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ক োভিড -19 এর উৎস সম্পর্ ে  ডোব্লুএইচও-আর্ োভিত সোম্প্রভত  বৈভি  সমীক্ষো 
ভৈষর্  গণমোধ্যর্মর প্রর্ের িৈোর্ৈ সর োরী মুখপোর্ের প্রভতভি ো 
এভপ্রল 01, 2021 
 
ক োভিড -19 এর উৎস সম্পর্ ে  ডোব্লুএইচও-আর্ োভিত সোম্প্রভত  বৈভি  সমীক্ষো ভৈষর্  
গণমোধ্যর্মর প্রর্ের িৈোর্ৈ সর োরী মুখপোে িোনোর্েন: 
 
 "আমরা ক াভিড-19-এর উৎস সম্পর্ ে  সম্প্রভি প্র াভিি ডাব্লুএইচও-আর্ াভিি বৈভি  গর্ৈষণা 
কের্েভি। 
 
2. ক াভিড-19 মহামারীর উৎস প্রভিষ্ঠার িয প প্র ম এ টি গুরুত্বপূণে পের্েপ এই প্রভির্ৈেয টি। 
করার্গর উত্থার্য র ভৈষর্  এর্ি চারটি মি িাভি ািুক্ত  রা হর্িও পরৈিী পর্োর্  এিা াভিভি  
অধ্প র্য র প্রর্ ািয ী িার উপর কিার কেও া হর্ র্ি। আরও েঢ়ৃ ভসদ্ধার্ে কপ ৌঁিার্য ার িয প আরও 
ি প এৈং অধ্প র্য র প্রর্ ািয ী িার উপর কিার কেও া হর্ র্ি প্রভির্ৈেয টির্ি। 
 
3. এটি উর্েেপ কর্, অধ্প য  ারী ের্ির পর্ে মূি ি প অভধ্গি  রার  ার্ি ভৈিম্ব এৈং 
অসুভৈধ্ার ভৈষ টি আিাোিার্ৈ উত্থাপয   র্রর্িয  ডাব্লুএইচওর মহাপভরচাি । আমরা 
মহাপভরচাির্ র এই প্রিপািা পুর্রাপভুর সম েয   ভর কর্ িভৈষপর্ির সহর্র্াগী অধ্প র্য র কের্ে আরও 
সমর্ াপর্র্াগী এৈং সৈোঙ্গীণ কডটা কি াভরং  রা হর্ৈ। এই সূর্ে, অভিভরক্ত ভমিয  কমািার্ য   রার 
িয প িাৌঁর উেপমর্  স্বাগি িায াই। 
 
4. এই ভৈষর্  ডাব্লুএইচও  িৃে   প্রা ভম িার্ৈ কর্ মায ুষ ৈা িয িাভির কের্ে ঘটয া ঘর্ট কসগুভি 
কৈাঝা এৈং আরও অধ্প য সহ সংভিষ্ট ভৈষর্  ডাব্লুএইচও ভরর্পাটে  অয ুসরণ ারী অয পায প সহর্র্াগীর্ের 
স্বপর্ে আমার্ের সম েয  স র্ির পূণে সহর্র্াভগিা পার্ৈ। 
 
5. স ি সহর্র্াগীর্ের পািাপাভি আমরাও ভৈর্িষর্ের কয িৃত্বাধ্ীয  এ টি সৈোঙ্গীণ প্রভি ার 
প্রর্ ািয ী িা অয ুিৈ  রভি র্ার দ্বারা ক াভিড-19 এর উৎস িাৎেভয  িার্ৈ ভয ভিি  রা র্ার্ৈ। 
আমরা সাম েপ ৈাড়ার্ি এৈং ভৈিস্বাস্থ্প সুরোর উন্নভির িয প ডব্লুএইচও-এর সার্   াি চাভির্  
র্াৈ।         ৈিে মায  ভরর্পাটে  এৈং িভৈষপর্ি আরও অধ্প র্য র দ্বারা কপ্রার্টা ি বিভর এৈং 
োয ভিভি  েেিা বিভরর  ার্ি মূিপৈায  ইয পটু সরৈরাহ  রা র্ার্ৈ এৈং িীৈাণুর ওপর 
য িরোভরর মাধ্পর্ম িাইরার্সর রূপােরগুভি ট্র্পা   রর্ি সহা িা  রর্ৈ এৈং সভি িার্ৈ  াি  র্র 
পরৈিী ভৈিৈপাপী মহামারীর্ি সহা িা  রর্ৈ।" 
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