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কভিড- ১৯ মহামাৰীৰ প্ৰাদিূচ াৱে সভৃি কৰা প্ৰত্যাা্াৰৰ ভষয়ৱ  লৱচাৰ্ৰা কভৰষৈচ লৰ  কক ৈষভবিকক 
সমভিত্য প্ৰভত্যভি া গভ়ি ত্য ভচষৈচ 26 মাৰ্চ   2020 ত্যাভৰৱে ভষৱেয় িাৰ্ চ ৱেচ ভি ২০ নৰত্যাসকচৰ 
েীয়চ সভিচৰ অৰ ভিত্য হ । ই াৰ পূৱষচ, কই ভষয় ৱ া ৈচ নৰ্ৌভদ লৰেৰ য েৰািৰ ৈসৱত্য প্ৰধাৰমন্ত্ৰীৰ 
ন ভচৱ াৰ নযাৱগ ষাত্যচ াচাপ ৈহভৰ্চ। ভষৱেয় ভি ২০ েীয়চ সভিচৰ ৈহৱৰ্ কভিড- ১৯ মহামাৰীক ৈচ 
ভষত্ত মন্ত্ৰী লৰ  নকন্দ্ৰী  নষেংকৰ গেৰ্চৰসকচৰ ৈষঠক লৰ  ভি ২০ নবিকৰপাৰ্ৰ ৈষঠকৰ কক  চ। 
 
ৈষঠকত্য, ভি ২০ নৰত্যাসকৱচ কই মহামাৰী প্ৰভত্যৱৰাধ কভৰষৈচ লৰ  িৰসাধাৰৰ্ক স ৰভিত্য কভৰষৈচ 
সকৱচা প্ৰৱ ািৰী  পদৱিপ গ্ৰহৰ্ কভৰষৈচ সিভত্য িৰা ।ৱত্যওঁৱচাৱক চগৱত্য ভৰ্ভকত্সা সৰঞ্জামৰ 
সৰষৰাহ, ডা াগ্নভিক সঁি ভচসমূহ, ভৰ্ভকত্সা, ঔয়ধপাভত্য লৰ  টীকাৰ িভৰ ৱত্য কৱৰাৰা িাইৰাৰ্ৰ 
ভষৰ ৱে য ঁভিষৈচ ভষবিক স্বাস্থ্া সেংস্থ্াৰ লৱদেক েভিোচী কৰাৰ নিত্ৰত্য সমৰ্চৰ লগষ়িা । 
 
মহামাৰীৰ লভৰ্চক লৰ  সামাভিক প্ৰিাে হ্ৰাস কভৰষৈচ লৰ  ৈষভবিকক ভষকাে, ষিাৰ ভস্থ্ৰােস্থ্া লৰ  
ভস্থ্ভত্যস্থ্াপকত্যাক েভিোচী কৰাৰ কাৰৱৰ্ সকৱচা প্ৰৱ ািৰী  পদৱিপ গ্ৰহৰ্ কভৰষৈচ সহমত্যত্য উপৰীত্য 
হ । ভি ২০ নদেসমূৱহ নকাভিড-১৯ৰ সামাভিক লৰ  অৰ্চৈৰভত্যক প্ৰিােৰ ৈসৱত্য নমাকাভষচা কভৰষৈচ 
ভষবিক অৰ্চৰীভত্যত্য 5 ভিভচ ৰ মাভকচ ৰ ডচাৰ ভষভৰৱ াগ কভৰষৈচ দ়ৃিষে। ভষবিক স্বাস্থ্া সেংস্থ্াৰ নৰতৃ্যত্বাধীৰ 
নকাভিড-১৯ সেংহত্য সঁহাভৰ ভৰভধৈচ নস্বচ্ছামচূকিাৱে ষৰঙভৰ্ লগষ়িাষৰ ষাৱষও নৰত্যাসকচ সিভত্য 
ষাি কৱৰ। 
 
