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ক'ভিড-19ৰ আিযন্তৰীণ ব্যৱসায়-ব্াভণজ্যৰ ওপৰত পৰা ভব্ৰূপ প্ৰিাৱ 
সম্পৰ্কে  চাকে  দেশসমূহৰ দজ্যষ্ঠ ব্াভণজ্য ভব্ষয়াসকলৰ মাজ্ত ভিভডঅ' 

কনফাৰ্ৰন্স  

৮ এপ্ৰিল, ২০২০ 

 

 

১৫ মাৰ্চ , ২০২০ তাপ্ৰিখে ভািতি িধানমন্ত্ৰীখে ৰ্াৰ্চ  ননতৃত্ববৰ্চি সৈখত অনুপ্ৰিত ন াৱা প্ৰভপ্ৰিঅ' 

ৰ্নফাখিন্সত ৰ্িা ন াষণা অনুৈপ্ৰি ৮ এপ্ৰিল, ২০২০ তাপ্ৰিখে নযেি বাপ্ৰণযে প্ৰবষোৈৰ্লি মাযত 
ভ্ৰমণত ৈীমবদ্ধতা আি ু ৰ্'প্ৰভি-19ি আভেন্তিীণ বেৱৈাে-বাপ্ৰণযেি ওপিত পিা প্ৰবিূপ িভাৱ 
ৈম্পখৰ্চ  এেপ্ৰন প্ৰভপ্ৰিঅ' ৰ্নফাখিন্স অনুপ্ৰিত স  যাে| 
 

পাপ্ৰৰ্স্তানি বাপ্ৰ খি আন ৈৰ্খলা ৰ্াৰ্চ  নেখে এই প্ৰভপ্ৰিঅ' ৰ্নফাখিন্সত অংেগ্ৰ ণ ৰ্খি| 
 

ৈাম্প্ৰপ্ৰতৰ্ ৈমেি িতোহ্বানৰ্ সৈখত যুুঁপ্ৰযবলল এৰ্ ৈমান্তিাল আগ্ৰ  আিু ৈমৈো ৈমাধানি নৰ্ষ্টা 
িৰ্াে ৰ্প্ৰি, ৈৰ্খলাখবাি ৈেৈে নেখে বাপ্ৰণযে ৈম্বন্ধীে বোপৰ্ প্ৰবষেত আখলাৰ্না ৰ্প্ৰি ৈপ্ৰিে অৱোন 
আৰ্বঢাই| ৈৰ্খলাখৱ এই ৰ্থাখতা ৈন্মপ্ৰত িৰ্াে ৰ্খি নয ৰ্'প্ৰভি-১৯ ম ামািীখে ৰ্াৰ্চ  নেত্ৰি 
বেৱৈাে-বাপ্ৰণযেি ওপিত এৰ্ প্ৰবিূপ িভাৱ নপলাব| নেেৈমূখ  এই পপ্ৰিপ্ৰিপ্ৰতি সৈখত নমাৰ্াপ্ৰবলা 
ৰ্প্ৰিবি বাখব আভেন্তিীণ বাপ্ৰণযেৰ্ যীোই িাপ্ৰেবলল আিু িৈাি ৰ্প্ৰিবলল নেেৈমূখ  যুটীোভাখৱ 
নতুন উপাে আিু মাধেম প্ৰৰ্নাক্ত ৰ্িাি ওপিত নযাি প্ৰেো  ে| এৰ্ অনুকুল পপ্ৰিখবেি বাখব ৰ্াৰ্চ  
নেত্ৰি প্ৰভতিত অতোৱেেৰ্ীে বাপ্ৰণযে বা াল িোি বাধেতামলূৰ্ িখোযনৰ্ এৰ্ গুিুত্বপণূচ প্ৰবষেিূখপ 
প্ৰৰ্প্ৰিত ৰ্িা  ে|  
 

এই প্ৰভপ্ৰিঅ' ৰ্নফাখিন্সত আখলাৰ্না ৰ্িা প্ৰবখেষ ৈমৈোৈমূ  স খে বেৱ াপ্ৰিৰ্ ৈমাধানি দ্বািা 
বাপ্ৰণযেি িবন্ধ ৰ্িা নযখন ৈুপ্ৰবধাযনৰ্ পপ্ৰিপ্ৰিপ্ৰতত আমোপ্ৰনি অিােী অনুমপ্ৰত, মূল িেংৈাপত্ৰত 
ৰ্প্ৰম্পউটািি ৈ ােত ৰ্িা  স্তােি ৈামপ্ৰগ্ৰৰ্ভাখৱ গ্ৰ ণ, আমোপ্ৰনি বাখব শুল্ক প্ৰবভাৰ্ি পিা অনুমপ্ৰত 
লাভি বাখব নপ্ৰথ-পত্ৰি নেন ৰ্িা ৰ্প্ৰপ গ্ৰ ণ, নবংৰ্ি দ্বািা পাপ্ৰিশ্ৰপ্ৰমৰ্ মৰু্প্ৰল ৰ্প্ৰি প্ৰেো, ভূপ্ৰমি 
ৈীমাত থৰ্া ভূপ্ৰম শুল্ক নৰ্ন্দ্ৰৈমূ ত ৈন্মেুীন ন াৱা আমোপ্ৰন/িপ্তাপ্ৰনি ৈমৈোৈমূ  ৈমাধান ৰ্িা 
আপ্ৰে| স্বািেযপ্ৰনত ৈমৈোৈমূ ত ৰ্'প্ৰভি-১৯ িভাৱ নযখন আঞ্চপ্ৰলৰ্ বাপ্ৰণযে আিু এই ৈমৈো লা ৱ 
ৰ্প্ৰিবি বাখব ৈাম্ভাবে উপাে আপ্ৰেৰ্ ৰ্াৰ্চ  নেত্ৰত বাপ্ৰণযে িবন্ধীৰ্িণি বাখব এৰ্ নতুন 



অপ্ৰভখৰ্ন্দ্ৰিূখপ গ্ৰ ণ ৰ্িা  ে| ৰ্াৰ্চ  নেেৈমূ ি প্ৰভতিি বাপ্ৰণযেি পপ্ৰিমাণ বৃপ্ৰদ্ধ ৰ্িাি িখোযখনা 
েপৃ্ৰষ্টখৰ্াৰ্ি ৰ্িা  ে| 

 

এই বোপৰ্ আখলাৰ্নাি প্ৰপেখত, ৈৰ্খলা ৈেৈে নেখে িপ্ৰতেন নেেখি প্ৰনপ্ৰেচষ্ট নৰ্ন্দ্ৰপ্ৰবন্দিু যপ্ৰিেখত 
প্ৰনেপ্ৰমত ৈংস্পেচত থৰ্াি িস্তাৱ োপ্ৰেল ৰ্খি| ভািতীে পেই এই অনুেীলনত ৈমন্বেতা 
আৰ্বখঢাৱাি িস্তাৱ প্ৰেখে প্ৰযখে ৰ্'প্ৰভি-১৯ি ৈংৰ্ট েিূ ন াৱাি প্ৰপেত বাপ্ৰণপ্ৰযেৰ্ নেত্ৰি 
ৈীমাবদ্ধতাৈমূ  আুঁতি ন াৱাত েীঘ্ৰতাখি স্বাভাপ্ৰৱৰ্তা  ূিাই আপ্ৰনবলল পিৱতী ৈমেত অপ্ৰধৰ্ উপাে 
প্ৰবৰ্াপ্ৰি উপ্ৰলওৱাত ৈ াে ৰ্প্ৰিব| 
   

 

নতুন ভেল্লী 
৮ এভপ্ৰল, ২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


