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ক’ভিড-19ৰ সময়ত ভিৰাপদ, আইিী, স্মাৰ্ট  আৰু ভিভতশীল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
প্ৰৱজিক সভিয় কৰাত বৈদদভশক পভৰিমা মন্ত্ৰণালয়ৰ িূভমকা 
ছেপ্তেম্বৰ 04, 2020  

 
ক’ভিড-19-ছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে প্ৰৱজনৰ কাৰপ্তে ভিপ্তেষ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃভি কভৰভেল আৰু িহুপ্তত্া িাৰত্ীে 
শ্ৰভিক স্বপ্তেেলল ঘূভৰ আভিি লগীো হিভেল যভেও ভিপ্তেেত্ থকা ছিভেসংখ্যক িাৰত্ীে শ্ৰভিপ্তক ছসই 
ছেেপ্তিাৰপ্তত্ কাি-কাজ অিযািত্ ৰাভখ্ভেল। 
 
হিপ্তেভেক পভৰক্ৰিা িন্ত্ৰোলপ্তে ভনৰাপে, আইনী, স্মাৰ্ট  আৰু ভিৰ প্ৰৱজনৰ প্ৰচাৰ কৰা আৰু ক’ভিড-19ৰ 
প্ৰত্যাহ্বানসিূিৰ প্ৰভত্ভক্ৰোৰ প্ৰতু্যত্তৰ ভেোৰ িাপ্তি এক পভৰপ্তৱে প্ৰোন কৰাৰ িাপ্তি ভিত্াভিকাৰীসকলৰ 
হসপ্তত্ একলগ হি কাি কভৰ আপ্তে। 
 
আপ্তোজক ছেেসিূিৰ হসপ্তত্ পৰািেটিপ্তিট ভিপ্তেষলক ছগাল্ফত্, আিাৰ অংেীোৰসকপ্তল িাৰত্ীে শ্ৰভিক আৰু 
কিটচাৰীসকলৰ গুৰুত্বপূেট অৱোনক প্ৰেংসা কভৰপ্তে আৰু ছত্ওঁপ্তলাকৰ প্ৰত্যাৱত্ট ক স্বাগত্ জনাইপ্তে। অৱপ্তেয 
ভকেুিান ছেত্ৰত্ প্ৰথিৰ পৰাই স্বািযকিী, ভডভজপ্তৰ্ল কিী আৰু ছপোোৰীসকলৰ প্ৰৱজনৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ হসপ্তত্ 
ইভত্িপ্তিয এক ইভত্িাচক প্ৰৱেত্া ছেখ্া ছপাৱা হগপ্তে। ই-িাইপ্তেৰ্ৰ হসপ্তত্ ভিপ্তেেী প্ৰৱজন িঞ্চক সংিত্ 
কৰাৰ কাৰপ্তে আিাৰ যুটীো প্ৰপ্তচিাই িাৰত্ীে প্ৰৱজনকৰী কিীসকলৰ কাৰপ্তে সম্ভাৱনাৰ সৃভি কভৰপ্তে। 
িাৰত্ীে কিী আৰু ছপোোৰসকলৰ কাৰপ্তে নতু্ন ছেত্ৰ আৰু গন্তিযৰ উেে হিপ্তে। 
 
প্ৰৱজনৰ প্ৰভক্ৰোত্ পঞ্জী ভনিন্ধন ভনপ্তোগ এপ্তজঞ্জীসিূিৰ গুৰুত্বপূেট িূভিকাৰ স্বীকৃভত্ স্বৰূপ্তপ হিপ্তেভেক 
পভৰক্ৰিা িন্ত্ৰোলপ্তে ছিংক গযাপ্তৰণ্টীত্ 50% হ্ৰাস, 31 িাচট  2021 পযটন্ত অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ভিনািূলীো সম্প্ৰসাৰ 
আৰু ভনপ্তোগ এপ্তজঞ্জীসিূিৰ দ্বাৰা পভৰচাভলত্ কঠিন অথটলনভত্ক পভৰভিভত্ লাঘৱ কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে 
প্ৰৱজনৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত্ ছত্ওঁপ্তলাকৰ কাযটকলাপক সিজ কৰাৰ কাৰপ্তে কাযটালে ভিসৃ্তভত্ িানেণ্ডত্ 
ভেভথলত্া সি ক’ভিড-19ৰ সিেপ্তোৱাত্ একাভিক ক’ভিড-19 ভিভেি ভেভথলত্া প্ৰোন কভৰপ্তে। এই 
উপােসিূপ্তি পৰম্পৰাগত্ আৰু নতু্ন ছেত্ৰ আৰু গন্তিযসিূিত্ প্ৰৱজনকাৰীৰ প্ৰত্যাৱত্ট ন আৰম্ভ কৰাৰ 
কাৰপ্তে এক উন্নত্ পভৰপ্তৱে প্ৰোন কভৰি। 
 
প্ৰস্তাভৱত্ নতু্ন িভৱষযত্-ভিভত্তক প্ৰত্যাৱত্ট ন িযৱিাপনা ভিল প্ৰস্তুত্ কৰাৰ কাৰপ্তে হিপ্তেভেক পভৰক্ৰিা 
িন্ত্ৰোলপ্তে ভিত্াভিকাৰী ছেেন আৰম্ভ কভৰপ্তে, যাক েীপ্তেই উপিাপন কৰা িি। 
 
হিপ্তেভেক পভৰক্ৰিা িন্ত্ৰোলপ্তে কভিড-19ৰ সিেপ্তোৱাত্ ভনৰাপে, আইনী আৰু ভিভত্েীল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে 
প্ৰৱজনৰ প্ৰচাৰ কপ্তৰ। 
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