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COVID-19 অতিমাতিি সাথে লড়াইথে তির্বাতিি ইথদা-পেতসতিক পেশগুতলি 
মথযে সহথ াতিিা 
মে 14,2020 

  

সতির্ শ্রী হশবর্যবি শৃঙ্গলা, COVID-19  অতিমাতি পেথক উদূ্ভি অিেিে এর্ং জটিল িোথলথেি 
পমাকাতর্লাি জিে ইথদা-পেথসতিক অঞ্চথলি পেশগুতলি মথযে সথর্বাৎকৃষ্ট অিশুীলি এর্ং তিন্তাভার্িাি 
তর্তিমথেি জিে 20 মািব  2020 পেথক 15 পম 2020 িাতিখ অর্তয, আথমতিকা , অথেতলো, 
জাোি, পকাতিো প্রজািন্ত্র, তিউতজলোন্ড এর্ং তভথেিিাথমি িাি সমিুলেথেি সাথে পলতলথিাথিি 
মাযেথম সাপ্তাতহক আথলািিাে িি তিথলি। এই সাপ্তাতহক পিািালাথেি উথেোিটি আথমতিকাি পেেুটি 
পসথেলাতি অর্ পেল শ্রী তেথিি পর্ইিাম তিথেতিথলি।    

 
শতিক পেশগুতলি মথযে এই আথলািিা, এথক অেথিি পেথশ আলথক েড়া িািতিকথেি তিতিথে আিা, 
জীর্িোেী ওষুয এর্ং স্বাস্থ্ে সুিক্ষাি সিোথমি জটিল পজািািথক র্জাে িাখা, িাথেি তিেন্ত্রথেি 
র্াইথি োকা েতিতস্থ্তি জতিি কািথে এথক অেথিি পেথশ আলথক েড়া িািতিকথেি তভসাি পমোে 
র্ৃতিথি সুতর্যাপ্রোি কিা; অতিমাতিি কািথে ক্ষতিগ্রস্থ্ পেশগুতলথক তিতিি কিা এর্ং সাহা ে কিা ও 
োর্শ্বর্িী প্রতিথর্শী পেশথক সমন্বেী প্রতিতেো এর্ং সহথ াতিিা প্রোি; এর্ং ইএএস ও তজ20 সহ 
আন্তজব াতিক পিািামগুতলথি এথক অেথিি সাথে তমতলিভাথর্ কাজ কিাথি িেেমূলক এর্ং সমন্বেী 
প্রতিতেোথক আকাি তেথি সাহা ে কথিথি।আন্তজব াতিক প্রথিষ্টাি উেথি িেে প্রোথিি োশাোতশ, 
COVID-19  এি পমাকাতর্লা এর্ং এি প্রভার্থক প্রশতমি কিাি তর্তভন্ন তিন্তাভার্িাগুতল শতিক 
পেশগুতলি মথযে তর্তিমে হথেথি।       

 
এই আথলািিাগুতল উদূ্ভি িোথলথেি সামথি োাঁতড়থে শতিক পেশগুতলি মথযে প্রকৃি সমথে প ািাথ াথিি 
প্রথোজিীেিাথক িুথল যথিথি এর্ং র্াস্তথর্ি জতমি উেথি োাঁতড়থে এথক অেথিি পেথক তশক্ষা গ্রহে 
কথিথি প  সর্াই সুিতক্ষি িা োকথল পকউই সুিতক্ষি িে। সমসামতেক র্াস্তর্িাথক প্রতিিতলি 
কিাি জিে তর্র্শ্ােথিি একটি িিুি মােিেন্ড তিোমক ও আন্তজব াতিক প্রতিষ্ঠাথিি প্রথোজিীেিাি 
উেথি িািা পিখাোি কথিথিি। সামথিি তেথক এতিথে তিথে  ার্াি জিে োিষ্পতিক র্ন্টিথ ািে 
স্বােব িথেথি, পসগুতল হল  জািীে অেবিীতিথি সুিতক্ষি এর্ং তস্থ্তিশীল আতেবক েুিরুজ্জীর্ি ও র্ৃতিি 
জিে মযেস্থ্ােী েতিক্পনিা; োিষ্পতিক প্রতিেূিকগুতলি উেথি অেতিহা ব সির্িাহ শৃ্খলল ৈিতিথি 
তস্থ্তিস্থ্েকিা এর্ং র্াহুলেিা; এর্ং ওষুয এর্ং তিতকৎসাি দ্রুি তর্কাশ ও তর্স্তাথি তিথোতজি োকা, 
প গুতল একটি শাতন্তেূেব ও সমৃিশালী ইথদা-পেতসতিক অঞ্চল িঠথি অর্োি িাখথর্ এর্ং র্ৃহত্তি পক্ষথর 
তর্র্শ্ লাভর্াি হথর্।  
 
তিউ তেতি 
পম,14, 2020   
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