প্ৰধাৰমন্ত্ৰীৱ  ভি ২০ৰ কই ভষৱেয় ৈষঠকেৰৰ ল্াৰ িৱৰাোৰ ষাৱষ নৰ্ৌভদ লৰেৰ ৰিাক ধৰাষাদ 
জ্ঞাপৰ কৱৰ। প্ৰধাৰমন্ত্ৰীৱ  নত্যৱেত্যৰ মন্তষাত্য সাম্ভাষা সামাভিক লৰ  অৰ্চৈৰভত্যক ষা ৰ ভষয়ৱ  উৱেে 
কৱৰ।  নত্যৱেৱত্য ক  নয ভষবিকৰ ম ঠ ঘৰ ো উত্পাদৰৈচ 80% লৰ  ভষবিকৰ ম ঠ িৰসেংোাৈচ 60% 
অেদাৰ লগষৱ়িাো স্বৱত্বও কভিড-১৯ ত্য লিান্ত 90% লৰ  মৃত্য া নহাো 88% নচাক হচ ভি ২০ 
নদেৰ ৰাগভৰক।  ৈষভবিকক মহামাৰীৰ ভষৰ ৱে য ঁি ভদষৈচ কক ষাস্তে কমচ পভৰকল্পৰা য গুত্য কভৰষৈচ 
নত্যৱেৱত্য ভি ২০ ৰাষ্ট্ৰসমূহক ল্াৰ িৰা ।  
 
প্ৰধাৰমন্ত্ৰীৱ  ৈষভবিকক সমৃভে লৰ  সহৱযাভগত্যাৰ নিত্ৰত্য ৰ্কা লমাৰ দভৃিৱকাৰ্ৰ নকন্দ্ৰভষন্দ  ভহৰ্াৱপ 
মাৰেত্যাক ৰোৰ নিত্ৰত্য নিাৰ ভদৱ , যত্য ভৰ্ভকত্সা গৱেয়ৰ্া লৰ  ভষকােমূচক পদৱিপসমূহ 
ভষৰামূচী াৈক লৰ  ম কভচিাৱে লদাৰ-প্ৰদাৰ কভৰষ পৰা যাষ। কভিড- ১৯ৰ  চত্য সৃভি হষ পৰা 



অৰ্চৈৰভত্যক সেংক ৰ প্ৰভত্য চিা ৰাভে কক ৰত্য ৰ ষােস্থ্াপৰা প্ৰ কচ ম কভচ কৰা লৰ  ভষবিক স্বাস্থ্া 
সেংস্থ্াৰ দৱৰ সেংস্থ্াসমূহক সেচ কৰাৰ দৱৰ ভষয় সমূহ প্ৰধাৰমন্ত্ৰীৱ  গুৰ ত্ব সহকাৱৰ উপস্থ্াপৰ কৱৰ।  
 
প্ৰধাৰমন্ত্ৰীৱ  কক ৰত্য ৰ নগাচকীকৰৰ্ৰ সূৰ্ৰা কভৰ মাৰেিাভত্যৰ সভিভচত্য কচাাৰ্ সাধৰ কৰাৰ 
কাৰৱৰ্ নৰত্যাসকচৰ প্ৰভত্য ল্াৰ িৰাই লৰ  মাৰেত্যাৰ স্বাৰ্চক উন্নভত্য কৰাৰ নিত্ৰত্য ষহুপাভিক 
মঞ্চৰ ওপৰত্য ধাাৰ নকভন্দ্ৰত্য কভৰষৈচ ক । 
 
েীয়চ সভিচৰৰ অন্তত্য, ভি ২০ নৰত্যাসকচৰ ভষষভৃত্য িাভৰ কৰা হ , যত্য মহামাৰীৰ ৈসৱত্য য ঁভিষৈচ 
কক সমভিত্য ৈষভবিকক সঁহাভৰ, ৈষভবিকক অৰ্চােস্থ্াক স ৰভিত্য কৰাৰ উপা , ষাভৰ্িা ষােধাৰ হ্ৰাস লৰ  
ৈষভবিকক সহৱযাভগত্যা ষৃভে কভৰষৈচ পদৱিপ গ্ৰহৰ্ৰ ল্াৰ িৱৰাো ৈহৱৰ্। 
 
েতছ ে বিল্লী 
মাৰু্ 26, 2020 
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