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প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডীৰে আজি ফ্ৰান্স গণোিযে োষ্ট্ৰপজি মহামজহম ইমানুৰেল মমক্ৰনে সৈৰি 
মেজলৰ ান ম াৰগ বািচ ালাপ কৰে। 
 
বািচ ালাপে ৈমেৰৰ্াোি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মহামজহম োষ্ট্ৰপজি মমক্ৰনে প্ৰজি ক’জিড-১৯ মহামােীি 
আক্ৰান্ত সহ অকাল মৃিুয ৈােটি মলাোৈকলে বাৰব ম াক-প্ৰকা  কৰে। দৰুোগোকী মনিাই ৈাম্প্ৰজিক 
মপ্ৰক্ষাপেি ৈৃজি মহাো মদ ে আিযন্তেীন পজেজিজিে লগৰি ৈামজিকিাৰব জবশ্ববযপী ৈৃজি মহাো 
ৈংকেে প চাৰলাৰ্না কোে উপজে এই ৈংকেে পো পজেত্ৰাণে উপাে উদ্ভােনে বাৰব পৃজিেীে 
মদ ৈমূহে মািি িািৃত্বৰবাধ আেু ৈমজিি প্ৰোৈে প্ৰাৈংজগকিা মদাহাৰে। মিওঁৰলাৰক িাইোছজবধে 
ৈংক্ৰমণ প্ৰজিৰোধে লগৰি আক্ৰান্তৈকলে জৰ্জকত্ৈা আেু প্ৰজিৰেধকে গৰেেণা ৈন্দিচ ি দৰুোখন 
মদ ে জবৰ েজ্ঞৈকলে মািি িিয-পাজিে ৈঘন আদান-প্ৰদান অবযাহি েখাি ৈহমি প্ৰকা  কৰে। 
 
ক’জিড-১৯ে ৈংকেক আধুজনক ইজিহাৈে পে-পজেেিচ নকােী পজেঘেনা বুজল অজিজহি কোে লগৰি 
ইৰে মগালকীকেণে ধােণাৰোক নিুন মানেিা-মকজন্দ্ৰক িাবাদৰ চৰে জৰ্ন্তা কোে বাৰব ৈুৰ াগ প্ৰদান 
কজেব বজুল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কো অজিমিক  োৰ্ী োষ্ট্ৰপজিগোকীৰে দঢৃ়িাৰে ৈমিচন কৰে। 
অেৰ য, এই ৈংকেে মািৰিা িলবােু পজেেিচ নে দৰে মানেিাক প্ৰিাজেি কো সবজশ্বক ৈংকেে 
দৰে প্ৰৈংগৈমূহে কিা পাহজে ম াো উজৰ্ি নহে বুজল মনিাদ্বৰে স্বীকাে কৰে। ৈাম্প্ৰজিক ৈংকেে 
ৈমেি আজফ্ৰকাে দৰে অনুন্নি মদ ৈমূহে প্ৰৰোিনীেিাৈমূহে প্ৰজি জবৰ ে গুেুত্ব জদোে প্ৰৰোিন 
আৰছ বুজলও মিওঁৰলাৰক মি বযক্ত কৰে। 
 
মহামেীে পজেৰপ্ৰজক্ষিি ঘেি আেদ্ধ সহ িাজকবলগীো মহাো বযজক্তৈকলে মানজৈক আে ু াজেেীক 
স্বািয ৈিু েখাে বাৰব ম াগে অনু ীলন ৈহি আে ুৈেল উপাে হ’ব পাৰে বুজল প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডীৰে 
আগবৰঢ়াো পোম চক োষ্ট্ৰপজি মমক্ৰৰন ৈাদেৰে আদেজণ িনাে। বিচ মানে স্বািয-ৈংকেে এই 
মুহূিচ ি ম াগািযাৰৈ ফ্ৰান্সবাৈীক বােুককৰে আকৃি কজেব পাজেব বুজলও মিও ঁমি বযক্ত কৰে। 
 
ৈংকেে এই মুহূিচ ি িােি-ফ্ৰান্সে বনু্ধত্বই মানেিা-মকজন্দ্ৰক িািৃত্বৰবাধে আেু এক জনদ চন দাজি 
ধজেবকল ৈক্ষম হেব বুজলও দৰুোগোকী মনিাই ৈহমি বযক্ত কৰে। 

 

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. 


