
Visit of Minister of Foreign Affairs of Russian Federation 
to India (31 March – 1 April 2022) 
April 01, 2022 
 

ৰুছ ফেডাৰৰচনৰ বিৰেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (31 মাচচ  – 
1 এবিল 2022) 
এপ্ৰিল 01, 2022 
 

1. ৰুছ ফেডাৰৰচনৰ প্ৰিৰেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰী মাননীয় প্ৰমিঃ চাৰগে লাভৰ'ফভ ভাৰতলল এক চৰকাৰী 
ভ্ৰমণত আপ্ৰিৰছ 31 মাচে  -1 এপ্ৰিল 2022 তাপ্ৰৰখলল। 
 

2. বিৰেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰৰ ৰুছ বিৰেশ মন্ত্ৰীক আৰলাচনাৰ িাৰি 1 এপ্ৰিল 
2022 তাপ্ৰৰৰখ লগ কৰৰ। েৰুয়াজন মন্ত্ৰীৰয় সিৰ াপ্ৰগতাৰ সামপ্ৰিক প্ৰিপ্ৰত প্ৰনৰীক্ষণ কৰৰ। 
ফতওঁৰলাৰক িাপ্ৰণজয আৰু অৰ্েলনপ্ৰতক সম্পকে ৰ ওপৰত ফশিতীয়া পপ্ৰৰপ্ৰিপ্ৰতৰ িভাৱ প্ৰিৰিচনা 
কৰৰ। প্ৰিৰেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীৰয় উৰেখ কৰৰ ফ  এক উন্নয়নশীল ফেশ প্ৰিচাৰপ, ভাৰতৰ িাৰি 
প্ৰিপ্ৰভন্ন ফক্ষত্ৰত প্ৰিশ্বজৰুা অপ্ৰিৰতা প্ৰিৰশষ প্ৰচন্তাৰ প্ৰিষয়। এয়া েৰুয়াখন ফেশৰ িাৰি গুৰুত্বপূণে 
ফ  ফতওঁৰলাকৰ অৰ্েলনপ্ৰতক, ি ুপ্ৰিগত আৰু মানৱ সংৰ াগ প্ৰিৰ আৰু অনুমানৰ াগয হি 
ৰ্াৰক। 
 

3. েৰুয়াজন মন্ত্ৰীৰয় ইউৰেনৰ সম্বন্ধীয় পবৰবিবত আৰলাচনা কৰৰ। মন্ত্ৰী লাভৰ'ফভ ভাৰতীয় 
পক্ষক ৰুছৰ েবৃিভংগীৰ সসৰত অৱগত কৰৰ, চবল থকা আৰলাচনাৰক ধবৰ। বিৰেশ বিষয়ক 
মন্ত্ৰীৰয় ব ংসা িন্ধ কৰা আৰু শত্ৰুতা ফশষ কৰাৰ গুৰুত্ব উৰেখ কৰৰ। প্ৰিিাে আৰু প্ৰিতকে  
আৰলাচনা আৰু   নীপ্ৰতৰ ফ াৰগপ্ৰে আৰু আন্তিঃৰা ীয় আইন, ৰাষ্ট্ৰ সংঘ চনে, আৰু 
ফেশসমূিৰ সািচৰভৌমত্ব আৰু আঞ্চবলক অখণ্ডতাৰ িবত সন্মানৰ ফ াৰগবে সমাধা কবৰি 
লাৰগ। 
 

4. মন্ত্ৰী েজুৰন লগৰত আেগাপ্ৰনস্তানৰ পপ্ৰৰপ্ৰিপ্ৰত আৰলাচনা কৰৰ। মন্ত্ৰী লাভৰ'ফভ চীনত 
আেগাপ্ৰনস্তানৰ ওপৰত ফিাৱা ফশিতীয়া সপ্ৰিলনৰ ওপৰত প্ৰনজৰ প্ৰিৰেষণ িোন কৰৰ। প্ৰিৰেশ 
প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীৰয় উৰেখ কৰৰ ফ  এইএনএছপ্ৰচআৰ 2593ফয় আন্তিঃৰা ীয় সম্প্ৰোয়ৰ প্ৰচন্তাসমূি 
উত্থাপন কৰৰ আৰু আেগান জনগণৰ িাৰি মানৱতা সািা যৰ কৰ্া কয়। ইৰাণ আৰু 
ফজপ্ৰচপ্ৰপঅ'এ ওপৰৰতা আৰলাচনা কৰা িয়। প্ৰিৰেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীৰয় ৰুছগৰাকীৰয় প্ৰিষয়ৰ া 
অৱগত কৰাৰ িাৰি ধনযিাে জ্ঞাপন কৰৰ। 
 

5. ৰুছৰ প্ৰিৰেশ মন্ত্ৰীজৰন লগৰত বেনৰ াত িধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰৰন্দ্ৰ ফমােীৰ সসৰত সাক্ষাৎ কবৰি। 
 

নতুন বেেী 
এবিল 01, 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. 

 
 


