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এই অঞ্চলে ক োভিড-19 এর ভিরুলে েড়োই  রোর জন্য সো ক  কন্তৃিৃলের সোলে 
প্রধোন্মন্ত্রী  েোিোতক ো িলেলেন্ 

মোর্ক  15, 2020 

প্রধোন্মন্ত্রী সো ক  কেশগুভের জন্য ক োভিড -19  আপৎ োেীন্ তহভিে ততভর  রোর প্রস্তোি ভেলেলেন্। 

প্রধোন্ম্নত্রী শ্রী ন্লরন্দ্র কমোেী, এই অঞ্চলে ক োভিড-19- এর কমো োভিেো  রোর জন্য এ টি সোধোরণ 
ক ৌশলের তোভে ো প্রস্তুত  রোর জন্য সো ক  কন্তৃিৃলের সোলে ভিভডও  ন্ফোলরলের মোধযলম  েোিোতক ো 
িলেলেন্। 

বন্টিত ইন্টতহাস – ন্টিন্টিত ভন্টবষ্যৎ 

এত  ম সমলের ক োষণোে  ন্ফোলরলে ক োগেোলন্র জন্য প্রধোন্মন্ত্রী কন্তৃিৃেল  ধন্যিোে জোভন্লেলেন্। 
সো ক  কেশগুভের প্রোর্ীন্ সমোলজর  জন্গলন্র মলধয জন্গলণর সোলে পোরস্পভর  িন্ধণ এিং পোরস্পভর  
ক োগসূত্রতোর উপলর কজোর ভেলে ভতভন্ িলেলেন্ ক , এই র্যোলেলের কমো োভিেো  রোর জন্য কেশগুভেল  
এ সোলে প্রস্তুত েো ো অিশযপোেন্ীে। 

সম্মুখে এখ াবার পথ 

সহল োভগতোর তন্ভত  েভৃিিভিলত, স ে কেশগুভে কেল  কেচ্ছো অন্ুেোলন্র ভিভিলত এ টি ক োভিড-19 
আপৎ োেীন্ তহভিে গঠন্  রোর প্রস্তোি ভেলেলেন্ প্রধোন্মন্ত্রী কমোভে। এই তহভিলের জন্য প্রোেভম  
িোলি িোরত 10 ভমভেেন্ আলমভর োন্ ডেোর অন্ুেোন্ কেিোর  েো ভতভন্ ক োষন্ো  লরলেন্।তোৎক্ষভণ  
ভিেোর িযে িোর সোমেোিোর জন্য ক ল োন্ অংশীেোর কেশ এই তহভিেল  িযিহোর  রলত 
পোরলি।ভতভন্ জোভন্লেলেন্ ক , কেভটং ভ েস এিং অন্যোন্য সরেোম সহ ডোক্তোর এিং ভিলশষজ্ঞলের 
এ টি দ্রুত প্রভতভিেো েে িোরত এ  জোেগোে জড়  রলে। প্রলেোজন্ হলে  োলত সোলে সোলে 
কেশগুভেলত সোহোল যর জন্য কপ্ররণ  রো  োে তোর জন্য এই েেটি প্রস্তুত েো লি। 

প্রধোন্মন্ত্রী প্রভতলিশী কেশগুভের জরুরী প্রভতভিেো েেগুভের জন্য অন্েোইন্ কেভন্ং  যোপসুলের িযিস্থো 
কেিোর প্রস্তোিও ভেলেলেন্। সম্ভোিয িোইরোস িোহ  এিং তোলের সংষ্পলশক  োরো এলসলেন্ তোলের খুুঁলজ 
কির  রোর জন্য িোরলতর ইভিলেলেড ভডভজজ সোলিক েযোে কপোেক োলের সফেওেযোর ভিভন্মে  রোর 
প্রস্তোিও ভতভন্ ভেলেলেন্।ভতভন্ পরোমশক ভেলেলেন্ ক , সো ক  ভিপ কে কমো োভিেো ক লন্দ্রর মত ভিেযমোন্ 
পেভতগুভেল  সলিকোচ্চ  ো ক সম্পোেলন্র ভেল  কেলন্ ভন্লে  োওেো ক লত পোলর। 



