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বৈদেশিক পশিক্ৰমা/ আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় সম্পককি শিকছ মন্ত্ৰীসকলি শিশিঅ
কনফাদিন্স
এপ্ৰিল 28, 2020
28 এপ্ৰিল 2020 তাপ্ৰিখে বৈখেপ্ৰিক পপ্ৰিক্ৰমা/ আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় সম্পকক ি প্ৰিকছ মন্ত্ৰীসকলি মাজত
প্ৰিপ্ৰিঅ কনফাখিন্স ৈতক মানি প্ৰিকছি অধ্যক্ষি দ্বািা আহ্বান কিা বৈপ্ৰছল। িাপ্ৰছয়া সংঘি বৈখেপ্ৰিক
পপ্ৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্ৰী চাখগকই লািখিৌখি বৈঠকেনি অধ্যক্ষতা কখি। িািতি বৈ ি. এছ জয়িংকখি
িপ্ৰতপ্ৰনপ্ৰধ্ত্ব কখি। িাষ্ট্ৰেূত আিখনষ্ট আিাখজৌ, িাপ্ৰজলি বৈখেপ্ৰিক পপ্ৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী, চীনি
িাপ্ৰজযক
পপ্ৰিষে আিু বৈখেপ্ৰিক মন্ত্ৰী শ্ৰী ৱাংগ ই আিু েপ্ৰক্ষণ আপ্ৰিকা গণিাজযি আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় সম্পকক আিু
সৈখ াপ্ৰগতাি মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী গ্ৰেচ নাখলপ্ৰি পাণ্ডখি সংপ্ৰিষ্ট প্ৰিকছ িাষ্ট্ৰসমূৈি বৈ িপ্ৰতপ্ৰনপ্ৰধ্ত্ব কখি।
ক’প্ৰিি-19 মৈামািীি সংকটি পটিূ প্ৰমত এই প্ৰিপ্ৰিঅ কনফাখিন্সেনি আহ্বান কিা ৈয়। আখলাচনাি
প্ৰৈষয়ৈস্তু ক’প্ৰিি-19 সংকট, ইয়াি িিাৱ আিু প্ৰিকছি সঁৈাপ্ৰি গ্ৰকপ্ৰিক আপ্ৰছল। প্ৰিকছ প্ৰৈখেি
মন্ত্ৰীখয় 2020 ৈষকত িাপ্ৰছয়াি প্ৰিকছি অধ্যক্ষতাি অধ্ীনত ৈৈলগীয়া কা ককলাপসমূৈি ওপিখতা
আখলাচনা কখি।
গ্ৰতখেতি ৈযক্তৈযত বৈখেপ্ৰিক পপ্ৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীখয় এই প্ৰৈখিষ বৈঠকেন আহ্বান কিাি ৈাখৈ িাপ্ৰছয়াি
বৈেপ্ৰিক মন্ত্ৰীক ধ্নযৈাে জনায়। গ্ৰতখেখত উখেে কখি গ্ৰ িিাৱিালী প্ৰৈকাি, প্ৰৈপ্ৰনখয়াগ আিু
ৈাপ্ৰণজযত প্ৰৈপ্ৰনময়ি বসখত প্ৰিকখছ প্ৰৈশ্বৈযাপী িায় 42 িতাংি জনসাধ্ািণক একপ্ৰিত কখি আিু
বৈপ্ৰশ্বক অৰ্কনীপ্ৰত আিু িাজননপ্ৰতক প্ৰনমকাণখকৌিল গঢ় প্ৰেয়াত এক গুিুত্বপূণক িূ প্ৰমকা পালন কখি।
বৈখেপ্ৰিক পপ্ৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীখয় উখেে কখি গ্ৰ মৈামািীি পপ্ৰিখিপ্ৰক্ষতত আখিাগয গ্ৰসতু নাগপ্ৰিক এপ আিু
িধ্ানমন্ত্ৰী গিীৱ কলযাণ পযাখকজি জপ্ৰিয়খত িািখত প্ৰকেখি প্ৰৈপ্ৰিন্ন প্ৰসদ্ধান্তমূলক পেখক্ষপ আিু
িাৰ্প্ৰমক উখেযাগসমূৈ ৈাতত বলপ্ৰছল। গ্ৰতখেখত কয় গ্ৰ প্ৰৈশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াই মৈামািীপ্ৰৈধ্ক আন্তঃিাষ্ট্ৰীয়
