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ক োভিড-19 –এর উপরর প্রধোনমন্ত্রী এবং রোভিয়োর রোষ্ট্রপভি ভ্লোভিভমর ভি. 
পটুিরনর কেভির োরন  থরপো থন 

মার্চ  25, 2020 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ োশিয়ান যকু্তোরজেে োষ্ট্রপশি মহামানে ভ্লাশদশমে শি. পুটিরনে সারে 
মেশির ারন বাক্োিাপ ক্রেশিরিন। দইু মনিাই মক্াশিড -19 –অশিমাশেে পশেরপ্রশিরি শবশ্ববোপী 
পশেশিশিে শবষয় শনরয় আরিার্না ক্রেশিরিন। 

প্রধানমন্ত্রী, োশিয়ায় মযসক্ি বেশক্ত  ই মোরক ক্টভোরিাক ক্েরিন িারদে দ্রুি আরোকে ক্ামনাে জনে 
িাে শুিক্ামনা বেক্ত ক্রেরিন  বং োষ্ট্রপশি পুটিরনে মনিৃরে মোরকে শবরুরে োশিয়াে প্ররর্টভোা ময 
স ি হরব মসই আিা বেক্ত ক্রেরিন। 

মক্াশিড -19- ে মমাক্াশবিায় িােরিে কৃহীি পেশিে সা রিে োষ্ট্রপশি পটুিন প্রধানমন্ত্রীরক্ িাে 
শুিক্ামনা জাশনরয়রিন। 

দইু মনিা, যাো স্বািে, ওষুধ, ববজ্ঞাশনক্ করবষণা, মানশবক্ শবষয়সমূহ  বং শবশ্ব অেচনীশিে উপরে 
প্রিাব ে সারে সংসৃটভো েরয়রিন িাো সহ  ই শবশ্ববোপী মুখ্ে সংক্রেে সক্ি র্োরিরেে মমাক্াশবিা 
সামিাবাে জনে পযচাপ্তরূরপ উরদোক মনবাে মিরে আেও আরিার্না  বং সহরযাশকিায় সহমি 

হরয়রিন।িাো, মক্াশিড-19 – ে শবরুরে ,শজ-20 ে ক্াঠারমাে অিেন্তে সহ  ক্সারে িড়াইরয় 

আন্তজচ াশিক্ সহরযাশকিাে গুরুেে উপরে মজাে শদরয়রিন। 

োশিয়ারি িােিীয় িােিােীরদে কুিি শনশিি ক্োে জনে োশিয়াে ক্িৃচ পরিে সহরযাশকিারক্ 
প্রধানমন্ত্রী প্রিংসা ক্রেরিরন  বং  টি আকামী শদরনও জাশে োক্রব বরি আিা বেক্ত ক্রেরিন। 

পুটিন  ই শবষরয় যাবিীয় সাহারযেে আশ্বাস শদরয়রিন। প্রধানমন্ত্রী োষ্ট্রপশি পুটিনরক্ বরিরিন ময, 
যখ্ন মযমন প্ররয়াজন হরব োশিয়াে নাকশেক্রদে কুিি  বং শ শেরয় আনারক্ সুশনশিি ক্োে জনে 
সম্ভাবে সক্ি পেশিরক্ সশুবধা প্রদারনে জনে িােিীয় ক্রৃ্ত্চপরিে সংশিটভোিা জাশে োক্রব। 

  



দইু মনিা, আন্তশেক্ ও সমরয় পেীশিি শিপাশিক্ সম্পরক্চ ে উষ্ণিা  বং র্মৎক্াে কশিিীিিারক্ 
বজায় োখ্াে জনে িারদে ঘশনষ্ঠ সহরযাশকিারক্ জাশে োখ্াে শবষরয় সহমিও প্রক্াি ক্রেরিন।িাো 
পুণোয় উরেখ্ ক্রেরিন ময সাো বিে ধরে িাো িারদে বেশক্তকিিারব ক্রোপক্েরনে জনে শবশিন্ন 
সুরযারকে আিায় েরয়রিন। 

 

শনউ শদশে 
মার্চ  25, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

   



 


