
 

PM interacts with SAARC leaders to combat COVID-19 in 

the region 
March 15, 2020 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ SAARC ନନତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳନେ COVID-19 କୁ ମକୁାବଲିା କେିବା 

ପାଇ ଁକଥାବାର୍ତ୍ତା କେିଛନ୍ତ ି
ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2020 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ SAARC ଦେଶଗଡିୁକ ପାଇ ଁCOVID-19 ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠ ିସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନି୍ତ 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଭିଡିଓ କନଫଦରନ୍ସ ମାଧ୍ୟମଦର SAARC ଦେଶର ଦନତାମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାର୍ତ୍ଚା କରି 

ଏହ ିଅଞ୍ଚଳଦର COVID-19 ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁଏକ ସାଧାରଣ ରଣନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛନି୍ତ। 

 

ଅଂଶୀଦାେ କୋଯାଇଥବିା ଇତହିାସ - ସାମହୂକି ଭବଷି୍ୟତ 

 

ଏହ ିସଂକି୍ଷପ୍ତ ଦନାଟିସଦର ସମି୍ମଳନୀଦର ଦ ାଗ ଦେଇଥବିାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦନତାମାନଙୁ୍କ ଧନୟବାେ ଜଣାଇଦଲ। 

SAARC ଦେଶର ସମାଜର ପ୍ରାଚୀନ ଦଲାକଙ୍କ ଭିତଦର ପରସ୍ପର ସମ୍ପକଚ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହତି ଜଡିତ ଥବିା ଉପଦର 

ଗରୁୁର୍ତ୍ବାଦରାପ କରି ଦସ କହଛିନି୍ତ ଦ  ଏହ ିଚୟାଦଲଞ୍ଜ ୍ର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁରାଷ୍ଟ୍ରଗଡିୁକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଦହାଇ ରହବିା ଅତ ିଜରୁରୀ 

ଅଦଟ। 

 

ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ୋସ୍ତା 

 

ସହଦ ାଗର ଭାବନାଦର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାେୀ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ଦବ େଚ୍ଛାକୃତ ଦ ାଗୋନ ଉପଦର ଆଧାର କରି ଏକ 

COVID-19 ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠ ିସଷିୃ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥଦିଲ ଏବଂ ଏହ ିପାଣ୍ଠ ିପାଇ ଁଭାରତ 10 ମିଲିୟନ 

ଆଦମରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଅଫର ଦେଇଥଲିା। ଏହ ିପାଣ୍ଠ ିଦ ଦକୌଣସି ଅଂଶୀୋର ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ତୁରନ୍ତ କା ଚୟର 

ମଲୂୟ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁବୟବହାର କରା ାଇପାରିବ। ଦସ ସଚୂନା ଦେଇଛନି୍ତ ଦ  ଭାରତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଦଶଷଜ୍ଞ 

ମାନଙ୍କର ଏକ ରାପିଡ୍ ଦରସପନ୍ସ ଟିମ ୍ସହତି ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଉପକରଣ ଗଡ଼ିୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି,  ାହାକି 

ଆବଶୟକ ସ୍ଥଦଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବୟବହାର କରା ିବ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଡାଶୀ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକି୍ରୟା େଳ ପାଇ ଁଅନଲାଇନ୍ ଦେନିଂ କୟାପସଲୁର ବୟବସ୍ଥା କରିବା 

ପାଇ ଁଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ଭାବିତ ଭାଇରସ ୍ବାହକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକଚଦର ଆସଥୁବିା ବୟକି୍ତ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା 

କରିବା ପାଇ ଁଭାରତର ଇଣି୍ଟଦଗ୍ରଦଟଡ୍ ଦରାଗ ସଭିଲାନ୍ ସ ଦପାଟଚାଲ ପଛଦର ସଫ୍ଟୱାୟାର ଦସୟାର କରିବା ପାଇ ଁମଧ୍ୟ 

ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନି୍ତ। SAARC ବିପ ଚୟୟ ପରିଚାଳନା ଦକନ୍ଦ୍ର ପରି ବିେୟମାନ  ନ୍ତ୍ରଦକୌଶଳକୁ ସଦବଚାର୍ତ୍ମ ଅଭୟାସଦର 

ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁବୟବହାର କରା ାଇପାରିବ ଦବାଲି ଦସ ପରାମଶଚ ଦେଇଛନି୍ତ। 

