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ৰাছিযাৰ ৰাষ্ট্ৰপছি পুটিনৰ সৈতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টিছিত াছনক বািতািাপ 

এপ্ৰিল 28, 2021 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নতৰন্দ্ৰ টমাদীতয আজি ৰাছিযাৰ ৈভাপছি ভ্িাছদছমৰ পুটিনৰ সৈতি টিছিত ানত াতে বািতািাপি 

ছমছিি হয।  
 টনিাদ্বতয বিতমানৰ টকাছভড-১৯ মহামাৰী ৈন্দভতি আতিাচনা কতৰ। ৰাষ্ট্ৰপছি পুটিতন ভাৰিৰ িনেণ আৰু 

চৰকাৰৰ প্ৰছি ৈহমছম তিা প্ৰকাশ কতৰ আৰু ৰাছিযাই এইতেত্ৰি ৈম্ভৱপৰ ৈকতিা ৈমৰ্ তন আেবঢাব বুছি িাছনবলি 

ছদতয। প্ৰধানমন্ত্ৰী টমাদীতয ৰাষ্ট্ৰপছি পুটিনক ধনযবাদ জ্ঞাপন কছৰ কয ট  ৰাছিযাই ভাৰিক দ্ৰুি ৈহত াে 

আেবতঢাৱাৰ বাতব টিাৱা ছৈদ্ধান্ত আমাৰ দীৰ্ তস্থাযী অংশীদাছৰত্বৰ প্ৰিীক। 
 

 দুতযােৰাকী টনিাই এই মহামাৰীৰ ছবৰুতদ্ধ  ুুঁিি ৈহত াছেিা বিাই ৰখাৰ ওপৰি গুৰুত্ব আতৰাপ কতৰ। ভাৰিি 

স্পুিছনক-ছভ টভকছিনৰ িৰুৰীকািীন বযৱহাৰৰ বাতব অনুতমাদন ছদযা ছবষযতিাি ৰাষ্ট্ৰপছি পুটিতন প্ৰশংৈা কতৰ। 

টনিাদ্বতয উতেখ কতৰ ট  ভাৰিি এই টভকছিন প্ৰস্তুি কৰা হ’ব আৰু টৈযা ভাৰি, ৰাছিযা আৰু অনযানয 

টদশৈমূহি বযৱহাৰ কৰা হ’ব। 
 

 দুতযােৰাকী টনিাই ছবতশষ আৰু ছবতশষাছধকাৰপ্ৰাপ্ত অংশীদাছৰত্বৰ ভাৱনাতৰ ছবছভন্ন টেত্ৰি ছদ্বপাছেক ৈহত াছেিা 

অছধক েভীৰ কৰাৰ ওপৰি গুৰুত্ব আতৰাপ কতৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী টমাদীতয ভাৰিৰ েেন ান কা তৈূচীৰ বাতব ৰাছিযাৰ 

পৰা িাভ কৰা ৈহত াে আৰু চাছৰিন েেন ান মহাকাশচাৰীৰ ৰাছিযাৰ প্ৰছশেণ প তায ৈম্পূণ ত টহাৱাৰ বাতব প্ৰশংৈা 

কতৰ।  
 

টনিাদ্বতয হাইড্ৰতিন-ছভছিক অৰ্ তনীছিতক ধছৰ নৱীকৰণত ােয শজি খণ্ডি ক্ৰমবধ তমান ৈহত াছেিাৰ ৈুত ােৰ কৰ্া 

উতেখ কতৰ। 
 

 টনিাদ্বতয দুতযাখন টদশৰ সবতদছশক আৰু প্ৰছিৰো মন্ত্ৰীক সি মন্ত্ৰী প তাযি এক নিুন  ২+২ আতিাচনাৰ কাঠাতমা 

েছঢ টিািাৰ ছৈদ্ধান্ত িয।  
 

 দুতযােৰাকী টনিাই ২০১৯ চনৰ টিতেম্বৰি ভ্িাছদভষ্টকি অছন্তম ৈজিিনৰ ৈমযি গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূণ ত 

ছৈদ্ধান্তৈমূহৰ কৰ্া আতিাচনা কতৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী টমাদীতয কয ট  টিওুঁ  এই বিৰৰ টশষৰ  াতি ছদ্বপাছেক ৈজিিনৰ 

বাতব ৰাষ্ট্ৰপছি পুটিনৰ ভাৰি ভ্ৰমণৰ বাতব অতপো কছৰ আতি ছ তয টিওুঁতিাকৰ বযজিেি আৰু ছবশ্বাৈত ােয 

বািতািাপ অবযাহি ৰখাৰ এক ৈুত াে প্ৰদান কছৰব। ২০২১ চনি ভাৰতি  াতি ৈ িিাতৰ ছিকিৰ ৈভাপছিত্ব কছৰব 

পাতৰ িাৰ বাতব ৰাছিযাই ৈম্পূণ ত ৈমৰ্ তন আেবতঢাৱাৰ আশ্বাৈ ছদতয ৰাষ্ট্ৰপছি পুটিতন। ছদ্বপাছেক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয 

ছবছভন্ন ছবষযি দুতযােৰাকী টনিাই এতকিতে কাম কৰাৰ বাতব ট াোত াে ৰাছখ চছিবলি ৈিছি প্ৰকাশ কতৰ। 

 
নতুন প্ৰিল্লী 
এপ্ৰিল 28, 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. 


