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ইণ্ডো-মেচিচিক অঞ্চলত থকো মেশসেূহত ক'চিড-১৯ েহোেোৰীৰ িলত উদ্ভৱ মহোৱো প্ৰতযোহ্বোনসেূহৰ
চিৰূণ্ে প্ৰচতচিয়ো প্ৰকোশৰ মেত্ৰত গ্ৰহণ কৰো মেষ্ঠ অনুশীলনসেূহ চিচনেয় কচৰিৰ িোণ্ি বিণ্েচশক
সচিি হৰ্ষিৰ্ষন শ্ৰীংলোই ২০ েোিষৰ েৰো ১৫ মে' ২০২০ বলণ্ক আণ্েচৰকো যুক্তৰোষ্ট্ৰ, অণ্ষ্ট্ৰচলয়ো, জোেোন,
েচেণ মকোচৰয়ো, চনউচজণ্লড আৰু চিণ্য়টনোেৰ চিৰ্য়োসকলৰ বসণ্ত সোপ্তোচহক মটচলণ্িোচনক িোতষ োলোেৰ
দ্বোৰো েত চিচনেয় কচৰ আচহণ্ে| সোপ্তোচহক মটচলণ্িোচনক িোতষ োলোেৰ এই অিযোস আণ্েচৰকো
যুক্তৰোষ্ট্ৰৰ ৰোচজযক উে-সচিি চিণ্িন চিগোণ্ন আৰম্ভ কচৰচেল|
িন্ধু মেশসেূহৰ েোজৰ এণ্ন আণ্লোিনোই আৱে বহ থকো নোগচৰকসকলক েৰস্পৰৰ মেশসেূহৰ েৰো
উেোৰ; জীৱনেোচয়নী ঔৰ্ৰ্ আৰু সুৰেোেোয়ক স্বোস্থ্যৰ সঁজচু লৰ সীংৰেণ; েৰস্পৰৰ মেশসেূহৰ
নোগচৰকসকলৰ িোণ্ি চিেোৰ িযৱস্থ্ো কৰো চয মতওঁণ্লোকৰ আয়ত্তৰ িোচহৰৰ েচৰচস্থ্চতত আৱে বহ
আণ্ে; েহোেোৰীৰ দ্বোৰো েচতগ্ৰস্ত মহোৱো িু িুৰীয়ো মেশসেূহ চিনোক্ত কচৰ সহোয় আগিণ্ োৱো; আৰু েূি
এিীয় শীৰ্ষ সচিলন আৰু চজ২০ মেশসেূহণ্ক ৰ্চৰ সকণ্লো মেণ্শ েৰস্পৰৰ বসণ্ত িহুেোচেক স্তৰত
এণ্কলণ্গ কোে কৰো আচে মেত্ৰত সতকষ মহোৱো আৰু একণ্গোট বহ প্ৰচতচিয়ো প্ৰকোশ কৰোত সহোয়
কচৰণ্ে|
ৰোষ্ট্ৰীয় প্ৰণ্িিোৰ তথয মযোগোনৰ উেচৰও, ক'চিড-১৯ েহোেোৰীৰ বসণ্ত যুঁজ চেয়োৰ আৰু এই
েহোেোৰীৰ িয়ীংকৰ েচৰণচতসেূহ হ্ৰোস কৰোৰ চিচিন্ন সেোৰ্োন আচে িন্ধু মেশসেূণ্হ চিচনেয় কচৰণ্ে|
এণ্ন আণ্লোিনোসেূণ্হ িন্ধু মেশসেূহৰ েোজত প্ৰকৃ ত সেয়ত মযোগোণ্যোগ প্ৰণ্য়োজনীয়তোৰ উেলচি
কণ্ৰোৱোই যোৰ দ্বোৰো েৰস্পৰৰ প্ৰতযোহ্বোনসেূহ আৰু মতওঁণ্লোকৰ মেষ্ঠ অনুশীলনসেূহৰ চিৰ্ণ্য় জনোৰ
লগণ্ত এই সতযও প্ৰচতষ্ঠো কণ্ৰ ময সকণ্লো সুৰচেত আৰু চনৰোেে মনোণ্হোৱোললণ্ক মকোণ্নো সুৰচেত
আৰু চনৰোেে হ'ি মনোৱোণ্ৰ| মতওঁণ্লোণ্ক সোম্প্ৰচতক সতযতোক প্ৰচতিচলত কচৰিৰ িোণ্ি চিশ্বোয়ন আৰু
আন্ত:ৰোষ্ট্ৰীয় প্ৰচতষ্ঠোনসেূহৰ িোণ্ি এক নতু ন েোেেড প্ৰণ্য়োজনীয়তোৰ কথো মেোহোণ্ৰ| সুৰচেত আৰু
িলপ্ৰসু অথষলনচতক উেোৰ আৰু ৰোষ্ট্ৰীয় অথষনীচতত চিকোশ; েোৰস্পচৰক সম্পুণষতোৰ িোণ্ি গুৰুত্বেূণষ
মযোগোন শৃীংখলোত সহনশীলতো আৰু প্ৰোিু যষতো; প্ৰচতণ্ৰ্ৰ্ক আৰু চিচকৎসোসেূহৰ তীব্ৰ মিগত প্ৰস্তুচত আৰু
মযোগোনৰ িোণ্ি েৰ্যে েযোেৰ েচৰকল্পনো আগি োই বল যোিলল মতওঁণ্লোকৰ অনুৰূে আগ্ৰহ আচেল চযণ্য়
এক শোচন্তেূণষ আৰু প্ৰগচতশীল ইণ্ডো-মেচিচিক অঞ্চল আৰু সেগ্ৰ চিশ্বক লোিোচিত কৰোত চনচিত
ৰূেত অচৰহণো মযোগোি|
িতি ভেল্লী
পম' 14, 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.

