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ক োভিড-19-এর ভিরুদ্ধে লড়োই  রোর জন্য সো ক িুক্ত কেশগুভলর িভরষ্ঠ 
স্বোস্থ্য কেশোেোর িযভক্তত্বদ্ধের ভিভডও সদ্ধেলন্ 

মোর্ক  27,2020 

প্রধোন্মন্ত্রী 15ই মোর্ক  2020 তোভরদ্ধের সো ক  কন্তৃিৃদ্ধের ভিভডও সদ্ধেলদ্ধন্ ক োষণো  দ্ধরভিদ্ধলন্ কে, 
িোস্তভি  স্তদ্ধর ক োভিড-19 এর সোদ্ধে ভমভলত লড়োইদ্ধে, সহদ্ধেোভিতোদ্ধ  সোমদ্ধন্ এভিদ্ধে ভন্দ্ধে েোিোর 
জন্য সো ক  কিোভষ্ঠিুক্ত স ল সেসয কেশগুভলর স্বোস্থ্য কেশোেোররো এ টি ভিভডও সদ্ধেলদ্ধন্র আদ্ধেোজন্ 
 রদ্ধত েোদ্ধরন্। 

কসই ক োষণোদ্ধ  িোস্তিোভেত  রোর জন্য, 26কশ মোর্ক  2020 তোভরদ্ধে স ল সো ক  কিোভষ্ঠিুক্ত কেশগুভলর 
ভডদ্ধরক্টর কজন্োদ্ধরল অি কহলে সোভিক দ্ধসস(ভডভজএইর্এস)স্তদ্ধরর স্বোস্থ্য প্রভতভন্ভধরো এ টি ভিভডও 

সদ্ধেলদ্ধন্র আদ্ধেোজন্  দ্ধরভিদ্ধলন্। এই সদ্ধেলদ্ধন্র সিোেভতত্ব  দ্ধরভিদ্ধলন্ িোরদ্ধতর ভডভজএইর্এস, 

স দ্ধলর তরফ কেদ্ধ  সভিে এিং উদ্ধেশযমূল  অংশগ্রহদ্ধণর মোধযদ্ধম ক োভিড 19 সংিোন্ত ভিস্তোভরত 
ভিষে ভন্দ্ধে আদ্ধলোর্ন্ো হদ্ধেভিল। 

িোরদ্ধতর তরফ কেদ্ধ , করোদ্ধির উেদ্ধর ন্জরেোরী, সংষ্পদ্ধশক আসো িযভক্তদ্ধের েুুঁদ্ধজ কির  রো, ভ্রমদ্ধণর 
সীমোিেতো এিং মোন্ুষজন্দ্ধ  ভফভরদ্ধে আন্ো, ঝুুঁ ভ র মূলযোেন্,দ্ধরোি ভন্ণকে, আইদ্ধসোদ্ধলশন্ এিং 
ক োেোদ্ধরন্টোইন্ সুভিধো প্রেোন্, করোিীর ভর্ভ ৎসো েভরর্োলন্, ভর্ভ ৎসোর মদ্ধন্োন্েন্ এিং স্বোস্থ্য 
েভরর্েকো োরীদ্ধের কপ্রোট ল ও ভন্রোেত্তো প্রেোন্ সহ স ল ভিষদ্ধে িোরদ্ধতর প্রভতভিেোর এ টি িযোে  
উেস্থ্োেন্ো প্রস্তুত  রো হদ্ধেদ্ধি। এ ই র ম িোদ্ধি,  সো ক  কিোভষ্ঠিুক্ত অন্যোন্য স ল কেশগুভল তোদ্ধের 
প্রোসভি  িদ্ধেোিস্ত অন্ুেোেী ক োভিড 19-এর র্যোদ্ধলদ্ধের কমো োভিলোদ্ধত তোদ্ধের অভিজ্ঞতোদ্ধ  ভিভন্মে 
 দ্ধরদ্ধি। স ল কেশগুভল তোদ্ধের অসুরভিত ভে গুভল, িমতো, সদ্ধিকোত্তম অন্ুশীলন্, সংস্থ্োন্ এিং 
িোভহন্ী েভরর্োলন্োর ফোুঁ  কফো র, কিসর োভর প্রভতষ্ঠোদ্ধন্র অংশগ্রহণ, কসই সোদ্ধে প্রস্তুভতর স্তদ্ধরর 
উেদ্ধর ভন্ভেকষ্ট  দ্ধর করেোেোত  দ্ধরদ্ধিন্।সো ক  অঞ্চদ্ধলর কেশগুভলর ক োভিড 19 ভিদ্ধরোধী েভর ল্পন্োে 
সর োর দ্বোরো িৃহীত িৃহেো োদ্ধর জরুভর েেদ্ধিে গ্রহণদ্ধ  িৃভে  রোর জন্য গুরুত্বেূণক কমৌভল  উেোেোন্ 
ভহদ্ধসদ্ধি কিোষ্ঠীর অিী োর এিং অংশগ্রহণদ্ধ  ভর্ভিত  রো হদ্ধেদ্ধি। 

