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প্রধানমন্ত্রী জ াটননরপেক্ষ আপদালপনর সাপে সংষ্পৃষ্ঠ দলগুনলর অনলাইন 
শীর্ষসপেলপন অংশগ্রহণ কপরপেন 

জম 04,2020 

 

চলপে োকা COVID-19 অনেমানর সংকট ননপে আপলাচনার  নয, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নপরন্দ্র জমাদী 04 

জম,2020 োনরপে সপযযপেলাে আপোন ে জ াটননরপেক্ষ আপদালন( NAM)-এর সাপে সংষ্পষৃ্ঠ দলগুনলর 
অনলাইন শীর্ষসপেলপন অংশগ্রহণ কপরপেন। 
 
“COVID-19 এর নেরুপে জ াটেেো” মূলভাে শীর্ষক জ াটননরপেক্ষ আপদালন( NAM)-এর সাপে 
সংষ্পষৃ্ঠ দলগুনলর অনলাইন শীর্ষসপেলপনর আহ্বােক নেপলন NAM এর েেষ মান জচোরমযান 
আ ারোই ান প্র ােপন্ত্রর রাষ্ট্রেনে মহামানয ইলহযাম অযানলপেভ। শীর্ষসপেলপনর উপেশয নেল 
COVID-19  অনেমানরর নেরুপে লড়াই করার  নয আন্ত ষ ানেক একোপক জপ্রাৎসানহে করা এেং 
অনেমানরর জমাকানেলাে জদশগুনল ও আন্ত ষ ানেক প্রেষ্ঠানগুনলর প্রপচষ্টাপক গনে প্রদান করা। শানন্তর 
 নয েহুোনক্ষকো এেং কূটিনীনে-র আন্ত ষ ানেক নদেপসর স্মরপণও সপেলনটি উৎসগীকৃে হপেপে।  

 

NAM এর অনযেম প্রনেষ্ঠাো সদসয নহপসপে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ, NAM এর আদশষ এেং 
মূলযপোপধর প্রনে ভারপের দীর্ষস্থােী অঙ্গীকাপরর উেপর জরোোে কপরপে।োাঁর সপবাধপন, এই সংকপট 
জদপশর অভযন্তপর এেং আন্ত ষ ানেক জক্ষপে ভারপের গৃহীে েদপক্ষপের উেপর নেনন জরোোে কপরপেন। 
নেনন োর ভার্পণ এই আপদালপনর সাপে একাত্বপোপধর জক্ষপে ভারপের যেদরূ সম্ভে সহপযানগোর 
কো উপেে কপর নেপের একাত্বপোধ, সমন্বেী এেং সমানুোনেক দানেত্বোলপনর উেপর জ ারাপরাে 
কপরপেন।  

 
এনশো, আনিকা, লানেন আপমনরকা ও কযাপরনেোন, এেং ইউপরাে সহ 30 টি অনযানয জদশ এেং 
সরকাপরর প্রধানরা প্রধানমন্ত্রী জমাদীর সাপে অংশগ্রহণ কপরপেন। রাষ্ট্রেুপের জ নাপরল অযাপসবনলর 
সভােনে অধযােক নেজ্জানন মুহপেদ েপদ, রাষ্ট্রেুপের জসপেটানর জ নাপরল শ্রী অযান্টননও গুপটপরস, 
আনিকান ইউননেপনর জচোরোসষন মুসা ফানক মহমে, ইউপরানেে সংপর্র উচ্চ প্রনেনননধ জ াপসফ 
জোপরল এেং েৎসহ নেে স্বাস্থয সংস্থার মহা ননপদষশক ড. জটপরাস জর্পেসাস এই শীযষসপেলপন েক্তেয 
জেশ কপরপেন।  

  



NAM এর জনেৃত্বেৃদ সানেষকভাপে COVID-19 এর প্রভাপের মলূযােন কপরপেন, সম্ভােয প্রনেকাপরর 
 নয প্রপো নীে েদপক্ষেগুনলপক সনাক্ত কপরপেন এেং সনেেভাপে জসই  েেনেগুনলর  অনুসরণ 
করার আপেদন কপরপেন। এই শীর্ষসপেলপনর েপর, COVID-19 -এর নেরুপে লড়াই করার  নয 
আন্ত ষ ানেক একাত্বোর গুরুত্বর উেপর জরোোে কপর প্রস্তাে গ্রহণ কপরপেন। জনেৃেৃদ COVID-19 -
এর নেরুপে লড়াই করার  নয ননপ পদর প্রােনমক নচনকৎসা, সামান ক এেং মাননেক প্রপো নগুনলপক 
প্রদনশষে কপর একটি সানেষক জডটাপেপসর মাধযপম সদসয রা যগুনলর প্রপো নীে এেং অেযােশযক 
নের্েগুনলর সাপে েনরচে করাপনার  নয একটি’ টাস্ক জফাসষ’ গঠপনর জর্ার্ণা কপরপেন। 
  
ননউ নদনে 
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