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শেহতীয়াকৈ মুৈলি ৈৰা শৈালিড-19ৰ উৎসৰ ওপৰত লিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াই 
আহ্বান ৈৰা লিশ্বজ াৰা অধ্যয়নৰ লিষজয় ৈৰা সংিাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ 
চৰৈাৰী মুখপাত্ৰৰ প্ৰলতলিয়া 
এপ্ৰিল 01, 2021 
 
শেহতীয়াকৈ মুৈলি ৈৰা শৈালিড-19ৰ উৎসৰ ওপৰত লিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াই আহ্বান ৈৰা লিশ্বজ াৰা 
অধ্যয়নৰ লিষজয় ৈৰা সংিাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰলতলিয়া লহচাজপ, চৰৈাৰী মুখপাত্ৰই ৈয়: 

 
1. "আপ্ৰি শেহতীয়াকৈ িুৈপ্ৰল ৈৰা শৈাপ্ৰিড-19ৰ উৎসৰ ওপৰত প্ৰিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াই আহ্বান ৈৰা 

প্ৰিশ্বজ াৰা অধ্যয়নৰ প্ৰিিৃপ্ৰত শেপ্ৰিজ াোঁ। 
 

2. এই প্ৰিিৃপ্ৰতজয় এৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পেজেপ উপস্থ্াপন ৈজৰ শৈাপ্ৰিড-19 িহািাৰীৰ উৎস িপ্ৰতস্থ্াপনত। 
এই প্ৰিিৃপ্ৰতিজন চাপ্ৰৰটা পথ তাপ্ৰলৈািুক্ত ৈপ্ৰৰজ  শৰাগজটাৰ উেয়ৰ প্ৰিষজয় প্ৰৈন্তু অঞ্চলজ াৰা 
আগন্তুৈ-স্তৰৰ অধ্যয়নৰ িজয়া নৰ ওপৰত শ াৰ প্ৰেজ । প্ৰিিৃপ্ৰতিজন অপ্ৰধ্ৈ তথয আৰু অধ্যয়নৰ 
িজয়া নৰ ওপৰজতা শ াৰ প্ৰেজ  চূড়ান্ত সািৰপ্ৰৰ্ত অহাৰ িাজি। 
 

3. এয়া উজেি ৈৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ শে প্ৰিশ্ব স্বাস্থ্য সংন্থাৰ িধ্ান অপ্ৰধ্ৈতণ াই পৃথজৈ অধ্যয়ন ৈৰাৰ িাজি 
েলজটাজে অজোপ্ৰধ্ত তথয িযেহাৰত পলি আৰু ৈঠিনতাৰ সিসযা উত্থাপন ৈপ্ৰৰজ । আপ্ৰি িধ্ান 
অপ্ৰধ্ৈতণ া নৰ আো সম্পূৰ্ণৰূজপ সিথণন ৈজৰাোঁ শে িপ্ৰেষযতৰ সহজোগী অধ্যয়নসিূহত অপ্ৰধ্ৈ 
সিজয়াপ্ৰচত আৰু প্ৰিসৃ্তত তথয প্ৰিতৰৰ্ অন্তিুণ ক্ত থাপ্ৰৈি। এই সন্দিণ ত, অপ্ৰতপ্ৰৰক্ত অপ্ৰিোন শিৰৰ্ 
ৈৰাৰ শতওোঁৰ সন্মপ্ৰতৰ আপ্ৰি আেৰপ্ৰৰ্  নাইজ াোঁ। 

 
4. আপ্ৰি আন অংেীোৰসৈলৰ সসজত শোগ প্ৰেজ াোঁ প্ৰিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াৰ প্ৰিিৃপ্ৰত িা আগকল হ'িলগা 

অধ্যয়নৰ ওপৰত শতওোঁজলাৈৰ িতযাো িযক্ত ৈৰাত , োৰ প্ৰিতৰত এই গুৰুতৰ প্ৰিষয়ৰ ওপৰত 
প্ৰিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াৰ দ্বাৰা িাথপ্ৰিৈ প্ৰিষয় আৰু শগাটসিূহৰ িু প্ৰন অন্তগণত, প্ৰে সৈজলাজৰ সম্পূৰ্ণ 
সহজোপ্ৰগতা পাি। 

 
5. আপ্ৰি সৈজলা অংেীোৰৰ সহজোপ্ৰগতাৰ সসজত শৈাপ্ৰিড-19ৰ উৎস অনুসন্ধান দ্ৰুত ৈৰাৰ এৈ 

প্ৰিসৃ্তত আৰু প্ৰিজেষজ্ঞ-শনতৃত্ব পদ্ধপ্ৰতৰ িজয়া ন অনুিে ৈপ্ৰৰজ াোঁ। আপ্ৰি প্ৰিশ্ব স্বাস্থ্য সংন্থাৰ সসজত 



ৈাি ৈৰা অিযাহত ৰাপ্ৰিি েিতা েপ্ৰক্তোলী ৈপ্ৰৰিকল আৰু প্ৰিশ্বজ াৰা স্বাস্থ্য সুৰো উন্নত 
ৈপ্ৰৰিকল োজত প্ৰিেযিান প্ৰিিৃপ্ৰত আৰু আগন্তুৈ অধ্যয়নসিূজহ িূলযোন প্ৰনজেে িোন ৈপ্ৰৰি নীপ্ৰত 
প্ৰিৈাে ৈৰাত আৰু এৈ জ্ঞান শিটি আৰু প্ৰিজেষজ্ঞ প্ৰনিণাৰ্ত প্ৰে প্ৰ নীয় অনুসন্ধান ৈপ্ৰৰি 
িাইৰা ৰ পপ্ৰৰেতণ ন অনুসৰৰ্ ৈপ্ৰৰিকল আৰু আগন্তুৈ প্ৰিশ্বজ াৰা িহািাৰীত সপ্ৰিয়িাজে িপ্ৰতপ্ৰিয়া 
ৈপ্ৰৰিকল।" 

 
নতুন লদল্লী 
এলপ্ৰি 01, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


