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প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিঙ্গ াঙ্গন কথা রালিয়ার রাষ্ট্রপলি লমিঃ ভি্ালিলমর পুলিঙ্গনর 

এপ্ৰিল 28, 2021 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ োশিয়াে োষ্ট্রপশি শমিঃ ভ্লাশদশমে পুশিরনে সরে মেশলর ারন কথা বরলরেন। 

বিতমান মকাশভড পশেশিশি শনরয় উভয় মনিা আরলাচনা করেরেন। োষ্ট্রপশি পুশিন ভােরিে জনসাধােণ ও 

সেকারেে প্রশি সহমশম তিা প্রকাি করেরেন। োশিয়া এই শবষরয় সম্ভাবয সবেকরমে সহর াশিিা কেরব বরল 

শিশন জানান। শ্রী মমাদী শমিঃ পুশিনরক ধনযবাদ জাশনরয় বরলরেন, োশিয়াে ভােিরক দ্রুি সাহা য কোে 

শসদ্ধান্ত গ্রহণ আমারদে দীর্ তিায়ী অংিীদাশেরেে প্রিীক। 

উভয় মনিা শবশ্বজরুে এই মহামােীে শবরুরদ্ধ লোইরয় সহর াশিিা বজায় োখাে ওপে গুরুে শদরয়রেন। 
ভােরি ‘সু্পেশনক-শভ’ টেকাে আপৎকালীন বযবহারেে অনমুশি মদওয়ায় োষ্ট্রপশি পুশিন ভােরিে প্রিংসা 

করেরেন। ভােরি এই টেকা তিশে কো হরব এবং মসটে ভােি, োশিয়া ও অনযানয মদরি বযবহাে কো হরব।   
দুটে মদরিে শবরিষ অংিীদাশেরেে ভাবনায় শবশভন্ন মেরে শিপাশেক সহর াশিিারক আেও মজবুি কোে 

গুরুরেে শবষরয় উভয় মনিা সহমি মপাষণ করেরেন। ভােরিে িিণায়ন কম তসূশচরি োশিয়া ম  সাহা য কেরে 

িারি প্রধানমন্ত্রী সরন্তাষ প্রকাি করেরেন। িিণ ারনে চাে নরভাচােীে প্রশিেণ োশিয়ায় মিষ হরয়রে।  

হাইররারজন-শভশিক অথ তনীশিক সহ পুনন তবীকেণর ািয জ্বালাশনে মেরে ক্রমবধ তমান সহর াশিিাে সুর াি 

কারজ লািারনাে শবষরয় উভয় মনিা আরলাচনা করেরেন।  

দুই মদরিে শবরদি এবং প্রশিেো মন্ত্রীরদে শনরয় ২+২ আরলাচনাে কাঠারমা িরে মিালাে শবষরয় উভয় মনিা 

শসদ্ধান্ত শনরয়রেন।  

২০১৯-এে মসরেম্বরে ভ্লাশডরভাস্তক-এ মিষ িীষ ত সরেলরন ম সব গুরুেপণূ ত শসদ্ধান্ত মনওয়া হরয়শেল উভয় 

মনিা মসগুশল শনরয় আরলাচনা করেরেন। এ বেরেে মিরষে শদরক শিপাশেক িীষ ত সরেলরন রুি োষ্ট্রপশিে 

ভােি স রেে জনয প্রধানমন্ত্রী অধীে আগ্ররহ অরপো করে আরেন। এই স রে দুই মনিা বযক্তিিি এবং 

পােস্পশেক  আিাে  শবশভন্ন শবষয় শনরয় আলাপ-আরলাচা কেরবন। ২০২১ সারল শিকস-এে সভাপশি শহরসরব 

ভােি  ারি স লভারব কাজ কেরি পারে িাে জনয সম্ভাবয সবেকম সহর াশিিাে আশ্বাস শমিঃ পুশিন , শ্রী 

মমাদীরক শদরয়রেন। শিপাশেক ও আন্তজতাশিক শবশভন্ন শবষরয় উভয় মনিা একর ারি কাজ কোে জনয 

ম ািার াি মেরখ চলাে শসদ্ধান্ত শনরয়রেন। 
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