 

େକି୍ଷଣ ଏସିଆର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତଦର ମହାମାରୀ ଦରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପଦର ଗଦବଷଣାକୁ ସମନ୍ିତି କରିବା ପାଇ ଁଦସ ଏକ 



ସାଧାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ ଲାଟଫମଚ ସଷିୃ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମଶଚ ଦେଇଛନି୍ତ। COVID-19 ର େୀର୍ଚକାଳୀନ ଅଥଚଦନୈତକି 

ପରିଣାମ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ବାଣଜିୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମଲୂୟ ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବଦର ପଥୃକ 

କରା ାଇପାରିବ ଦସ ବିଷୟଦର ବିଦଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧକି ମଣୁ୍ଡ ଦେଳାଇବାକୁ ଦସ ପରାମଶଚ ଦେଇଛନି୍ତ। 

 

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପେଦକ୍ଷପ ପାଇ ଁଦନତାମାଦନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଧନୟବାେ ଜଣାଇଛନି୍ତ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଦହାଇ  ଦୁ୍ଧ କରିବାର 

ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇଛନି୍ତ ଏବଂ କହଛିନି୍ତ ଦ  SAARC ଦେଶଗଡିୁକର ପଦଡ଼ାଶୀ ମାନଙ୍କର ସହଦ ାଗ ସାରା େୁନିଆ 

ପାଇ ଁଏକ ମଦଡଲ ରୂପଦର କାମ କରିବା ଉଚିତ। 

 

ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣି୍ଟବା 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନି୍ତ ଦ  ଭାରତ ପାଇ ଁମାଗଚେଶଚକ ମନ୍ତ୍ର ଦହଲା, "ପ୍ରସୁ୍ତତ ଦହାଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହି"ଁ। 

ଦସ ଏକ ସକି୍ରୟ ପ୍ରତିକି୍ରୟା ଦମକାନିଜିମ ୍ସହତି, ଦେଶଦର ପ୍ରଦବଶ କରୁଥବିା ବୟକି୍ତଙ୍କର ସିି୍କ୍ନିଙ୍୍ଗ, ଟିଭି, ପି୍ରଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 

ଦସାସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମଦର ସବଚସାଧାରଣ ସଦଚତନତା ଅଭି ାନ, େୁବଚଳ ଦଗାଷ୍ ଠୀର ଦଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟଦର 

ପହଞ୍ଚବିା ପାଇ ଁବିଦଶଷ ଦଚଷ୍ଟ୍ା, ଡାଇଦନାଷି୍ଟ୍କ୍ ସବୁିଧାର ବିକାଶ ଏବଂ ମହାମାରୀର ପ୍ରଦତୟକ ପ ଚୟାୟ ପାଇ ଁ

ଦପ୍ରାଦଟାକଲ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରି ବିକଶତି କରିବା ପାଇ ଁବିଦଶଷ ଦଚଷ୍ଟ୍ା କରା ାଇଛି। 

 

ଦସ କହଛିନି୍ତ ଦ  ଭାରତ ଦକବଳ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 1400 ଭାରତୀୟଙୁ୍କ ସଫଳତାର ସହତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନାହି ଁ

ବରଂ ପଦଡାଶୀ ଦେଶର କିଛି ନାଗରିକଙୁ୍କ ‘ପଦଡ଼ାଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି’ ଅନୁସାଦର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। 

 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଅଶରଫ ର୍ନି କହଛିନି୍ତ ଦ  ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦଭେୟତା ଦହଉଛି ଇରାନ ସହତି ଏକ ଦୋଲା 

ସୀମା। ମଦଡଲିଂ ବିସ୍ତାର ଢାଞ୍ଚା, ଦଟଲି ଦମଡିସିନ୍ ପାଇ ଁସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚାର ସଷିୃ୍ଟ୍ ଏବଂ ପଦଡାଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଅଧକିରୁ 

ଅଧକି ସହଦ ାଗ ପାଇ ଁଦସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥଦିଲ। 

 

COVID-19 ମାମଲାର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁଏବଂ ନଅ ଜଣ ମାଲଦ୍ େୀପର ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ବୁହାନରୁ  ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥବିାରୁ 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଇବ୍ରାହମି ମହମ୍ମେ ଦସାଲିହ ଭାରତ ସରକାରଙୁ୍କ ଧନୟବାେ ଜଣାଇଛନି୍ତ। ଦେଶର ପ ଚୟଟନ ଉପଦର 

