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সার্ক ভুক্ত দেশগুলির দেতৃবনৃ্দের লভলিও র্েফান্দরন্স 

মার্ক  16,2020 

1. বতক মান্দে লবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার (হু)অলতমালর আখ্যা দেওয়া দর্ালভি-19 –এর ক্রমাগত ছলিন্দয় 
পিার প্রলত েলৃি দরন্দখ্, আঞ্চলির্ সহন্দ ালগতার জেয েলিণ এলশয় দেশগুলির সংগঠে 
(সার্ক )-এর দেতৃবৃে প্রধােমন্ত্রী শ্রী েন্দরন্দ্র দমালের আহবান্দে 15 ই মার্ক  2020 তালরন্দখ্ এর্টি 
লভলিও র্েফান্দরন্দন্সর আন্দয়াজে র্ন্দরলছন্দিে। 

2. এই অলতমালর সম্পলর্ক ত বতক মাে পলরলস্থ্লতর মিূযায়ে, সন্দবকাত্তম অেুশীিে গ্রহণ, এবং প্রলতটি 
দেন্দশর জেয এই দরান্দগর ছলিন্দয় পিান্দর্ েূযেতম র্রা এবং প্রশলমত র্রার জেয সমবায় 

উপায় এবং পন্থান্দর্ লর্লিত র্রন্দত এই ববঠর্ সিমতা প্রোে র্ন্দরন্দছ ।এই ববঠর্, জেগন্দণর 
মন্দধয আশঙ্কা লেবারণ এবং সম্ভাবয অর্কনেলতর্ প্রভাবন্দর্ েূযেতম র্রন্দতও সিমতা প্রোে 
র্ন্দরন্দছ।এই লভলিও র্েফান্দরন্দন্স ভারন্দতর প্রধােমন্ত্রীর সান্দর্ আরও  ারা দ াগোে র্ন্দরলছন্দিে, 
তারা হন্দিে, আফগালেস্তাে,মািদ্বীপ এবং শ্রী িংর্ার মহামােয রাষ্ট্রপলতগণ, বাংিান্দেশ, দেপাি 
এবং ভুটান্দের প্রধােমন্ত্রীগণ, পালর্স্তান্দের স্বাস্থ্য মন্ত্রন্দর্র রাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সান্দর্ক র দসন্দক্রটালর-
দজোন্দরি। 

3. এই সালবকর্ র্যান্দিন্দের দমার্ালবিার জেয আঞ্চলির্ সহন্দ ালগতার গুরুত্বন্দর্ স্বীর্ার র্ন্দর 
দেতৃবৃে এই উন্দেযান্দগর প্রশংসা র্ন্দরন্দছে। দ মেটি প্রধােমন্ত্রী দমালে লবন্দশষ ভান্দব উন্দেখ্ 
র্ন্দরন্দছে, জটিি সীমান্ত-বরাবর র্যান্দিন্দের সামো র্রার দিন্দে আঞ্চলির্ সহন্দ ালগতার জেয 
সার্ক ভুক্ত অঞ্ছি লবন্দশ্বর র্ান্দছ এর্টি েিৃান্ত স্থ্াপে র্রন্দত পারন্দব।লতলে এই দপ্রলিন্দত ভারন্দতর 
তরন্দফ প্রারলম্ভর্ 10 লমলিয়ে আন্দমলরর্াে িিার অেুোে সহ দর্ালভি-19 এর জেয এর্টি 
সার্ক  আপতর্ািীে প্রলতলক্রয়া তহলবি গঠন্দের প্রস্তাব দরন্দখ্ন্দছে।এই অলতমালরর প্রভাবন্দর্ 
আরও মূিযায়ে র্রার জেয বালণজয এবং অর্ক লবষয়র্ আধর্ালরর্ন্দের সান্দর্ সান্দর্ সার্ক  

অঞ্চন্দির লর্লর্ৎসা লবন্দশষজ্ঞন্দের মন্দধয অেুসৃত আন্দিার্োর প্রস্তাবও ভারত দরন্দখ্ন্দছে।ভারত, 
দ ন্দর্াে সার্ক  অংশীোরী দেন্দশ পরীিার সরোম এবং লর্লর্ৎসা ও অেযােয দিন্দের দপশাোর 
বযলক্তন্দের লেন্দয় লবন্দশষভান্দব গঠিত তার দ্রুত প্রলতলক্রয়া েিন্দর্ দপ্ররণ র্রার প্রস্তাবও 
লেন্দয়ন্দছ। সার্ক  লবপ কয় দমার্ালবিা দর্ন্দন্দ্র দর্ালভি-19 দর্ সামিাবার জেয সন্দবকাত্তম 
অেুশীিন্দের জেয এর্টি ভাাঁিার স্থ্াপে সহ অেিাইে দেলেং মলিউন্দির মাধযন্দম িমতা 
অজক ন্দের জেয সাহান্দ যর প্রস্তাব লেন্দয়ন্দছ এবং প্রন্দতযর্টি সার্ক ভুক্ত দেন্দশর ভাষায় তর্যসমদৃ্ধ 



এর্টি ওন্দয়বসাইন্দটর প্রস্তাবও লেন্দয়ন্দছ। দরান্দগর েজরোরীর জেয ভারত তার অখ্ন্ড স্বাস্থ্য 
তর্য (ইলিন্দগ্রন্দটি দহির্ ইেফরন্দমশে)-র সফটওয়যান্দরর অংশভাগী হবার প্রস্তাবও লেন্দয়ন্দছ। 

4. সামন্দের লেন্দর্ েলৃি প্রসালরত র্ন্দর, ভারত, অলতমালরর জেয দরাগ লেেকয় র্রন্দত সহায়র্ 
এবং আন্দরাগয লবষয়র্ হস্তন্দিন্দপর ধারণান্দর্ ভাগ র্ন্দর দেবার িন্দিয সার্ক  দেশগুলির জেয 
এর্টি প্লাটফমক বতলরন্দত ইলন্ডয়াে র্াউলন্সি ফর দমলির্যাি লরসার্ক (আইলসএমআর)-র দ্বারা 
সাহান্দ যর প্রস্তাবও লেন্দয়ন্দছ। 

5. রাষ্ট্রপ্রধােরা এবং সার্ক ভুক্ত দেশগুলির সরর্ার এই ভাবোগুলিন্দর্ স্বাগত জালেন্দয়ন্দছে এবং 
দর্ালভি-19 অলতমালরর লবরুন্দদ্ধ ক্রমাগত এর্ন্দ ান্দগ র্াজ র্রার মিূযন্দবান্দধর র্র্ার পুেরাবলৃত্ত 
র্ন্দরন্দছে। 

 

লেউ লেলে  

মার্ক  16,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

        



 


