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১৫ মাৰ্চ , ২০২০ তাৰিখে ক'ৰিড-১৯ ৰিাগ প্ৰৰতহত কিাি উখেখযে ৰ্াকচ  ৰেযীয় ৰেতৃত্ববগচসমূহি 
মাজত আখয়াজে কিা ৰিৰডঅ' কেফাখিন্সত প্ৰধােমন্ত্ৰীখেখে ৰ াষণা কখি ৰে সকখ া ৰ্াকচ  সেসে ৰেখয 
ক'ৰিড-১৯ মহামািীখয় আগবখ াো অপ্ৰৰতখিাধে প্ৰতোহ্বােি ৰবিুখে একতাখি েুুঁজ ৰেবি বাখব এক 
ৰিৰডঅ' কেফাখিন্সি ৰোখগখি একৰিত হ'ব পাখি| 

 

এই ৰ াষণাি িূপায়েস্বিূখপ, ৰ্াকচ  ৰেযসমূহক প্ৰৰতৰেৰধত্ব কিা স্বাস্থ্ে ৰসোি সঞ্চা ক প্ৰধাে স্তিি স্বাস্থ্ে 
ৰবখযষজ্ঞসক ি মাজত ২৬ মাৰ্চ , ২০২০ তাৰিখে এক ৰিৰডঅ' কেফাখিন্স অেুৰিত হয়| িািতি স্বাস্থ্ে 
ৰসোি সঞ্চা ক প্ৰধােসক ি দ্বািা অধেক্ষতা কিা এই এই কেফাখিন্সত সকখ াপক্ষখি সৰিয় আি ু
উখেযেপ্ৰখণাৰেত অংযগ্ৰহণত ক'ৰিড-১৯ি সসখত জৰিত ৰবসৃ্তত ৰবষয়ি ওপিত আখ াৰ্ো কিা হয়| 

 

িািতি পক্ষি পিা ক'ৰিড-১৯ মহামািীি প্ৰােিুচ ােত িািখত ৰবৰিন্ন ৰক্ষি ৰেখে ৰিাগ ৰেিীক্ষণ, 

সংস্পযচত অহা ৰ াকি অেুসন্ধাে, ভ্ৰমণত বাধা আিু স্থ্াে পৰিতোগ, সংযয় মূ োয়ে, ৰিাগ ৰেণচয়, 

পৃথকীকিণ আি ু ৰকাোখিৰিে পেৰত আি ু প্ৰবন্ধ, ৰিাগীি ৰৰ্ৰকৎসাি প্ৰবন্ধ, ৰৰ্ৰকৎসাি ৰবকল্পসমূহ 
আিু প্ৰট'ক  আিু স্বাস্থ্েকমীি সুিক্ষা আৰেত গ্ৰহণ কিা প্ৰৰতৰিয়াসমূহ ৰবেৰি এক ৰবস্তীণচ প্ৰৰতখবেে 
উপস্থ্াৰপত কখি| এখকেখি, আে সকখ া ৰ্াকচ  ৰেখয ক'ৰিড-১৯ ৰিাগি প্ৰতোহ্বােি সসখত েুুঁজ ৰেয়াি 
ৰক্ষিত ৰহাো অৰিজ্ঞতাি কথা জোই| সকখ াখবাি ৰেখয ৰতওুঁখ াকি ৰেৰেচষ্ট েবুচ তাসমূহ, ক্ষমতা, ৰেি 
অেুযী েসমূহ, সম  আি ু জটি  ৰিয়া-ক াপি মাজি বেেধাে, ৰবৰ্িকািী েণ্ডি অংযগ্ৰহণ আি ু
প্ৰস্তুৰতি স্তিসমূহি ৰবষখয় উখেে কখি| সমূহীয়া প্ৰবৃৰি আি ু অংযীোৰিত্বক ৰেখকাখো ক'ৰিড-১৯ 
পৰিকল্পোি এক গুিুত্বপণূচ উপাোেিূখপ ৰৰ্ৰিত কিা হয় ৰেখয় ৰ্াকচ  ৰক্ষিসমহূত ৰ্িকাখি গ্ৰহণ কিা 
জিুিীকা ীে বেেস্থ্াত সহায় কখি| 

 

িািখত সকখ া ৰ্াকচ  ৰেযি বাখব এক উমমহতীয়া সবেেুৰতে মঞ্চি প্ৰস্তাে আগব াই ে'ত কি'ণা 
িাইিাছ মহামািী প্ৰৰতখিাধ সম্পকীয় ৰবৰিন্ন তথে, জ্ঞাে, অৰিজ্ঞতা আি ুৰেি অেুযী েসমূহ িাগ-
ৰবতিণ কিা হ'ব| এই কথাও জখোো হয় ৰে এই মঞ্চ গঠেি বাখব েখথষ্ট অগ্ৰগৰত  াি কিা 
সহখছ ৰেখয় পিেতী সময়ত জিুিীকা ীে ৰসো প্ৰোেকািীি বাখব অে াইে প্ৰৰযক্ষণ, জ্ঞাে ৰবতিণত 
অংযীোৰিত্ব, ৰিাগ ৰেিীক্ষণত ৰহাো অৰিজ্ঞতাি িাগ-ৰবতিণ ৰেখে অেুিপূ ছফ্টখেি আিু েতুে 
ৰিাগ-ৰেণচয়ি বাখব েুটীয়া গখেষণা আি ুমহামািীি বাখব ৰৰ্ৰকৎসা আৰেি ৰবৰিন্ন আখ াৰ্ো আি ু
কােচ সম্পােে কিাত এক বহুমুেী মাধেম িূখপ কাম কৰিব পাখি| িািতীয় পক্ষই প্ৰস্তাে ৰেখয় ৰে 



এই সবেেুৰতে মঞ্চ সমূ্পণচিখূপ কােচকিী ৰহাোি স খক, সকখ া ৰ্াকচ  ৰেযি স্োস্থ্েখসোি সসখত জৰিত 
ৰবখযষজ্ঞসক ি ই-ৰমই /খহাোটছএপ ৰোখগৰে এক ৰেটেকচ  গঠে কৰিব পাৰি োি দ্বািা ৰ্াকচ  
ৰেযসমূখহ প্ৰকৃত সময়ত সকখ া প্ৰাসৰিক তথে ৰবৰেময় কৰিবম  সক্ষম হ'ব| 

 

সকখ া ৰ্াকচ  ৰেযি উেেমী আিু গঠেমূ ক অংযীোৰিত্বই এই ৰিৌখগাৰ ক ৰক্ষিত কি'ণা মহামািীখয় 
সূৰ্ো কিা প্ৰতোহ্বাে ৰেওৰৰ্বম  একৰিত সহ প্ৰেযচে কিা োয়বেতাখক সূৰ্ায়| 

 

নতুন বেল্লী 
২৭ মাচক , 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. 

 