COVID-19 ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦେଶର ଅଥଚବୟବସ୍ଥା ଉପଦର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପଦର ଦସ ଆଦଲାକପାତ 

କରିଥଦିଲ। ଦସ ଦେଶର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟଦର ର୍ନିଷ୍ଠ ସହଦ ାଗ, ଅଥଚଦନୈତକି ରିଲିଫ ପୟାଦକଜ ୍ଏବଂ 

ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁେୀର୍ଚକାଳୀନ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଦ ାଜନା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନି୍ତ। 

 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଦଗାତବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ପରାମଶଚ ଦେଇଛନି୍ତ ଦ  ଏହ ିକଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟଦର ଅଥଚବୟବସ୍ଥାର ବିକାଶଦର 

SAARC ର ଦନତାମାଦନ ମିଳତି ଭାବଦର କା ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସଦବଚାର୍ତ୍ମ ଅଭୟାସ ବାଣି୍ଟବା ଏବଂ COVID-19 ର ମକୁାବିଲା 

ପାଇ ଁଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗଡ଼ିୁକର ସମନ୍ୟି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦସ ଏକ SAARC ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଦଗାଷ୍ ଠୀ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ 

ପରାମଶଚ ଦେଇଥଦିଲ | 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶେ ହସିନା ସଙ୍ଗଦରାଧ ଅବଧ ିସମୟଦର ବୁହାନରୁ 23 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ 

ସହତି ଦଫରାଇ ଆଣଥିବିାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାେୀଙୁ୍କ ଧନୟବାେ ଜଣାଇଛନି୍ତ। ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହଅିଞ୍ଚଳର 

ସଚିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଭିଡିଓ କନଫଦରନ୍ସ ଜରିଆଦର ଦଟକି୍ିକାଲ ସ୍ତରଦର କଥାବାର୍ତ୍ଚା ଜାରି ରେବିାକୁ ଦସ ପ୍ରସ୍ତାବ 



ଦେଇଥଦିଲ। 

 

COVID-19 ର ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁଦନପାଳ ଦନଇଥବିା ପେଦକ୍ଷପ ବିଷୟଦର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ.ପି ଶମଚା ଓଲି 

SAARC ର ଦନତାମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇଥଦିଲ।  ଦସ କହିଛନି୍ତ ଦ  ସମସ୍ତ SAARC ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମହୂକି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ 

ଉେୟମ ପାଇ ଁମହାମାରୀ ସହିତ ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁଏକ େୃଢ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବାଦର 

ସହାୟକ ଦହାଇପାରିବ। 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦଲାଦଟ ଦଶରିଙ୍ଗ କହଛିନି୍ତ ଦ  ମହାମାରୀ ଦଭୌଦଗାଳିକ ସୀମା ଅନୁସରଣ କଦର ନାହି,ଁ ଦତଣ ୁ

ସମସ୍ତ ଦେଶଗଡିୁକୁ ମିଳିତ ଭାବଦର କା ଚୟ କରିବା ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଚ ଅଦଟ। COVID-19 ର ଆଥକି ପ୍ରଭାବ ବିଷୟଦର 

କଥାବାର୍ତ୍ଚା କରି, ଏହ ିମହାମାରୀ ଦଛାଟ ଏବଂ ଅସରୁକି୍ଷତ ଅଥଚବୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁପ କୁ୍ତ ଭାବଦର ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଦବାଲି 

ଦସ କହଛିନି୍ତ। 

 

ଡାକ୍ତର ଜାଫର ମିଜଚା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନି୍ତ ଦ  ପ୍ରକୃତ ସମୟଦର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସଚୂନା, ତଥୟ ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବଂ ସମନ୍ୟି ପାଇ ଁ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଏକ କା ଚୟକର୍ତ୍ଚା ଦଗାଷ୍ ଠୀ ଗଠନ କରିବାକୁ SAARC ସଚିବାଳୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରା ାଇଛି। ଦସ 

ପ୍ରକୃତ ସମୟଦର ଦରାଗର ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥୟ ବାଣି୍ଟବା ପାଇ ଁSAARC ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମି୍ମଳନୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ 

 ନ୍ତ୍ରଦକୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇ ଁଦସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥଦିଲ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