েভক্ষণ এভশে অঞ্চেগুভের মলধয মহোমোরী ভন্েন্ত্রলণ গলিষণোর সমন্বে সোধলন্র জন্য এ টি  মন্ 
ভরসোর্ক  প্লোেফমক ততভর  রোর প্রস্তোিও ভতভন্ ভেলেলেন্।ল োভিড-19- এর েী ক-কমেোেী অেকনন্ভত  
প্রিোি  এিং অিযন্তরীণ িোভণজয ও স্থোন্ীে মূেযলিোলধর শৃঙ্খেল  এর প্রিোি কেল  ভ িোলি সিলেল  
িোলেোিোলি রক্ষো  রো  োে, তোর উপলর  ভিলশষজ্ঞলের আরও ভর্ন্তো িোিন্ো  রোর প্রস্তোি ভতভন্ 

ভেলেলেন্। 

কন্তৃিৃে প্রধোন্মন্ত্রীর উলেযোগল  সোধুিোে প্রেোন্  লরলেন্।প্রধোন্মন্ত্রী এ সোলে েড়োইলের ভস্থরপ্রভতজ্ঞোর 
পুন্রোিৃভি  লরলেন্ এিং িলেলেন্ ক , সো ক  কেলশর প্রভতলিশীসুেি সহল োভগতো ভিলের িোভ  
কেশগুভের  োলে মলডে ভহলসলি মোন্য হওেো উভর্ত। 

অন্টভজ্ঞতার ন্টবন্টিিয় 

প্রধোন্মন্ত্রী িলেলেন্ ক , িোরলতর পরোমশক মন্ত্র হে “ আশং ো ন্ে, প্রস্তুত েোকুন্”। ভতভন্ অভতমোভর 
কমো োভিেোর সিকস্তলর এ টি উন্নত প্রভতভিেো েে, কেলশ আগত প্রলতযল র পরীক্ষো, টিভি, পভত্র ো 
এিং কসোশযোে ভমভডেোলত জন্ সলর্তন্তো মূে  প্রর্োর, অসুরভক্ষত জন্লগোষ্ঠীর  োলে কপৌুঁলেোিোর জন্য 
ভিলশষ উলেযোগ, করোগ ভন্ণকলের সভুিধোল  দ্রুতলিলগ িোভড়লে কতোেো এিং কপ্রোে লের উন্নভত ভিধোন্ 
সহ গৃহীত স ে উৎসোহজন্  পেলক্ষপগুভেল  কপশ  লরলেন্। 

ভতভন্ িলেলেন্ ক , িোরত ক  শুধুমোত্র ভিভিন্ন কেশ কেল  প্রোে 1400  িোরতীে ন্োগভর ল  
সফেতোর সোলে কেলশ ভফভরলে এলন্লে, তোই ন্ে তোরসোলে ‘প্রভতলিশীসেুি প্রেম ন্ীভত’ অন্ু োেী 
প্রভতলিশী কেশগুভের  লে জন্ ন্োগভর ল ও ভফভরলে এলন্লে। 

রোস্ট্রপভত আশরফ  োভন্ িলেলেন্ ক , ইরোলন্র সোলে উন্মকু্ত সীমোন্ত হে আফোগোভন্স্তোলন্র সিলেল  
অসুরভক্ষত অঞ্চে। ভতভন্ প্রভতলিশী কেশগুভের মলধয প্রসোভরত আেলশকর প্রভতরূপ গঠন্, কেভেলমভডভসন্ 
এিং িৃহির সহল োভগতোর জন্য এ টি সোধোরণ  োঠোলমো ততভর  রোর প্রস্তোি ভেলেলেন্।  

