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প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছাৰ্চ
আগবঢাই।

ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ৰ্াৰণে য়ৰ্াভিড- 19 আপাতৰ্ালীন ভনভধ স্থাপন ৰ্ৰাৰ প্ৰস্তাৱ

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নণৰন্দ্ৰ য়মাদীণে ছাৰ্চ ৰ সদসয ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ য়নতৃ বগচণৰ অঞ্চলণ াত ৰ্’ভিড-19ৰ ভবৰুণে
যুুঁভিবলল এৰ্ উলমহতীো য়ৰ্ৌশল প্ৰস্তুত ৰ্ৰাৰ বাণব ভিভডঅ’ ৰ্নফাণৰন্সণযাণগ মত ভবভনমে ৰ্ণৰ৷
অভিন্ন িভতহাী–ীভিভলত িভিষ্যত
অভত ৰ্ম সমেৰ ভিতৰত এই আণলাৰ্নাত য়যাগদান ৰ্ৰাৰ বাণব প্ৰধানমন্ত্ৰীণে য়নতাসৰ্লৰ্ ধনযবাদ
িনাে৷ ছাৰ্চ য়দশসমূহৰ য়লাৰ্সৰ্লৰ মািত প্ৰাৰ্ীন ৰ্ালণৰ পৰা য়যাগাণযাগ, সামাভিৰ্ য়েত্রত ভনভবড়
সম্পৰ্চ থৰ্াৰ ভবষেত গুৰুত্ব আণৰাপ ৰ্ভৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীণে ৰ্ে য়য এণৰ্লণগ সৰ্ণলা য়দণশ প্ৰতযাহ্বানৰ
য়মাৰ্াভবলা ৰ্ৰাণ াণৱ তাৎপযচ বহন ৰ্ভৰণছ৷
আিৰাভি

ািা উপাজঃ

সামূভহৰ্ প্ৰণৰ্ষ্টাৰ এই পভৰণৱশত প্ৰধানমন্ত্ৰীণে ৰ্’ভিড–19ৰ্ লল িৰুৰীৰ্ালীন পুভুঁ ি গঠন ৰ্ৰাৰ প্ৰস্তাৱ
আগবঢাে৷ স্ব–ইচ্ছাণৰ সৰ্ণলা য়দশ এৰ্ভত্রত লহ এই পুুঁভিত অনুদান আগবঢাব৷ প্ৰাথভমৰ্ অৱস্থাত
িাৰণত এই পুুঁভিৰ বাণব 1 য়ৰ্াটি মাভৰ্চ ন ডলাৰ ভদোৰ ৰ্থা অৱগত ৰ্ণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীণে৷
িৰুৰীৰ্ালীন প্ৰণোিনত অংশীদাৰ য়দশসমূণহ এই পুুঁভিৰ পৰা ধন বযে ৰ্ভৰব পাভৰব৷ য়তওুঁ ৰ্ে য়য
িাৰণত ভৰ্ভৰ্ৎসৰ্ আৰু ভবণশষজ্ঞসৰ্লৰ্ লল এৰ্ দ্রুত সুঁহাভৰ দল গঠন ৰ্ভৰণছ৷ প্ৰণোিন অনুসভৰ
এই দণল পৰীোৰ সা–সৰঞ্জামণৰ্ ধভৰ অনযানয যন্ত্ৰপাভত লল ভযণৰ্াণনা য়দশলল যাব পাভৰব৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীণে ৰ্ু বুৰীো য়দশসমূহৰ আপাতৰ্ালীন সুঁহাভৰ দলৰ সদসযসৰ্লৰ্ অনলাইনণযাণগ প্ৰভশেেৰ
আমন্ত্ৰে িনাে৷ ভযসৰ্ণল এই িাইৰাছ বহন ৰ্ভৰণছ আৰু য়তওুঁণলাণৰ্ যাৰ লসণত য়যাগাণযাগ ৰ্ভৰণছ,
য়তওুঁণলাৰ্ৰ সন্ধান ৰ্ৰা বাণব িাৰতৰ সুসংহত য়ৰাগ- ভনৰীেে য়পাণ চ লৰ ছফ ণৱৰ বযৱহাৰণৰা

