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ছাৰ্ক  দেশৰ দেতৃত্ববৰ্কৰ মাজত দ াৱা ভিভিঅ' ৰ্েফাৰৰন্সৰ অেুধাৱে 

২৩ মাৰ্চ , ২০২০ 

 

১. প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱৰ প্ৰদৰ্ষ্টাত, ছাৰ্চ  দেশীয় দনতৃত্ববৰ্চসমূহৰ মাজত ১৫ মাৰ্চ , ২০২০ 
তাৰৰদে ৰ্'ৰিড-১৯ দৰাৰ্ প্ৰৰতহত ৰ্ৰাৰ উদেদশে এৰ্ ৰিৰডঅ' ৰ্নফাদৰন্সৰ আদয়াজন 
ৰ্ৰা হয়। এই সমাৱতচ নত ছাৰ্চ  দেশসমূদহ ৰ্'ৰিড-১৯ মহামাৰীদয় আৰ্বদ াৱা 

অপ্ৰৰতদৰাধে প্ৰতোহ্বানৰ ৰবৰুদে এৰ্তাদৰ যুুঁজ ৰেয়াৰ সংৰ্ল্প গ্ৰহণ ৰ্দৰ। 

২. ৰ্'ৰিড-১৯ আক্ৰান্ত দৰাৰ্ীৰ সংেো সৰ্দ া ছাৰ্চ  সেসে দেশদতই ৰিৰতাদৰ বৃৰে হহ 
আদছ ৰযদয় সৰ্দ াদৰ্ পৰস্পৰৰ হসদত সংহৰত বজাই ৰাৰে সৰ্দ া প্ৰতোহ্বানৰ মুোমৰুে 
হ'বল  আৰু ইয়াৰ প্ৰিাৱ হ্ৰাস ৰ্ৰৰবল  োবী জনাইদছ। 

 

৩. প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰ্ৰাৰ্ীদয় ৰ্ৰা দ াষণা অনসুৰৰ, এই দৰাৰ্ৰ ৰবৰুদে তাৎক্ষৰণৰ্ বেৱিা 
গ্ৰহণ ৰ্ৰৰবৰ বাদব ১০ ৰমৰ য়ন আদমৰৰৰ্ান ড াৰৰ প্ৰাথৰমৰ্ সাহাযচ আৰ্ব াই 
িাৰদত ৰ্'ৰিড-১৯ জৰুৰীৰ্া ীন পুুঁৰজৰ ৰ্ঠন ৰ্ৰৰদছ। এই পুুঁৰজ ইৰতমদধে ৰ্াযচৰ্ৰী 
হহদছ আৰু ইয়াৰ জৰৰয়দত এই দক্ষত্ৰত থৰ্া দেশহমূহল  জৰৰুী ৰৰ্ৰৰ্ৎসা সুঁজৰু  আৰ ু
সা-সৰঞ্জাম আৰে দযাৰ্ান ধৰা হহদছ। ই এৰ্ সুেৰ ৰ্থা দয এই সহদযাৰৰ্তাৰ উেেমত 
শ্ৰী ংৰ্া (৫ ৰমৰ য়ন আদমৰৰৰ্ান ড াৰ), বাং াদেশ (১.৫ ৰমৰ য়ন), দনপা  (১ 
ৰমৰ য়ন), আফৰ্াৰনিান (ৰমৰ য়ন), মা দ্বীপ (২  াে আদমৰৰৰ্ান ড াৰ) আৰ ু
িুটান (১  াে আদমৰৰৰ্ান ড াৰ) আৰে দেদশও অৱোন আৰ্বদ াৱাৰ সংৰ্ল্প হ  
মুঠ ১৮.৩ ৰমৰ য়ন আদমৰৰৰ্ান ড াৰৰ সাহাযচ ৰ্'ৰিড-১৯ জৰুৰীৰ্া ীন পুুঁৰজল  
আৰ্ব াইদছ। এই ৰনেশচনসমূদহ অংশগ্ৰহণৰ্াৰী দেশসমূহৰ এৰ্তাদৰ যুুঁজ ৰেয়াৰ সংৰ্ল্পদৰ্ 
প্ৰৰতফৰ ত ৰ্ৰৰদছ। 
 