রোস্ট্রপভত ইব্রোভহম কসোভেহ, ক োভিড- 19 –এর সোলে কমো োভিেো  রোর জন্য ভর্ভ ৎসো সোহো য এিং 
উহোন্ কেল  ন্েজন্ মোেদ্বীলপর ন্োগভর ল  ভফভরলে আন্োর জন্য িোরত সর োরল  ধন্যিোে 
ভেলেলেন্। ভতভন্ কেলশর প কেলন্ ক োভিড-19- এর কন্ভতিোর্  প্রিোি এিং কেলশর অেকন্ীভতলত তোর 
প্রিোলির  েো সিোর সোমলন্ তুলে ধলরলেন্। ভতভন্ এই অঞ্চলের কেশগুভের কহেে এমোলজক ভে 
এলজভেগুভের মলধয  ভন্ষ্ঠ সহল োভগতো, অেকনন্ভত  ত্রোণ কমোড় ( ই ন্ভম  ভরভেফ পযোল জ) ও েী ক 
কমেোেী পুন্রুেোর পভর ল্পন্োর প্রস্তোি ভেলেলেন্। 

রোস্ট্রপভত কগোেোিোেো রোজপক্ষো, এই  ঠিন্ পভরভস্থভতলত অেকন্ীভতলত কজোেোর আন্োর জন্য সো ক  
কন্তৃিৃেল  এ সোলে  োজ  রোর সপুোভরশ  লরলেন্। ক োভিড- 19 –এর কমো োভিেোর উপলর আঞ্চভে  



ভিষেগুভের সমন্বে সোধোন্ এিং সলিকোিম  ো ক সম্পোেন্ ভিভন্মে  রোর জন্য সো ক  মন্ত্রীস্তলরর এ টি 
েে গঠলন্র সুপোভরশও  লরলেন্। 

ক োেোলরিোইন্ সমে োলে উহোন্ কেল  িোরতীে েোত্রলের সোলে 23 জন্ িোংেোলেশী েোত্রল  ভফভরলে 
আন্োর জন্য প্রধোন্মন্ত্রী কশখ হোভসন্ো প্রধোন্মন্ত্রী কমোভেল  ধন্যিোে জ্ঞোপন্  লরলেন্। ভতভন্, ভিভডও 
 ন্ফোলরলের মোধযলম এই অঞ্চলের েোস্থয মন্ত্রী এিং সভর্িলের মলধয প্রো ুভক্ত  স্তলর ধোরোিোভহ িোলি 
 েোিোতক ো র্োভেলে  োিোর প্রস্তোি কপশ  লরলেন্। 

প্রধোন্মন্ত্রী ক  ভপ শমকো ওভে, ক োভিড- 19  কমো োভিেোর জন্য কন্পোে সর োলরর গৃহীত পেলক্ষলপর 
জন্য সো ক  কন্তৃিৃের প্রশংসো  লরলেন্। ভতভন্ িলেলেন্ ক , স ে সো ক  কেশিুক্ত কেশগুভের সমভষ্ঠগত 
জ্ঞোন্ এিং প্রলর্িো অভতমোভররর কমো োভিেোর জন্য এ টি িভেষ্ঠ এিং  ো ক রী ক ৌশে গঠলন্ সোহো য 
 রলি। 

ডক্টর জোফর ভমজক ো ,প্র ৃত সমলে েোস্থয সংিোন্ত খিরোখির, কডেো ভিভন্মে এিং সমন্বে সোধলন্র 
জন্য জোতীে  তৃক পলক্ষর এ টি  মীেে ততরী  রোর জন্য সো ক  সভর্িোেলের এ টি ভন্লেকশজোভর  রোর 
 েো সপুোভরশ  লরলেন্।প্র ৃত সমলে করোগ ন্জরেোরীর কডেো ভিভন্মে  রোর জন্য সো ক  মন্ত্রীলের 
 ন্ফোলরলের আলেোজন্ এিং আঞ্চভে  পেভতর উন্নভত ভিধোন্  রোর জন্য ভতভন্ সুপোভরশ  লরলেন্।   
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