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নিউ নিনিতে কূটনিনেক িেূাবাস এবং আন্তর্জ ানেক সংগঠিগুনির  প্রধািতির র্িয ককানিড-19 
সম্পনকজ ে নবষতের উপতর নববরণী প্রিাি  অনধতবশি  
নভেম্বর 06, 2020  
1. বিভেশ মন্ত্রক, নভেম্বর 06, 2020 তাবরভে বনউ বেবিভত কূটননবতক েতূািাস এিং আন্তর্জ াবতক 
সংগঠনগুবির প্রধানভের র্নয ককাবেড-19 সম্পবকজ ত বিষভের উপভর বিিরণী প্রোন অবধভিশভনর 
আভোর্ন কভরভে।এই অবধভিশভন 190 টিরও কিবশ কূটননবতক েতূািাস এিং আন্তর্জ াবতক 
সংগঠনগুবির প্রধান এিং তাভের  প্রবতবনবধরা অংশগ্রহণ কভরভেন। 
 
2. মার্জ  2020 কেভক ককাবেড-19-এর বিরুভে আমাভের িড়াইভে, ওষুধ, করাগ বনণজােক 
সরঞ্জাম,এিং বর্বকৎসা সরঞ্জাম সরিরাহ এিং কসইসাভে  করাগ পরীক্ষা ও পবরর্ািভনর কক্ষভে 
অনিাইন প্রবশক্ষণ কার্জক্রভমর আভোর্ভনর দ্বারা োরত তার শরীক কেশগুবির সাভে অবতসবক্রেোভি 
বনভোবর্ত রভেভে।  প্রবতভষধক আবিষ্কাভরর কার্জক্রভমর অগ্রগবতর সাভে োরত প্রবতভিশী কেশগুবির 
র্নয বিবনকযাি ট্রাোভির উপভর প্রবশক্ষণ কার্জক্রভমর আভোর্ন কভরভে, কর্োভন 8 টি কেভশর 90 
র্ন বিভশষজ্ঞ অংশগ্রহণ কভরভেন। প্রবতভিশী এিং অনযানয আগ্রহী কেশগুবির সাভে আমাভের এই 
সহভর্াগী কার্জক্রমভক প্রসাবরত করভত আমরা প্রস্তুত আবে। 
 
3. আর্ভকর এই অবধভিশভন, বিিরণী পাভঠ অংশগ্রহণ কভরবেভিন, ড. বিভনাে কুমার পাি, সেসয, 
োরত সরকার; স্বাস্থ্য সবর্ি শ্রী রাভর্শ েূষণ, জর্িপ্রর্ুবি বিোভগর সবর্ি, ড. করনু স্বরূপ; বিজ্ঞান 
ও প্রর্ুবি বিোভগর সবর্ি অধযাপক আশুভতাষ শমজা; জিজ্ঞাবনক ও প্রার্বুিক গভিষণা পবরষভের মহা 
বনভেজশক ড. কশের মাভে; এিং জিেযুবতন এিং তেযপ্রর্ুবি মন্ত্রভকর ই-গেভনজভে বিোভগর সোপবত 
ও বসইও শ্রী অবেভষক বসংহ। বিভেশ সবর্ি শ্রী হষজিধজন শৃঙ্গিাও অবধভিশভন উপবস্থ্ত বেভিন।    
 
4. োরভতর ককাবেড -19 পবরর্ািন িযিস্থ্া, প্রবতভষধক বিকাশ কার্জক্রম, প্রবতভষধক সরিরাহ 
পেবত সম্পবকজ ত বিষে ও সফট ওেযার এিং আন্তর্জ াবতক সহভর্াবগতার বিিরণী অংশগ্রহণকারীভের 
প্রোন করা হভেভে। র্ানাভনা হভেভে কর্, পুভনভত ককাবেড -19 সংক্রান্ত গভিষণা এিং প্রবতভষধক 
বিকাভশ বনভোবর্ত প্রবতষ্ঠানভক পবরেশজন করভত পারার র্নয বিভেশ মন্ত্রী, কূটননবতক েতূািাস এিং 
আন্তর্জ াবতক সংগঠনগুবির  প্রধানভের বনভে পুভন সফভরর একটি আভোর্ন করভিন । 
 
বনউ বেবি 
নভেম্বর 06, 2020 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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