প্ৰস্তাৱ আগবঢাে প্ৰধানমন্ত্ৰীণে৷ য়তওুঁ ৰ্ে য়য এই পভৰভস্থভত িালদণৰ য়মাৰ্াভবলা ৰ্ৰাৰ বাণব ছাৰ্চ
দুণযচাগ বযৱস্থাপনা য়ৰ্ন্দ্ৰণ া উপযুক্তিাণৱ বযৱহাৰ ৰ্ভৰব পৰা যাে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীণে দভেে এভছোত মহামাৰী য়ৰাগ ভনেন্ত্ৰেৰ বাণব এৰ্ সাধাৰেত সমন্বে সাধনৰ বাণব এখন
গণবষো মঞ্চ গভঢ য়তালাণৰা প্ৰস্তাৱ আগবঢাে। ৰ্’ভিড-19ৰ বাণব দীর্চমযাদী আভথচৰ্ প্ৰিাৱৰ্ লল
আণলাৰ্না ৰ্ভৰবলল ভবণশষজ্ঞৰ্ লল এৰ্ ভৰ্ন্তন লবঠৰ্ অনুভিত ৰ্ৰাণৰা পৰামশচ আগবঢাে
প্ৰধানমন্ত্ৰীণে৷ এই লবঠৰ্ত বতচ মানৰ পভৰভস্থভত য়মাৰ্াভবলা ৰ্ভৰবলল আিযন্তৰীে বাভেিয আৰু স্থানীে
বযৱসাে ৰো ৰ্ৰাণৰ্ ধভৰব য়ৰ্তণবাৰ ভবষেৰ্ লল আণলাৰ্না ৰ্ৰা হ’ব৷
আ াইণৰ্ইগৰাৰ্ী য়নতাই এই প্ৰণৰ্ষ্টা গ্ৰহেৰ বাণব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ্ ধনযবাদ িনাে৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীণে পুনৰ
পভৰভস্থভত য়মাৰ্াভবলা ৰ্ভৰবলল এণৰ্লণগ ৰ্াম ৰ্ৰাৰ আহ্বান িনাই ৰ্ে য়য সমগ্ৰ ভবশ্বৰ বাণব ছাৰ্চ ৰ
সদসয ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰভতণবশীসুলি সহণযাভগতা এৰ্ আভহচ লহ ৰওৰ্৷
অভিজ্ঞতা ভৰভেেজ
প্ৰধানমন্ত্ৰীণে ৰ্ে, “সািু থাৰ্ৰ্, ভৰ্ন্তু আতংভৰ্ত নহ’ব” এই ভৰ্ন্তাধাৰাণৰ িাৰণত ৰ্াম ৰ্ভৰণছ। য়তওুঁ
ৰ্ে য়য ইোৰ বাণব সমূহীো পদণেপ হাতত য়লাৱা লহণছ, পযচােভিভিৰ্ সুঁহাভৰ, ভযসৰ্ণল য়দশত প্ৰণৱশ
ৰ্ভৰণছ য়তওুঁণলাৰ্ৰ পৰীো ৰ্ৰা লহণছ; টিভি, ছপা মাধযম, ছ’ভৰ্ণেল ভমভডোত সিাগতামূলৰ্ প্ৰৰ্াৰ
ৰ্ণলাৱা লহণছ, ভযসৰ্ল অসুৰভেত, য়তওুঁণৱাৰৰ ৰ্াষলল য়যাৱাৰ বাণব ভবণশষ উণদযাগ য়লাৱা লহণছ, য়ৰাগ
ভনেচেৰ আন্তঃগাুঁথভন বৃভে ৰ্ৰা লহণছ, মহামাৰীৰ্ য়ৰাধৰ বাণব প্ৰভতণ া স্তৰত নীভতভনেম- প্ৰস্তুত ৰ্ৰা
লহণছ৷
য়তওুঁ ৰ্ে য়য িাৰণত ভবভিন্ন য়দশৰ পৰা সুৰ্লণম 1,400 গৰাৰ্ী িাৰতীে য়লাৰ্ৰ লগণত ‘ৰ্ু বুৰীো
প্ৰথম
নীভত’ৰ্
গুৰুত্ব
ভদ ৰ্ু বুৰীো য়দশৰ
ভৰ্ছু সংখযৰ্
নাগভৰৰ্ণৰ্া
র্ূৰাই
আভনণছ৷
ৰাষ্ট্ৰপভত আশ্ৰফ র্াভনণে ৰ্ে য়য আফগাভনস্তানৰ আ াইতলৰ্ ভবপদসংকুল স্থান হ’ল ইৰানৰ লসণত
থৰ্া মুক্ত সীমান্ত। য়তওুঁ ৰ্ে য়য ইোৰ বাণব অহা য়যাৱাৰ পেভত সলভন-, য় ভলণমভডভৰ্নৰ অভিন্ন
আন্তঃগাুঁথভন গভঢ য়তালা আৰু ৰ্ু বুৰীো য়দশৰ মািত আৰু অভধৰ্ সহণযাভগতা স্থাপন ৰ্ভৰব লাভগব৷
েুহানৰ পৰা ৯গৰাৰ্ী মালদ্বীপৰ নাগভৰৰ্ৰ্ র্ুৰাই অনা আৰু ৰ্’ভিড-19ৰ ভবৰুণে য়মাৰ্াভবলা ৰ্ৰাত
ভৰ্ভৰ্ৎসা সম্পৰ্ীে সহােৰ বাণব ৰাষ্ট্ৰপভত ইব্রাভহম মহম্মদ ছলীণহ িাৰত ৰ্ৰৰ্াৰৰ্ ধনযবাদ িনাে৷
য়তণখণত য়দশৰ পযচ ন উণদযাগ আৰু অথচনীভতত ৰ্’ভিড-19ৰ য়নভতবাৰ্ৰ্ প্ৰিাৱৰ ভদশণতাৰ ৰ্থাও
দাভি ধণৰ৷ স্বাস্থয খণ্ডত িৰুৰী অৱস্থাত য়দশসমূহৰ মািত ভনভবড় সহণযাভগতা, আভথচৰ্ সহাযযৰ
য়পণৰ্ি গঢ ভদো আৰু পভৰভস্থভত য়মাৰ্াভবলাৰ বাণব অঞ্চলণ া এৰ্ দীর্চমযাদী পভৰৰ্ল্পনাণৰা য়তওুঁ প্ৰস্তাৱ
আগবঢাে৷
এই ৰ্ঠিন সমেত অথচলনভতৰ্ পভৰভস্থভতৰ লগত য়মাৰ্াভবলা ৰ্ভৰবলল শ্ৰীলঙ্কাৰ ৰাষ্ট্ৰপভত য়গা াবাো
ৰািাপাণেই ছাৰ্চ য়নতৃ বৃন্দৰ্ এণৰ্লণগ ৰ্াম ৰ্ৰাৰ আহ্বান িনাে৷ ৰ্’ভিড-19য়ৰ য়মাৰ্াভবলা ৰ্ভৰবলল

