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______________________________________________
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଦେଲି ଦ ାନଦର
କଥାବାର୍ତ୍ତା
ଏପ୍ରି ଲ୍ 29, 2020
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଆଜି ର ାନରେ ମାନୟବେ ରେଖ ହସି ନା ବାାଂଲାରଦେ ଗଣୋଜୟେ ଜନତାଙ୍କେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ରହାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ, ଭାେତେ ରଲାକମାନଙ୍କ ତେ େୁ ଏବାଂ ନିଜ ତେ େୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖ ହସି ନା ଏବାଂ
ବାାଂଲାରଦେବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର େମଜାନ ମାସେ ଅବସେରେ େୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
COVID-19 ମହାମାେୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ େଖ ି ଆଞ୍ଚଳିକ ପେି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୁ ଇ ଜଣ ରନତା ଆରଲାଚନା କେି ଥ ିରଲ ଏବାଂ
ନିଜେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଦେରେ ଏହାେ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କେି ବା ପାଇ ଁ ପଦରେପ ନିଆଯାଉଥବ
ି ା ସମ୍ପକକରେ ପେସ୍ପେକୁ
ସୂଚନା ରଦଇଥ ିରଲ।
ଉଭୟ ରନତା SAARC ରଦେ ଗୁଡ଼ିକେ ରନତା ମାନଙ୍କ ଭି ତରେ ମାର୍ଚ୍କ 15 ରେ ସହମତ ରହାଇଥ ିବା ବିରେଷ
ବୟବସ୍ଥାକୁ କାଯକୟକାେୀ କେି ବାରେ ରହାଇଥ ିବା ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଖୁସି ବୟକ୍ତ କେି ଥରି ଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ
SAARC COVID-19 ଜେୁେୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରେ 1.5 ମି ଲିୟନ୍ ଆରମେି କୀୟ ଡଲାେେ ରଯାଗଦାନ ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖ ହସି ନାଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖ ହସି ନା ଚିକିତ୍ସା ଆପୂର୍ତ୍ତି ଏବାଂ େମତା ନିମାକ ଣ ଉଭୟ ସନ୍ଦଭକରେ ଏହି ରେତ୍ରରେ COVID 19 େ
ମୁକାବିଲା ପାଇ ଁ ତଥା ବାାଂଲାରଦେକୁ ସହାୟତା ରଯାଗାଇ ରଦଇଥ ିବାେୁ ସମନ୍ିତ
ି ପ୍ରରଚଷ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ରନତା ସଡକ, ରେଳ, ଅନ୍ତରଦକେୀୟ ଜଳପଥ ଏବାଂ ବାୟୁମାଗକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମାରେ ଅତୟାବେୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ରଯାଗାଣ କେି ବାକୁ ଜାେି େଖ ିଥ ିବାେୁ ଉଭୟ ରନତା ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କେି ଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଇତିହାସ,
ସାଂସ୍କ ୃତି, ଭାଷା ଏବାଂ ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପକକେ ସହଭାଗୀ ବନ୍ଧନକୁ ମରନ ପକାଇ ଦ୍ୱିପେୀୟ ସମ୍ପକକେ ଉତ୍ କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ
ସରନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କେି ଛନ୍ତି ଏବାଂ COVID-19 େ ବିସ୍ତାେ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବାଂ ଅଥକରନୈତିକ ସ୍ତେରେ ମହାମାେୀେ
ପ୍ରଭାବକୁ କମ କେି ବାରେ ବାାଂଲାରଦେକୁ ସାହାଯୟ କେି ବାକୁ ଭାେତେ ତତ୍ପେତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କେି ଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଐତିହାସି କ ମୁଜିବ ବଷକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖ ହସି ନା ଏବାଂ ବାାଂଲାରଦେେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ
ରଲାକମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବାଂ କଲୟାଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ନୂ ଆ େିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରିଲ୍ 29, 2020
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