ক োদ্ধরোন্ো িোইরোদ্ধসর সোদ্ধে কেৌে কমো োভিলো  রোর জন্য তেয, জ্ঞোন্, েিতো এিং সদ্ধিকোত্তম 
অন্ুশীলন্গুভলর িন্টন্ এিং েোরস্পভর  ভিভন্মদ্ধের জন্য স ল সো ক  িুক্ত কেশগুভলর জন্য এ টি 
িভন্টত বিেযুভতন্ মঞ্চ িদ্ধড় কতোলোর প্রস্তোি িোরত ভেদ্ধেদ্ধি। এটি জোন্োদ্ধন্ো হদ্ধেভিল কে, ইভতমদ্ধধযই 



প্লোটক ফমক িঠদ্ধন্র  োজ শুরু হদ্ধে ভিদ্ধেদ্ধি, কেটি অন্ুরূে সফটওেযোর এিং মহোমোভর করোদ্ধির ন্তুন্ 
ভন্ণকোে  ও আদ্ধরোিয র হস্তদ্ধিদ্ধের জন্য কেৌে িদ্ধিষন্ো সহ,  আেৎ োলীন্ প্রভতভিেো  রোর 
িযভক্তিিকদ্ধ  অন্লোইন্ কেভন্ং কেওেো, জ্ঞোদ্ধন্র অংশীেোভরত্ব, করোদ্ধির ন্জরেোভরর জন্য েিতোর ভিভন্মে 
 রোর মত  োজ দ্ধমকর আদ্ধেোজন্ ও েরিতী আদ্ধলোর্ন্োর জন্য এ টি সিকোেকসোধ  েোন্ ভহদ্ধসদ্ধি 
েভরদ্ধষিোও ভেদ্ধত েোরদ্ধি। 

বিেযুভতন্ মঞ্চ সমূ্পণক রূদ্ধে  োজ শুরু  রো েেকন্ত প্র ৃত সমদ্ধের ভন্ভরদ্ধে সো ক  কেশগুভলর মদ্ধধয স ল 
প্রোসভি  তেয র্োলোর্োভল  রোর সিমতো অজক দ্ধন্র জন্য স ল সো ক  কেশগুভলর স্বোস্থ্য েভরদ্ধষিোর 
কেশোেোর প্রভতভন্ভধদ্ধের এ টি আন্তজক োল ইদ্ধমল/দ্ধহোেোটসযোদ্ধের মোধযদ্ধম িদ্ধড় কতোলো কেদ্ধত েোদ্ধর িদ্ধল 
িোরদ্ধতর তরফ কেদ্ধ  প্রস্তোি রোেো হদ্ধেদ্ধি। 

স ল সো ক  সেসযিুক্ত কেদ্ধশর উৎসোহিযে  এিং িঠন্মূল  অংশগ্রহদ্ধণর দ্বোরো এই অঞ্চদ্ধল ক োদ্ধরোন্ো 
িোইরোস মহোমোভর দ্বোরো সৃষ্ট র্যোদ্ধলেদ্ধ  েরোভজত  রোর জন্য এ সোদ্ধে  োজ  রোর প্রভতজ্ঞোিেতো 
িোি দ্ধর কন্ওেো প্রেভশকত হদ্ধেদ্ধি। 

ভন্উ ভেভি 
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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. 