আিংকাি জনস্বাস্থ্য জিুিীকালীন অৱস্থ্া গ্ৰঘাষণা কিাি ৈহু আগখতই িািখত কি’না িাইিাছ
িপ্ৰতখিাধ্ি ৈযৱস্থ্া েৈণ কপ্ৰিপ্ৰছল। গ্ৰতখেখত প্ৰিকছ বৈখেপ্ৰিক মন্ত্ৰীসকলক েপ্ৰক্ষণ এপ্ৰচয়াত ক’প্ৰিি-19
আিু ছাকক িাষ্ট্ৰসমূৈি দ্বািা ক’প্ৰিি-19 জিুিীকালীন সঁৈাপ্ৰি পুঁপ্ৰজ গঠনি িখচষ্টা সমপ্ৰিত কিাি
পেখক্ষপি প্ৰৈষখয় অৱগত কখি। িািখত মৈামািী সন্দিক ত িপ্ৰতপ্ৰক্ৰয়া সমৰ্কন কিাি কািখণ অনুোনি
প্ৰিপ্ৰিত আপ্ৰিকাি ৈহুখকইেন গ্ৰেিি লগখত িায় 85 েন গ্ৰেিনল ঔষধ্ সংক্ৰান্তীয় সাৈা ক িোন
কপ্ৰিখছ। ইয়াি ৈাখৈ িািখত ৈযাপক স্বীকৃ প্ৰত লাি কপ্ৰিখছ।

বৈখেপ্ৰিক পপ্ৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীখয় কয় গ্ৰ মৈামািীখটাখৱ গ্ৰকৱল স্বাস্থ্য আিু মানৱীয় কলযাণি কািখণ িাঙি
প্ৰৈপেি সৃপ্ৰষ্ট কিা নাই ৈিঞ্চ বৈপ্ৰশ্বক ৈাপ্ৰণজয আিু সিৱিাৈ িৃংেলাি ৈযৱধ্াখন প্ৰৈশ্ব অৰ্কনীপ্ৰত আিু
উত্পােন ৈযৱস্থ্াত গ্ৰৈয়ানক িিাৱ গ্ৰপলাইখছ। গ্ৰক্ষিসমূৈত অৰ্কননপ্ৰতক কা ককলাপ গ্ৰনপ্ৰতৈাচকিাখৱ
িিাপ্ৰৱত বৈখছ াি ফলত চাকপ্ৰি আিু জীপ্ৰৱকা হ্ৰাস পাইখছ। গ্ৰতখেখত সংকটি বসখত গ্ৰমাকাপ্ৰৈলা
কপ্ৰিৈনল আিু জীৱন ধ্ািণ াখৰ্ ৈযৈত নৈয় তাি কািখণ আপ্ৰম ৈযৱসায়সমূৈত প্ৰৈখিষনক এম এছ
এম ই(MSME)সমূৈত সাৈা ক িোন কিাি গ্ৰক্ষিত গ্ৰজাি প্ৰেখয়। বৈখেপ্ৰিক পপ্ৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীখয় উখেে
কখি গ্ৰ অনাক্ৰমযতাক িপ্ৰক্তিালী কপ্ৰিৈনল পিম্পিাগত ঔষধ্ ব্ৱস্থ্াি কা ককাপ্ৰিতাক স্বীকৃ প্ৰত প্ৰেয়া
উপ্ৰচত আিু প্ৰিকখছ এই িখচষ্টাসমূৈত সমৰ্ক কিা উপ্ৰচত।
বৈখেপ্ৰিক পপ্ৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীখয় গ্ৰজাি প্ৰে কয় গ্ৰ সাম্প্ৰপ্ৰতক িতযাহ্বাখন ৈহুপাপ্ৰক্ষত ৈযৱস্থ্াি সংস্কািি
িখয়াজনীয়তাক উনুপ্ৰকয়াই প্ৰেখছ আিু গ্ৰসই ৈহুপাপ্ৰক্ষকতাৈােি সংস্কাখিই বৈখছ আগৈাপ্ৰঢ় গ্ৰ াৱাি পৰ্।
গ্ৰতখেখত বৈপ্ৰশ্বক এখজণ্ডাত উন্নয়ন আিু প্ৰৈকািি গ্ৰকপ্ৰিয়তাি কৰ্া উখেে কপ্ৰিখছ।
িািখত 2020-ত িুছি প্ৰিকছ অধ্যক্ষতাি কািখণ আিু "বৈপ্ৰশ্বক প্ৰস্থ্িতা, সুিক্ষাি প্ৰৈপ্ৰনময় আিু
উদ্ভাৱনী প্ৰৈকািি কািখণ প্ৰিকছি অংিীোিী”-ি সামপ্ৰেক প্ৰৈষয়ত েৃঢ় সমৰ্কন প্ৰনপ্ৰিত কখি।
ক’প্ৰিি-19 মৈামািীি ওপিত পপ্ৰিকপ্ৰিত আিু উখেিযমূলক আখলাচনােনক আগৈঢ়াই প্ৰনয়াি ৈাখৈ
7 গ্ৰম 2020 তাপ্ৰিখে প্ৰিকছ স্বাস্থ্য প্ৰৈষয়াসকলি এেন িাচুক খৱল বৈঠকি কৰ্া প্ৰৈখৈচনা কিা বৈখছ।
নতু ন শেল্লী
এশিল 28, 2020
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