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ক োভিড19 সম্বন্ধীয় ঔষধ আৰ ুভিভ ৎসো সোমগ্ৰীৰ ভিষয়য়  ৰো সংিোদ মোধযমৰ 
প্ৰশ্নৰ ওপৰত  োৰ্য ভৰ মখুপোত্ৰৰ প্ৰভতভিয়ো 
এপ্ৰিল 07, 2020 
 
প্ৰশ্নৰ প্ৰভতভিয়ো ভিিোয়প,  োৰ্য ভৰ মুখপোত্ৰ ভমিঃ অনুৰোগ শ্ৰীৱোস্তয়ি  য়: 
 
“আপ্ৰি সংবাদ িাধ্যিৰ প্ৰিছু অংশ এ অিয়য়াজনীয় প্ৰববাদ সৃপ্ৰি িৰাৰ িয়েিা লক্ষ্য িপ্ৰৰয়ছা কিাপ্ৰিড19 
সম্বন্ধীয় ঔষধ্ আৰু প্ৰেপ্ৰিৎসা সািগ্ৰীৰ প্ৰবষয়য় াৰ ওপৰত। প্ৰিয়িায়না দাপ্ৰয়ত্বশীল েৰিাৰৰ দয়ৰ, আিাৰ 
িথি িতত বয হৈয়ছ এয়া প্ৰনপ্ৰিত িৰা কি আিাৰ প্ৰনজৰ িানৈৰ বায়ব পিতাপ্ত পপ্ৰৰিাণৰ ঔষধ্ উপলব্ধ 
থায়ি। এয়া সুপ্ৰনপ্ৰিত িৰাৰ বায়ব, প্ৰিছুিান অস্থায়ী পদয়ক্ষ্প কলাৱা হৈপ্ৰছল প্ৰিছু সংখ্যি প্ৰেপ্ৰিৎসা 
সািগ্ৰীৰ ৰপ্তাপ্ৰন সীপ্ৰিত িৰাৰ বায়ব। ইপ্ৰতিয়ধ্য, এি প্ৰবস্তীণত িূলযায়ন িৰা ৈয় সম্ভাৱয িয়য়াজনৰ প্ৰবষয়য় 
প্ৰবপ্ৰিন্ন পপ্ৰৰপ্ৰস্থপ্ৰতত। সিয়লা পপ্ৰৰপ্ৰস্থপ্ৰতৰ বায়ব ঔষধ্ৰ উপলপ্ৰব্ধ প্ৰনপ্ৰিত িৰাৰ প্ৰপছত, এই সীিা বাপ্ৰতল 
িৰা ৈয়। প্ৰড প্ৰজ এফ টি-কয় কিাৱা িাপ্ৰল 14 া ঔষধ্ৰ ওপৰৰ সীিা বাপ্ৰতল ক াষণা িয়ৰ। 
কপৰাপ্ৰেতািল আৰু ৈাইড্ৰপ্ৰিক্লৰকুইনাইনৰ (এইছ প্ৰে প্ৰিউ) কক্ষ্ত্ৰত, কসয়া এি অনুিপ্ৰত প্ৰবিাগত ৰখ্া 
ৈ’ব আৰু তাৰ িয়য়াজনৰ পপ্ৰৰপ্ৰস্থপ্ৰত স নাই প্ৰনৰীক্ষ্ণ িৰা ৈ’ব। অৱয়শয, সংগ্ৰৈৰ পপ্ৰৰপ্ৰস্থপ্ৰতয়য় আিাৰ 
কিাম্পানীসিূৈি কতওঁয়লায়ি িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত প্ৰদয়া ৰপ্তাপ্ৰন ৰক্ষ্া িপ্ৰৰবলল অনুিপ্ৰত প্ৰদব। 
 
িপ্ৰিড19 িৈািাৰীৰ প্ৰবশালতাৰ িথা িনত ৰাপ্ৰখ্, িাৰয়ত সদায়য় এয়া প্ৰবশ্বাস িপ্ৰৰ আপ্ৰৈয়ছ কি 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্ৰপদায়য় শপ্ৰিশালী ঐিতা আৰু সৈয়িাপ্ৰগতা িদশতন িৰা উপ্ৰেত। এই প্ৰেন্তাধ্াৰাই আন 
কদশৰ পৰা আিাৰ নাগপ্ৰৰিৰ উদ্ধাৰৰ পথ িদশতন িপ্ৰৰয়ছ। িৈািাৰীয় াৰ িানৱীয় প্ৰদশলল োই, এয়া 
প্ৰসদ্ধান্ত কলাৱা হৈয়ছ কি িাৰয়ত উপিুি পপ্ৰৰিাণত কপৰাপ্ৰেতািল আৰু এইছ প্ৰে প্ৰিউ-ৰ অনুিপ্ৰতপত্ৰ িদান 
িপ্ৰৰব আিাৰ ক্ষ্িতাৰ ওপৰত প্ৰনিত ৰ েুবুৰীয়া কদশসিূৈলল। আপ্ৰি এই িয়য়াজনীয় ঔষধ্সিূৈ এয়ন 
প্ৰিছুিান কদশিয়িা কিাগান ধ্প্ৰৰি প্ৰি এই িৈািাৰীৰ দ্বাৰা অপ্ৰতিাত্ৰা ক্ষ্প্ৰতগ্ৰস্ত হৈয়ছ। আপ্ৰি কসয়য় এই 
কক্ষ্ত্ৰত কিায়না জল্পনা বা এই প্ৰবষয়য় াি ৰাজলনপ্ৰতি ৰং প্ৰদয়াৰ িয়েিাি প্ৰনৰুৎসাপ্ৰৈত িপ্ৰৰয়ছাঁ।” 
 
নতুন ভদল্লী 
এভপ্ৰল 07, 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. 


