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জি-20 নেতাদের অসাধারণ ভার্চু য়াল শীর্ু সদেলদের নেস জিজ্ঞজি 

মারু্ 26, 2020 

ন াজভড -19  অজতমাজরর োেচভুাদির  ারদণ সৃষ্ট হওয়া র্যাদলজ এ ংিব জিবব্িযা ী সমবয়ী েজতজিয়াদ  
ংজিদয় জেদয় যািার জির্দয় আদলার্োর উদেদশয 26দশ মারু্ 2020 তাজরদে জি-20  নেতৃিদৃের ং টি 
অসাধারণ ভার্চু য়াল শীরু্ সদেলদের আদয়ািে  রা হদয়জিল। ইজত ূদিু, নসৌজে আরদির যচিরাদির 
সাদে ংই জির্দয় েধােমন্ত্রীর সাদে নেজলদ াদে িা যালা  হদয়জিল।দ াজভড -19 অজতমাজরর উ দর 
অেুমন্ত্রী ংিব ন ন্দ্রীয় িযাবদ র িভেুরদের বিঠ  ও জি-20 কূেেীজতজিেদের বিঠদ র রূ্ড়ান্ত 
 জরণজত জহদসদি অসাধারণ জি-20 শীরু্ সদেলেটি অেচজিত হদয়জিল। 

বিঠদ , অজতমাজরদ  িজিিদ্ধ  দর রাো ংিব িেিদণর সচরক্ষার িেয স ল েদয়ািেীয়  েদক্ষ  
গ্রহদণ জি-20 নেতৃিৃে সহমত হদয়দিে। জর্জ ৎসা সরিরাহ, নরাি জেণুদয়র সরজ এাম, জর্জ ৎসা, ওর্চধ 
ংিব েজতদর্ধ  েোে সহ অজতমাজরর জিরুদদ্ধ লড়াইদয় হু-র আদেশদ  মিিচত  রার িেয তারা 
সমেুেও িাজেদয়দিে। 

নেতারা ংও িাজেদয়দিে নয, তারা অজতমাজরর িেয অেুনেজত  ংিব সামাজি  িযায়ভারদ  হ্রাস 
 রদত ংিব জিজবব্িযা ী িৃজদ্ধর  চেরুদ্ধার, িািাদরর জিজতশীলতা ও জিজতিা  তাদ  শজিশালী  রার 
িেয উ লব্ধ স ল েীজত উ  রণদ  িযিহার  রদত েজতজ্ঞািদ্ধ। ন াজভড-19 ংর সামাজি  ংিব 
অেুনেজত  েভাদির নমা াজিলা  রার িেয জিজবব্ অেুেীজতদত 5 জিজলয়ে মাজ ুে ডলাদরর অেচেদিশ 
ঘোদত জি20 নেশগুজল েজতজ্ঞািদ্ধ। হু-র নেতৃদে ন াজভড-19 ঐ য তহজিদল নেচ্ছাোে জভজিদত 
অেচোে েোদেও নেতারা সহমত হদয়দিে। 

েধােমন্ত্রী জি20-র ংইর ম ং ো অসাধারণ অজধদিশদের আদয়ািে  রার িেয নসৌজে আরদির 
রািাদ  ধেযিাে জ্ঞা ে  দরদিে। েধােমন্ত্রী তার িিদিয  অজতমাজরর  ারদণ সামাজি  ংিব 
অেুনেজত  জি েিে  ক্ষজতর  ো উদেে  দরদিে।জতজে আরও নযাি  দরদিে নয, যজেও জি20  

নেশগুজল জিদবব্র জিজডজ -র 80% ংিব জিদবব্র িেসবেযার 60%  ভাি  দর নেয় তোজ  ংই 

নেশগুজলদত ন াজভড-19 –ংর ঘেো 90% ংিব মৃতচ যর হার 88% । ংই জিবব্িযা ী অজতমাজরর সাদে 
লড়াই  রার িেয ং টি িমােিদ্ধ  াযু  জর ল্পো সহ ংজিদয় আসার িেয জি20 ন  জতজে 
আহিাে িাজেদয়দিে। 



জিবব্িযা ী সমৃজদ্ধ ংিব সহদযাজিতা, জর্জ ৎসা িদির্ণা ংিব জি াদশর সচজিধাদ  েচ্ছদে ংিব 
উন্মচিভাদি িন্টে  রা, উ দযাজিতার জি াশ, দ্বাজয়েশীল ংিব মােজি  োিয  জরদর্িা  দ্ধজতদত 
আমাদের েজৃষ্টভজির ন ন্দ্রিদল মােি িাজতদ  জেদয় আসার েদয়ািেীয়তার উ দর জতজে নরো াত 
 দরদিে। জতজে,  ারস্পজর ভাদি সম্প ুযচি ং টি জিবব্িযা ী গ্রাম জেমাুদণর িেয েতচ ে সব ে 
জেিুাহ নোে ল ংিব  দ্ধজতদ  উৎসাহ েোে, হু-ংর মত আন্তঃসর াজর সবিঠেগুজলর সবদশাধে 
ংিব মিিচতী রণ ংিব জিদশর্তঃ অেুনেজত ভাদি েচিুল নেশগুজলর, ন াজভড-19-ংর  দল উদূ্ভত 
অেুনেজত  নেশদ  হ্রাস  রার িেয ং সাদে  াি  রার উ দরও নরো াত  দরদিে। 

েধােমন্ত্রী, মােিিাজতর সমজষ্টিত সমৃজদ্ধর ংিব মােজি তার িজন্টত োদেুর উৎসাদহর জেদ  
ন ন্দ্রীভচ ত িহু াজক্ষ  ন ারাদমর িেয ং  েতচ ে জিবব্ায়দে অগ্রিতী হওয়াদ  সাহাযয  রদত 
নেতৃিৃেদ  আহিাে িাজেদয়দিে। 

শীরু্ সদেলদের নশদর্, জি20 নেতৃিৃদের িিিয ে াজশত হদয়দি নযোদে, অজতমাজরর জিরুদদ্ধ লড়াই 
 রার িেয  ং টি সমবয়ী জিবব্িযা ী েজতজিয়া, জিবব্অেুেীজতদ  সচরজক্ষত রাোর িেয  েদক্ষ  
গ্রহণ, িাজণদিযর জিঘ্নতাদ  েূযেতম  রা ংিব জিবব্িযা ী সহদযাজিতাদ  িজৃদ্ধ  রার িেয  েদক্ষ  
গ্রহদণর আহিাে িাোদো হদয়দি। 

 

জেউ জেজে 
মারু্ 26, 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. 

 

 



        