ছাৰ্চ মন্ত্ৰী য়গা গঠন ৰ্ভৰ ইভতবাৰ্ৰ্ ভদশণবাৰ িাগবতৰা ৰ্ৰাৰ লগণত আঞ্চভলৰ্ পযচােৰ ভবভিন্ন ভবষেত সহণযাভগতাণৰা পৰামশচ আগবঢাে ৰািাপাণেই৷
য়ৰ্াৱাণৰভিনত থৰ্াৰ সমেত িাৰতীে ছাত্র ছাত্রীসৰ্লৰ লসণত-23 গৰাৰ্ী বাংলাণদশী ছাত্র ছাত্রীৰ্ েুহানৰ পৰাউিতাই অনাৰ বাণব প্ৰধানমন্ত্ৰী য়শ্বইখ হাভছনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী য়মাদীৰ্ ধনযবাদ জ্ঞাপন ৰ্ণৰ৷ অঞ্চলণ াৰ স্বাস্থযমন্ত্ৰী
আৰু সভৰ্বসৰ্লৰ মািত ৰ্াভৰৰ্ৰী পযচােত ভিভডঅ’ ৰ্নফাণৰন্সৰ িভৰেণত আণলাৰ্না ৰ্ভৰ য়যাৱাণৰা প্ৰস্তাৱ
আগবঢাে বাংলাণদশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাৰ্ীণে৷

ৰ্’ভিড-19 য়ৰ য়মাৰ্াভবলা ৰ্ৰাত য়নপাণল গ্ৰহে ৰ্ৰা ভবভিন্ন পদণেপৰ ভবষণে প্ৰধানমন্ত্ৰী য়ৰ্ ভপ শমচা অ’লীণে
ছাৰ্চ য়নতৃ বৃন্দৰ্ অৱগত ৰ্ণৰ৷ য়তওুঁ ৰ্ে য়য এই মহামাৰীণৰ য়মাৰ্াভবলা ৰ্ৰাৰ ৰ্াযচৰ্ৰী য়ৰ্ৌশল গ্ৰহেত
সৰ্ণলা ছাৰ্চ ৰাষ্ট্ৰৰ সংর্বে জ্ঞান আৰু প্ৰণৰ্ষ্টাই সহাে ৰ্ভৰব৷

িু ানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড০ য়লাণ য়শ্বভৰণি ৰ্ে য়য মহামাৰীণে য়ৰ্াণনা য়িৌণগাভলৰ্ স্থান মাভন নৰ্ণল৷
য়সণেণহ সৰ্ণলা য়দণশ এণৰ্লণগ ৰ্াম ৰ্ৰা া অভত িৰুৰী৷ ৰ্’ভিড-19ৰ আভথচৰ্ প্ৰিাৱৰ ভবষেত
য়তওুঁ ৰ্ে য়য মহামাৰীণে েু দ্ৰ অথচনীভতৰ য়দশত প্ৰৰ্ণ্ড আর্াত হাণন৷
ড০ িাফৰ ভমিচাই সঠিৰ্ সমেত স্বাস্থয সম্পৰ্ীে তথয, তথযৰ ভবভনমে আৰু সহণযাভগতাৰ লেযণৰ
ছাৰ্চ সভৰ্বালেৰ এৰ্ ৰ্মীণগা গঠন ৰ্ৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢাে৷ প্ৰণোিনত য়ৰাগ সম্পৰ্ীে ভনৰীেেৰ
তথয ভবভনমে ৰ্ৰাৰ বাণব ছাৰ্চ সদসয ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ স্বাস্থযমন্ত্ৰীসৰ্ণল আণলাৰ্নাৰ বযৱস্থা ৰ্ৰা আৰু এই
ভবষেত এৰ্ আঞ্চভলৰ্ সহণযাভগতা স্থাপনণৰা প্ৰস্তাৱ আগবঢাে৷

েতৰ ে ভিল্লৈ
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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.

