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পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রককর ককাবিড-19 বিয়ন্ত্রণ ককন্দ্র
মার্চ 19, 2020
1.

পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রক ইবিমকযেই ককাবিড -19 - এর সমন্বয় সাযকির জিে একটি
কার্চকরী কেল্পলাইি র্ালু ককরকে, কর্টি সাউথ ব্লক কথকক 24X 7 কাজ ককর র্কলকে।

2. ককরাল রুকমর কেবলক াি িম্বরগুবল েল, 1800118797 (কোল বি), + 91-11-23012113,
+91-11-23014104, এিং + 91-11-23017905, োক্স িম্বর - +91-11-23018158, এিং ইকমলঃ
covid19@mea.gov.in.
3. উপকরাক্ত কেল্পলাইিগুবলর অবিবরক্ত, বিম্নবলবিি আবযকাবরকগণকক প্রবিটি কিৌগবলক অঞ্চল
বিবিক সেকর্াবগিার জিে পাওয়া র্াকিঃ
অঞ্চল

লাবিি আকমবরকা এিং
কোবরবিয়াি

আবিকা

রাবশয়া এিং মযে
এবশয়া

গাল

আবযকাবরককর িাম

কেবলক াি িম্বর(
লোন্ড লাইকির
ককাডঃ +91-11)
(কমািাইকলর
ককাডঃ +91)
1.শ্রীমবি কলাবরয়া গোঙ্গকি, কজ এস(এলএবস) 49018385
কমাঃ9895981153
2. শ্রীর্ুক্ত অিুপ বিবজকল, আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীমবি অবঞ্চিা ককঠওয়াশ,
আইএ এস(ওটি)
1. শ্রীর্ুক্ত আর. রিীন্দ্র,কজ এস(বস এিং 49018431
কমাঃ9751888687
ডিবলউ এ))
2. শ্রীমবি আশচ এি এস,
আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীর্ুক্ত অকশাক কুমার আর,
আইএ এস(ওটি)
23013410
1. শ্রীর্ুক্ত মবিশ প্রিাি, কজ
কমাঃ7291078057
এস(ইআরএস)
2. শ্রীর্ুক্ত বিবিজয় সঞ্জয় পাবিল,
আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীমবি রঙ্গশ্রী টি,
আইএ এস(ওটি)
1. ড. টি.বি.িকগন্দ্র প্রসাি, কজ
এস(গাল )

49018480
কমাঃ9205066104

বর্ি

জাপাি/ককাবরয়া/মকঙ্গাবল
য়া

কিপাল/িু োি

িবিণ পূিচ এবশয়া,
(বসঙ্গাপুর, ব বলপাইন্স
ও মাকলবশয়া িাকি)

িাংলাকিশ ও মায়ািমার

বসঙ্গাপুর ও ব বলপাইন্স

2. শ্রীমবি জগপ্রীি ককৌর,
আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীর্ুক্ত মুেম্মি আিিুল জলীল,
আইএ এস(ওটি)
1. শ্রীর্ুক্ত িিীি শ্রীিাস্তি, কজ এস(ইএ)
2. শ্রীমবি করবঞ্জিা কমরী
িাবগচস,আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীর্ুক্ত অবিল কুমার
ঝাঝাবরয়া,আইএ এস(ওটি)
1. ড.সাবেল কুমার আন্ডার কসকেোবর
(ইএ)
2. শ্রীর্ুক্ত আবশস কর্বরয়াি
সামুকয়ল,আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীমবি অিবিবি
র্িু কিচিী,আইএ এস(ওটি)
1. শ্রীর্ুক্ত অবমি এ। শুক্লা, বডকরক্টর
(উির)
2. শ্রীবমবি িমকগ কর্াকডি,
ওটি(এসএসএ এসআই)
3. শ্রীর্ুক্ত বিিি সুিীল
কগান্ডাকি,আইএ এস(ওটি)
1. শ্রীর্ুক্ত শশাঙ্ক বিেম বডকরক্টর
(ওআইএ-I)
2. শ্রীর্ুক্ত বিবিল
কুমার,আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীমবি পুজো
বপ্রয়িশচবি,আইএ এস(ওটি)
1. শ্রীমবি বিিা পন্থ,
কজএস(বিএম)
2. শ্রীর্ুক্ত
বর্বিকরবিশ্রীপল,আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীমবি রীিা
মীিা,আইএ এস(ওটি)
1. শ্রীর্ুক্ত বিশ্বাস বি.সপকল কজ
এস(িবিণ)
2. শ্রীর্ুক্ত যিঞ্জয় বসং
র্ািি,আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীর্ুক্ত ধ্রুি বমিল,আইএ এস(ওটি)

23012038
কমাঃ9736424773

23015025
কমাঃ8447419492

23011710
কমাঃ8805176550

24197935 কমাঃ
8920616090

49016744 কমাঃ
8639730094

49015244 কমাঃ
997187377 8

ইউকরাপ (ইিাবল ও
কেি িাকি)

ইরাি ও আ গাবিস্তাি

1.
2.

মাকলবশয়া

3.
1.
2.
3.

আকমবরকা/কািাডা

1.
2.
3.

ইিাবল ও কেি

1.
2.
3.

1. শ্রীর্ুক্ত সন্দীপ আর্চ, কজ এস(ই
ডিবলউ)
2. শ্রীমবি কবণষ্কা
বসং,আইএ এস(ওটি)
3. শ্রীর্ুক্ত িকিন্দু
কশির,আইএ এস(ওটি)
ড. শ্রীর্ুক্ত সুকরশ কুমার, বডকরক্টর
(বপএআই)
শ্রীর্ুক্ত মেম্মি
োবসম,আইএ এস(ওটি)
শ্রীমবি িৃবি বমশ্র,আইএ এস(ওটি)
শ্রীর্ুক্ত এস.ইিিাকসকর,
বডকরক্টর(িবিণ)
শ্রীমবি কসৌমায়া রঞ্জি
রাউি,আইএ এস(ওটি)
শ্রীর্ুক্ত কসবিবি সাই
মুরবল,আইএ এস(ওটি)
ড. রাককশ পাকন্ড,বডএস(এএমএস)
শ্রীর্ুক্ত
অথীথসজীিি,আইএ এস(ওটি)
শ্রীমবি অিবিকা
বসং,আইএ এস(ওটি)
শ্রীমবি িীিু িাকগাটিয়া বডকরক্টর
(ইডিবলউ)
শ্রীমবি উপাসিা
মোপাত্র,আইএ এস(ওটি)
শ্রীর্ুক্ত শুিম র্ািি,আইএ এস(ওটি)

23014416 কমাঃ
9818957919

49016685 কমাঃ
9520493377

49015229 কমাঃ
8122242396

23015447কমাঃ
7907845720

23010710 কমাঃ
8221089606

বিউ বিবি
মার্চ 19,2020

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.