৪. ৰ্ান্ধীনৰ্ৰত অৱৰিত ছাৰ্চ  েদুযচাৰ্ বেৱিাপনা দৰ্ন্দ্ৰ (SDMC-IU)ই ছাৰ্চ  ৰসেসে 
দেশসমূহৰ বাদব ৰ্'ৰিড-১৯ সম্বদন্ধ এটা দৱবছাইট (http://www.covid19-sdmc.org/) 
প্ৰস্তুত ৰ্ৰৰ উৰ য়াইদছ। এই দৱবছাইদট সৰ্দ া সেসে দেশৰ সৰক্ৰয় অংশগ্ৰহদণদৰ দসই 



দেশসমূহত ৰ্'ৰিড-১৯ৰ প্ৰােিুচ াৱৰ ফ ত দহাৱা পৰৰৰিৰতৰ ৰবষদয় ৰবশ্বাসদযাৰ্ে তথে 
আৰু দতুঁ ওদ াৰ্ৰ দেশসমূহত গ্ৰহণ ৰ্ৰা দশহতীয়া পেদক্ষপসমূহৰ ৰবষদয় তথে প্ৰোন 
ৰ্ৰাৰ  ক্ষে হাতত হ দছ।   

 

 

৫. ২৬ মাৰ্চ , ২০২০ তাৰৰদে ছাৰ্চ  দেশসমহূৰ দজেষ্ঠ স্বািে ৰবষয়াসৰ্ ৰ মাজত এৰ্ 
ৰিৰডঅ' ৰ্নফাদৰন্স ৰ্ৰাদৰা প্ৰস্তাৱনা ৰো হয় যাৰ জৰৰয়দত স্বািে ৰবদশষজ্ঞসৰ্দ  
ৰ্'ৰিড-১৯ দৰাৰ্ৰ সংক্ৰমণ প্ৰৰতদৰাধ ৰ্দৰাুঁদত সন্মেুীন দহাৱা অৰিজ্ঞতাসমূহৰ ৰ্থা 
জদনাৱাৰ  ৰ্দত ৰবৰিন্ন প্ৰদৱশ দ্বাৰত স্ক্ৰীৰণং ৰ্দৰাুঁদত, দৰাৰ্ীৰ সংস্পশচত অহৰা দ াৰ্ৰ 
সদেে উৰ য়াওুঁদত, দৰাৰ্ীৰ দৰ্াৱাদৰৰিন আৰু পৃথদৰ্ ৰাদোুঁদত দ াৱা প্ৰবন্ধ আৰেৰ 
ৰনয়মাৱ ীসমূদহা সৰ্দ াদৰ্ জনাব পাৰৰব। এই ৰ্নফাদৰন্সৰ আদ াৰ্নাত জৰুৰীৰ্া ীন 
প্ৰৰতৰক্ৰয়া জদনাৱা ে  ৰ্ঠন, সংযুক্ত দৰাৰ্ ৰনৰীক্ষণ পদটচ   প্ৰস্তুত, এৰ্ সাবচজনীন 
ৰ্দৱষণাৰ্াৰী মঞ্চ আৰু েৰক্ষণ এছীয় দক্ষত্ৰৰ ৰিতৰৰ মহামাৰী ৰনয়ন্ত্ৰণ ৰ্ৰৰবৰ বাদব 
এৰ্ সমৰিত ৰ্দৱষণা ৰ্ৰৰবৰ বাদব অন াইন প্ৰৰশক্ষণ অন্তিুচ ক্ত ৰ্ৰৰবল ও প্ৰস্তাৱ 
আৰ্বদ াৱা হয়। 
 

৬. িাৰদত ৰবশ্বাস ৰ্দৰ দয এই ৰ্িীৰ প্ৰতোহ্বানৰ সময়ত সম , অৰিজ্ঞতা, দেষ্ঠ 
অনুশী ন আৰু ক্ষমতাসমূহৰ িাৰ্-ৰবতৰদণ ছাৰ্চ  দেশসমূহৰ্ ঐৰ্েবে ৰ্ৰাত যদথষ্ট 
সহায় ৰ্ৰৰব। 
 

েতুে ভেল্লী 
২৩ মাৰ্ক , ২০২০ 

 

 

 

 

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. 
 


