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অর্ন্তআঞ্চলিক বালিজ্যের উপর ককালিড-19 এর প্রিাজ্বর লবরুজ্ে বেবস্থা 
লিজ্ে সাকত িুক্ত কেশগুলির উচ্চপেস্থ সরকালর বালিযে আলিকালরকজ্ের 
লিলডও সজ্েিি  

এপ্রিল 08,2020    

 

2020 সাললর 15 মার্চ  সার্চ ভুক্ত দেশগুপ্রলর দেতালের প্রেলে অেুপ্রিত প্রভপ্রিও সলেললে, মােেীে 
িধােমন্ত্রীর দ াষণার পরবতী র্ার্চক্রম প্রিলসলব দেশগুপ্রলর উচ্চপেস্থ বাপ্রণজ্য আপ্রধর্াপ্ররর্লের প্রেলে 8 
এপ্রিল 2020 দত এর্টি প্রভপ্রিও সলেলে অেুপ্রিত িলেপ্রিল। দসই সলেললে  ভ্রমণ প্রবপ্রধপ্রেলষলধর 
িভাব এবং অর্ন্চআঞ্চপ্রলর্ বাপ্রণলজ্যর উপর দর্াপ্রভি-19 এর ফলল উদু্ভত বৃিত্তর পপ্ররপ্রস্থপ্রতর িভাব 
প্রবষলে আললার্ো র্রার জ্েয সার্চ ভুক্ত সমস্ত দেশগুপ্রললর্ আমন্ত্রণ জ্াোলো িলেপ্রিল।  

   
পাপ্রর্স্তাে বালে সার্চ ভুক্ত সবগুপ্রল দেশ এই প্রভপ্রিও সলেললে অংশগ্রিণ র্লরপ্রিল।    

স্বালথচর প্রবর্ক্ষে অংশীোরলের িমাণ দরলে এবং বতচ মালের র্যাললপ্রজং পপ্ররপ্রস্থপ্রতলত সমসযা সমাধালের 
মােপ্রসর্তা সি প্রবসৃ্তত বাপ্রণজ্য সম্পপ্রর্চ ত প্রবষেসূর্ী প্রেলে আললার্োে িলতযর্টি দেশ সপ্রক্রে অবোে 
দরলেলি। এই সলেলে স্বীর্ার র্লরলি দর্ দর্াপ্রভি-19 অপ্রতমাপ্রর, সার্চ  অঞ্চললর বাপ্রণলজ্য র্লথষ্ট  
িপ্রতকূল িভাব দফললত পালর। র্তক্ষণ ো পর্চর্ন্ বাপ্রণজ্য পথগুপ্রল আলের স্বাভাপ্রবর্ অবস্থাে প্রফলর 
আসলি এই পপ্ররপ্রস্থপ্রতলত  অর্ন্চআঞ্চপ্রলর্ বাপ্রণজ্য টিপ্রর্লে রােলত এবং িসাপ্ররত র্রলত েতুে পথ এবং 
পদ্ধপ্রত দর্ৌথভালব প্রর্প্রিত র্রার প্রবষলে দজ্ার দেওো িলেলি। সার্চ  অঞ্চললর মলধয  অতযাবশযর্ 
বাপ্রণজ্য বজ্াে রাোর জ্রুপ্রর িলোজ্েলর্ অেুকূল অপ্রভিালের জ্েয এর্টি গুরুেপূণচ অঞ্চল প্রিলসলব 
দেো িলেলি। 
         

প্রভপ্রিও সলেললে প্রর্িু প্রেপ্রেচষ্ট প্রবর্ার্চ প্রবষলের র্থা বলা িলেলি র্া বাস্তব সেত উপালে বাপ্রণলজ্য 
েমণীেতা অর্ন্ভুচ ক্ত র্লর দর্মে সামপ্রের্ভালব উপলর্ােী শলতচ  আমোপ্রে শুলের অগ্রাপ্রধর্ালরর প্রভপ্রত্তলত 
িাড়পত্র িোে, সামপ্রের্ভালব প্রিপ্রজ্টাপ্রল সই র্রা সাটিচ প্রফলর্টলর্ িরৃ্ত সাটিচ প্রফলর্ট প্রিলসলব গ্রিণ 
র্রা, বপ্রিিঃশুে প্রবভাে দ্বারা আমোপ্রেলর্ িাড়পত্র প্রেলত এবং বযাঙ্ক দ্বারা অথচিোে র্রলত িকুলমন্টস 
এর স্ক্যাে র্রা র্প্রপর গ্রিণলর্ােযতা, স্থলসীমালর্ন্ বপ্রিিঃশুে দষ্টশেগুপ্রললত রপ্তাপ্রে আমোপ্রের দক্ষলত্র দর্ 
সব প্রবষলের সেুেীে িলত িে তা প্রস্থর র্রা। আঞ্চপ্রলর্ বাপ্রণলজ্যর উপর স্বাস্থয সম্পপ্রর্চ ত প্রবষে 



দর্মে দর্াপ্রভি- 19 এর িভাব এবং তা িশপ্রমত র্রলত সম্ভাবয র্মচপন্থা দেওোর প্রবষলে সার্চ  
অঞ্চললর বাপ্রণলজ্য বৃিত্তর েমেীেতার র্াঠালমা গ্রিণ   আললার্োর অেযতম িধাে প্রবষেবস্তু প্রিলসলব 
দেো িলেলি। অর্ন্চসার্চ  বাপ্রণলজ্র পপ্ররমাণ বৃপ্রদ্ধ র্রার িলোজ্েীেতালর্ অগ্রেণয প্রবষে প্রিলসলব দেো 
িলেলি।  
     

এই বযাপর্ আললার্ো অেুসরণ র্লর অংশগ্রিণর্ারী সব দেশ িলতযর্ দেলশর মলোেীত দর্ন্দ্রস্থললর 
মাধযলম  প্রেষ্ট ও প্রেেপ্রমত দর্াোলর্াে বজ্াে রাোর িস্তাব প্রেলেলি । ভারলতর প্রের্ দথলর্ এই 
অেুশীললের সমন্বে র্রার িস্তাব দেওো িলেলি র্া ধারণা ও িস্তাপ্রবত র্মচপন্থা সম্পলর্চ  আলরা 
আোেিোে বাড়ালত সমথচ  র্রলব র্ার লক্ষয দর্াপ্রভি-19 সংর্লটর ফলল র্াতাোলতর উপর জ্াপ্রর 
িওো প্রবপ্রধপ্রেলষধ উলঠ র্াবার পর এই অঞ্চললর বাপ্রণলজ্য শীঘ্র পূলবচর স্বাভাপ্রবর্ অবস্থা প্রফপ্ররলে 
আো।   

 

প্রেউ প্রেপ্রি 
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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. 

 


