি শবশভন্ন বহুপাশক্ষক 
ফোরাম্মম সিম্ম াশগতাম্মক আরও িশক্তিালী করার জনয তারা সেত িম্ময়ম্মেন। রাষ্ট্রপশত পুশতন, 
রাষ্ট্রপুম্মঞ্জর শনরাপত্তা পশরর্ম্মি ভারম্মতর চলম্মত োকা আিায়ী সিসয পম্মির জনয এবং সেলতার 
সাম্মে 2021-এর শিম্মের সভাপশতত্ব পালন করার জনয প্রধানমন্ত্রী নম্মরন্দ্র ফমািীম্মক অশভনন্দন 
জাশনম্ময়ম্মেন।আকষ টিক কাউশিম্মল চলম্মত োকা সভাপশতম্মত্বর জনয প্রধান মন্ত্রী ফমািী রাশিয়াম্মক 



অশভনন্দন জাশনম্ময়ম্মেন।     
 
5. ভারত-রাশিয়াঃ িাশত, অগ্রগশত এবং সমৃশির জনয অংিীিাশরত্ব িীর্ষক ফ ৌে শববৃশতটি রাষ্ট্র 
ও শিপাশক্ষক বমত্রী বন্ধম্মনর সম্ভাবনাম্মক  ো েভাম্মব ফবষ্টন কম্মর রাম্মে। সেম্মরর সাম্মে একম্মত্র 
সরকাম্মরর সাম্মে সরকাম্মরর ফসই সাম্মে উভয় ফিম্মির বাশর্শজযক এবং অনযানয প্রশতিাম্মনর মম্মধয 
শবশভন্ন ফক্ষম্মত্র, ফ মন বাশর্জয, িশক্ত, শবজ্ঞান ও প্র ুশক্ত, বশুিবৃশত্তক সম্পশত্ত, মিাকাি, ভূতাশেক 
অম্মের্র্, সাংসৃ্কশতক শবশনময়, শিক্ষা ইতযাশিম্মত শবশভন্ন চুশক্ত এবং ফমৌ স্বাক্ষশরত িম্ময়ম্মে। এটি 
আমাম্মির শিপাশক্ষক অংিীিাশরম্মত্বর বহুমুেী প্রকৃশতর একটি প্রশতেলন।   
 
6. রাষ্ট্রপশত পুশতন 2022 সাম্মল 22তম ভারত-রাশিয়া বাৎসশরক িীর্ষসম্মেলম্মনর জনয প্রধান 
মন্ত্রী ফমািীম্মক রাশিয়া সেম্মরর জনয আমন্ত্রর্ জাশনম্ময়ম্মেন।  
 
শনউ শিশি 

শিম্মসম্বর 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. 

 


