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COVID-19 ଉପରେ SAARC ରେତାଙ୍କ ଭିଡିଓ କେଫରେନ୍ସରେ 

ଅେୁସେଣ କାର୍ଯୟ୍ବଧି ି

ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 2020 
 

1. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ COVID-19 େ ମକୁାବିଲା କେିବା ପାଇ ଁ SAARC 

ରନତାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଆର ାଜିତ କୋଯାଇଥଲିା। ଏହି ସମି୍ମଳନୀ COVID-19 ମହାମାେୀେ ଅଦୃ୍ଶ୍ୟ 

ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ ୍ଗଡ଼ିୁକ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇ ଁSAARC ଅଞ୍ଚଳେ ରଦ୍ଶ୍େ ସହଭାଗୀ ସଂକଳ୍ପେ ପ୍ରଦ୍ଶ୍ଚନ କୋଯାଇଥଲିା। 

2. ସମସ୍ତ SAARC ରଦ୍ଶ୍ରେ COVID-19 ମାମଲାେ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛି, ପରେ 

ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜେ ସମାଧାନ କେିବା ତଥା ଏହାେ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କେିବା ପାଇ ଁସମସ୍ତଙ୍କେ ଏକତା ମଧ୍ୟରେ କାଯଚୟ 

କେିବାେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆହୁେି ଦୃ୍ଢ କୋଯାଉଛି। 

3. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ର ାଷଣା କୋଯାଇଥବିା ଅନୁସାରେ, ତୁେନ୍ତ କାଯଚୟାନୁଷ୍ ଠାନେ ଖ୍ର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇ ଁ

ଭାେତ 10 ମିଲି ନ୍ ଡଲାେେ ପ୍ରାେମି୍ଭକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଏକ COVID-19 ଜେୁେୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠ ିସଷିୃ୍ଟ କେିଛି। 

ଏହି ପାଣ୍ଠ ିକାଯଚୟକ୍ଷମ ରହାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଠ ିମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳେ ବିଭିନ୍ନ ରଦ୍ଶ୍ରେ ଜେୁେୀ ଚ୍ିକିତ୍ସା ରଯାଗାଣ 

ଏବଂ ଉପକେଣେ ଆବଶ୍ୟକତା ପେୂଣ କୋଯାଉଛି। ଏହା ଖ୍ବୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ରଯ, ସହରଯାଗେ 

ଆଭିମଖୁ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (5 ମିଲି ନ୍ ଆରମେିକୀ  ଡ଼ଲାେ୍), ବାଂଲାରଦ୍ଶ୍ (1.5 ମିଲି ନ୍), ରନପାଳ (1 

ମିଲି ନ୍ ଆରମେିକୀ  ଡ଼ଲାେ୍), ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (1 ମିଲି ନ୍ ଆରମେିକୀ  ଡ଼ଲାେ୍), ମାଲଦ୍ ବୀପ (200,000 

ଆରମେିକୀ  ଡଲାେ) ଏବଂ ଭୁଟାନ (100,000 ଆରମେିକୀ  ଡଲାେ) ଦ୍ଵାୋ ମଧ୍ୟ ରଯାଗଦ୍ାନ କୋଯାଇଛି 

ଏବଂ COVID-19 ଜେୁେୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠେି ରମାଟ ପେିମାଣ 18.3 ମିଲି ନ ଆରମେିକୀ  ଡ଼ଲାେ 

ରହାଇଯାଇଛି। ଏଥରିେ ଭାଗ ରନଇଥବିା ରଦ୍ଶ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ର କାଯଚୟ କେିବାକୁ ଦୃ୍ଢ ସଂକଲ୍ପେ 

ଗଭୀେ ଅଂଶ୍ୀଦ୍ାେିତ ଭାବନାକୁ ଦ୍ଶ୍ଚାଇ ଥାଏ। 

4. SAARC ବିପଯଚୟ  ପେିଚ୍ାଳନା ରକନ୍ଦ୍ର (SDMC-IU), ଗାନ୍ଧିନଗେ SAARC ରଦ୍ଶ୍ଗଡିୁକେ ଅଂଶ୍ୀଦ୍ାେକୁ 

ବୟବହାେ କେିବା ପାଇ ଁ COVID-19 ଉପରେ ଏକ ରେବସାଇଟ୍ (http://www.covid19-sdmc.org/) 

ସ୍ଥାପନ କେିଛନି୍ତ। ରେବସାଇଟ୍ େ ଲକ୍ଷୟ ସମସ୍ତ ସଦ୍ସୟ ରଦ୍ଶ୍େ ସକ୍ରି  ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ ସହିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 



COVID-19 ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାଶ୍ଶ୍ୀଳ ପେିସି୍ଥତି ଉପରେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ସଚୂ୍ନା ଏବଂ ଅଦ୍ୟତନଗଡିୁକେ ବିସ୍ତାେ କେିବା 

ଏବଂ ସଦ୍ସୟ ରଦ୍ଶ୍ମାନଙ୍କରେ ସରବଚାତ୍ତମ ଅଭୟାସଗଡିୁକ ପାଳନ କେିବା ଅରଟ। 

5. SAARC ରଦ୍ଶ୍ଗଡିୁକେ ବେିଷ୍ଠ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ବୃତି୍ତଗତଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ 

COVID-19 େ ବିସ୍ତାେେ ମକୁାବିଲା କେିବାେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦ୍ାନ ପ୍ରଦ୍ାନ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ିଆଯାଇଛି, 

ରଯଉଥଁରିେ ପ୍ରରବଶ୍ ସ୍ଥାନରେ ସିି୍କ୍ନିଂ ସମ୍ପକଚରେ ଆସିଥବିା ବିଷ ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସଙ୍ଗରୋଧ ଏବଂ 

ଆଇରସାରଲସନ୍ ସବୁିଧା ଇତୟାଦ୍ି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶ୍ଷି୍ଟ ରପ୍ରାରଟାକଲ୍ ସାମିଲ ଅରଟ। ଏହି ସମି୍ମଳନୀରେ 

ବିଚ୍ାେ ବିମଶ୍ଚରେ ଜେୁେୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକି୍ର ା ଦ୍ଳ ପାଇ ଁଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ କୟାପସଲୁ ଉପରେ ବୟବହାେିକ 

ମିଳିତ କାଯଚୟ, ଏକ ସମନ୍ିତି ରୋଗ ନୀେିକ୍ଷଣ ରପାଟଚାଲ େ ସ୍ଥାପନ, ଏକ ସାଧାେଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ ଲାଟଫମଚ ସଷିୃ୍ଟ 

ଏବଂ ଦ୍କି୍ଷଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାେୀ ନି ନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନେ ସମନ୍ ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଚୁ କ୍ତ କେିବାକୁ 

ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ିଆଯାଇଛି। 

6. ଏହା ଭାେତେ ବିଶ୍ଵାସ ରଯ ଏହି ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜପରୂ୍ଣ୍ଚ ସମ ରେ ଉତ୍ସ, ବିରଶ୍ଷଜ୍ଞତା, ସରବଚାତ୍ତମ ଅଭୟାସ ଏବଂ 

ଦ୍କ୍ଷତା ବାଣି୍ଟବା ଦ୍ଵାୋ SAARC ଅଞ୍ଚଳେ ରଦ୍ଶ୍ଗଡ଼ିୁକୁ ନିକଟତେ କେିବାରେ ବହୁ ଦୂ୍େକୁ ଯିବ। 

 

େୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ମାର୍ଚ୍ ୍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. 

 

 


