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ছাৰ্ক  ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নেতাসৰ্লৰ ভিভিঅ ৰ্েফাৰৰন্স 
মাৰ্চ  16, 2020 
 
1. সম্প্ৰতি তিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াৰ দ্বাৰা মমামাৰহ তমৰ্া অ িতিতমি ৱমা া ৱ াতিড-১৯ৰ িযাঅ  
সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাতি, প্ৰধান মন্ত্ৰহ ন ৰন্দ্ৰ  ৱমাদহৰ তনমন্ত্ৰণ ম মচ মাৰ্চ  15, 2020 িাতৰি, 
ৱদওিা ৰ দতক্ষ্ণ এতৰ্য়া আঞ্চতল  সম  াতিিাৰ সংস্থ্া(ছা চ )ৰ ৱনিাস  ল তিতডি  নফা ৰন্স ৱ া ি 
তমতলি ময়। 
 
2. এই সিাই ৱনিাস ল  মমামাৰহৰ সন্দিচ ি িিচ মান অতৰতস্থ্তিৰ অতৰমাঅসমূমৰ তিতনময়   ৰাৰ  

 াৰ ণ উত্তম িিযাসসমূম  তি িৰ্না  তৰিলল, আৰু জন আিং  প্ৰতিমি  তৰ আৰু সাম্ভা য 
িৰ্চলনতি  প্ৰিা সমূম  হ্ৰাস  তৰ প্ৰ িয িন ৱদ েই ৱৰািৰ সংক্ৰমণ   ম  ৰা আৰু উঅেম 
 ৰাৰ  াৰ ণ সম  াতিিামূল  অদ্ধতি আৰু অদ ক্ষ্অসমূম  তৰ্হ্নাক্ত  তৰিলল সক্ষ্ম   ৰ। এই 
তিতডি  নফা ৰন্সি িাৰিৰ প্ৰধান মন্ত্ৰহৰ ৈস ি আফিাতন্ান, মালদ্বহঅ আৰু ্ৰীললং াৰ 
ৰাষ্ট্ৰঅতি, িাংলা দে, ৱনঅাল আৰু িূটানৰ প্ৰধান মন্ত্ৰহ, অাত ্ানৰ ৰাতজয  স্বাস্থ্য মন্ত্ৰহ আৰ ু
ছা চ ৰ মমাসতৰ্ ি িংেগ্ৰমণ   ৰ। 

 
3. ৱনিাস  ল এই অদ ক্ষ্অৰ  াৰ ণ প্ৰেংসা িযক্ত  ৰাৰ লি ি এই সাধাৰণ প্ৰিযাহ্বানৰ ৈস ি 

ৱমা াতিলা  তৰিলল আঞ্চতল  সম  াতিিাৰ গুৰতু্ব  স্বহ ৃতি তদ য়।  প্ৰধান মন্ত্ৰহ ৱমাদহ য় 
ৱৰিাংত ি  ৰাৰ দ ৰ, জটিল আন্তঃসহমা প্ৰিযাহ্বান  ৱমা াতিলা  তৰিলল আঞ্চতল  সম  াতিিাৰ 
 াৰ ণ ছা চ  ৱক্ষ্ত্ৰই তিশ্বৰ  াৰ ণ এ  উদামৰণ স্থ্াঅন  তৰি অাতৰি। ৱি ি ি ৱ ািড-১৯ৰ 
 াৰ ণ ছা চ  জৰুৰহ ালহন সঁমাতৰ অুতজ িঠন  ৰাৰ প্ৰ্া  আিিঢাই, প্ৰাৰ্তম  ি স্থ্াি িাৰ ি 
১ৱ াটি মাত চ ন ডলাৰ তদয়াৰ  ৰ্া ি িি   ৰ। অৰ িী অ চায়ি এই মমামাৰহৰ প্ৰিা ৰ 
মূলযাং ন  তৰিলল িাৰ ি লি ি ছা চ  িঞ্চলৰ তৰ্ত ত্সা তি েষজ্ঞস লৰ লি ি িাতণজয আৰ ু
িৰ্চলনতন  িতধ াৰহস লৰ মাজি িনু িী আ লাৰ্নাৰ প্ৰ্া  আিিঢায়। িাৰ ি তি েষিা   
িঠিি তৰ্ত ত্সা আৰু িনযানয তি েষজ্ঞস লৰ  দ্ৰুি সঁমাতৰ দল, আৰু অৰহক্ষ্াৰ সা-
সৰঞ্জামসমূম ত   া না ছা চ  িংেহদাৰ ৱদেলল ৱমািায়ন  ৰাৰ প্ৰ্া  আিিঢায়। িনলাইন 
প্ৰতেক্ষ্ণ মতডউলৰ জতৰয় ি ছা চ  দ ু চাি িয স্থ্াঅনা ৱ ন্দ্ৰি ৱ াতিড-১৯ৰ ৈস ি ৱমা াতিলা 
 তৰিলল উত্তম িনেুহলনৰ ৱ াষ স্থ্াঅন আৰু প্ৰ িয  টা ছা চ  িাষা ি িৰ্য সম্বতলি এ  
ৱ িছাইট সম দক্ষ্িা িৃতদ্ধৰ  াৰ ণও সমায়ৰ িৰ্া উ েি   ৰ। িাৰ ি লি ি ৱৰাি তনৰহক্ষ্ণৰ 
স-ুসংমি স্বাস্থ্য িৰ্যৰ  াৰ ণ ছফট  ৰ প্ৰ্া  া আিিঢায়। 

  



  
4. আিলল, মমামাৰহৰ  াৰ ণ ডায়াগ্নতি  আৰু ৱিষজ  ম্ ক্ষ্অৰ মি তিতনময়  তৰিলল ছা চ  

ৰাজযসমূমৰ এ  মঞ্চৰ  াৰ ণ িাৰ ি তৰ্ত ত্সা ি  ষণাৰ িাৰিহয় অতৰষদ(আই তৰ্ এম 
আৰ)ৰ দ্বাৰা সমৰ্চন তদয়াৰ  ৰ্াও উ েি   ৰ। 
 

5. ছা চ  ৰাষ্ট্ৰসমূমৰ ৰাজযপ্ৰমিূ আৰু ৰ্ৰ া ৰ এই ধাৰণাসমূম  স্বািিম জনাই আৰু ৱ াতিড-১৯ 
মমামাৰহৰ ৈস ি এ তত্ৰি ৈম  াম  ৰাৰ গুৰুত্বৰ  ৰ্া অুনৰ িযক্ত   ৰ। 
 

েতুে ভিল্লী 
মাৰ্ক  16, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


