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ক োভিড-19 –এর উপরর সোর ে র ভিভডও  নফোরররের ফর ো আপ 

মোর্ে  23,2020 

1. প্রধোনমন্ত্রীর উর্যোরে েত 15 ই মোর্ে  2020 তোভররে ক োভিড-19  -এর কমো োভি োর জনয 
সো ে িূক্ত ক্রের কনতৃিনৃ্দর এ টি ভিভডও সরে ন অনুভিত হরেভি । ক োভিড-19  

অভতমোভরর অিুতপূিে র্যোর রের ভিরুরে এ সোরে  ড়োইরে সো ে িুক্ত ক্েগুভ র িোে  রর 
কনওেো সং ল্পগুভ  এই সরে ন প্র্েেন  ররভি । 

2. স   সো ে িুক্ত ক্েগুভ রত ক োভিড-19  -এর সংক্রমণ  ক্ষ্যণীেিোরি কিরড় র্র রি, এর 
প্রিোির  প্রেভমত এিং এই র্যোর রের কমো োভি ো  রোর জনয সমূ্পণে এ তোর সোরে  োজ 
 রোর  আররো ি ীেোন  রোর প্ররেোজনীেতো ররেরি। 

3. প্রধোনমন্ত্রীর ক োষণো অনুযোেী, তোৎক্ষ্ভণ  িযেিোর সোম োিোর জনয  িোরত প্রোরভি  িোরি 
10 ভমভ েন আরমভর োন ড োররর কযোে্োন সহ এ টি ক োভিড-19  -ত্রোণ তহভি  েঠন 
 রররি। এই তহভির র  োজ শুরু হরে ভেরেরি এিং এই তহভির র মোধযরম এই অঞ্চর র 
আ ো্ো আ ো্ো ক্েগুভ রত জরুভর ভর্ভ ৎসো এিং সরেোরমর প্ররেোজন কমটোরনো হরেরি। এটি 
েুি উৎসোহিযে  কয, এই সহরযোভেতোমূ   মরনোিোরির প্র ৃভত অনুসরণ  রর ভিভিন্ন ক্ে 
এই তহভির  অনু্োন প্র্োন  রররি।সিোর ভমভ ত অনু্োরন ক োভিড-19   আপৎ ো ীন ত্রোণ 
তহভির  কমোট অংর র পভরমোণ 18.3 ভমভ েোন আরমভর োন ড োর হরেরি যোর মরধয 
শ্রী ং োর (5  ভমভ েন আরমভর োন ড োর), িোং োর্রের (1.5 ভমভ েন আরমভর োন ড োর 
), কনপোর র (1 ভমভ েন আরমভর োন ড োর), আফেোভনস্তোরনর (1 ভমভ েন আরমভর োন 
ড োর), মো দ্বীরপর (200,000 ভমভ েন আরমভর োন ড োর) এিং িুটোরনর (100,000 

ভমভ েন আরমভর োন ড োর) কযোে্োনও ররেরি। এটি সভতয সভতযই অংেগ্রহণ োরী ক্েগুভ র 
এ সোরে  োজ  রোর ্ঢ়ৃ মরনোিোির  িোে  রর কনওেোর েিীর কিোধর  প্রভতফভ ত 
 রররি। 

4. সো ে  ভডজোস্টোর মযোরনজরমন্ট কসন্টোর (এসভডএমভস-আইইউ) িো সো ে  ভিপযেে কমো োভি ো 
ক রে, েোন্ধীনের, ক োভিড-19  -এর উপরর সো ে িুক্ত ক্েগুভ র ভিভনমে কযোেয িযিহোররর 

জনয এ টি ওরেিসোইট ততভর  রররি (http://www.covid19-sdmc.org/) ।এই ওরেিসোইরটর 
 ক্ষ্য হ  স   স্সয ক্েগুভ র সভক্রে অংেগ্রহরণর সোরে এই অঞ্চর র ক োভিড-19  -

http://www.covid19-sdmc.org/


সম্পভ ে ত উদূ্ভত পভরভিভতর ভনিে ররযোেয তেযোি ী এিং আপরডটগুভ র  প্রর্োর  রো এিং 
স্সযর্েগুভ র সরিেোৎ ৃষ্ট অনুেী নর  অনুসরণ  রো। 

5. প্ররিে পেগুভ রত পরীক্ষ্ো  রো, সংষ্পরেে আসো িযভক্তর্র ভর্ভিত  রো, ক োেোররন্টোইন িো 
ভনিৃতোিোস এিং আইরসোর েরনর সুভিধো ইতযোভ্ ভিষেগুভ র  ভনভ ে্ষ্ট কপ্রোট   অনুযোেী 
সোম োরনো সহ, ক োভিড-19  এর িভড়রে পড়োর সোরে  ড়োইরের এত্রূ পযেন্ত অভিজ্ঞতোর 
পোরস্পভর  ভিভনমে  রোর জনয সো ে িুক্ত ক্েগুভ র  স্বোিয ভিষে  িভরি কপেো্োর 
িযভক্তর্র এ টি ভিভডও সরে ন আেোমী 26 কে জোনুেোরী 2020 তোভররে আরেোজন  রোর 
প্রস্তোিও রোেো হরেরি। এই সরে রনর ভসেোন্তগুভ , ্ভক্ষ্ণ এভেে অঞ্চর র মরধয আপৎ ো ীন 
প্রভতভক্রেো ্ , ইভন্টরগ্ররটড ভডভজজ সোভিে রের ে কপোটে ো , অভতমোভর ভনেন্ত্ররণ েরিষণোর জনয 
এ টি সোধোরণ মঞ্চ এিং সমন্বে সোধরনর জনয িোস্তভি  কযৌে ভক্রেোর উপরর অন  োইন 
কেভনং  যোপসু  অন্তিূে ক্ত  রোর প্রস্তোিও কপে  রররি। 

6. িোরত ভিশ্বোস  রর কয, এইস ম এ টি র্যোর ভেং সমরে সংিোন, সরিেোৎ ৃষ্ট অনুেী ন এিং 
ক্ষ্মতোর  িোে  রর কনওেো, সো ে  ক্েিূক্ত অঞ্চর র ক্েগুভ র  এ জোেেোে ভনরে আসোর 
পরে অরন ্রূ অিভধ এভেরে যোরি। 
 

ভনউ ভ্ভি 
মোর্ে  23,2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

       


