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বিশ্বিযাপী COWIN মন্ত্রণাসভা 2021 -এ প্রধানমন্ত্রী ভাষণ প্রদান 

করেরেন।  
জলুাই 05, 2021  

প্রধানমন্ত্রী ক াউইন কলাবাল  নক্লেক্লে োষণ দিক্লেক্লেন, োরত ক াদেড-১৯এর 

কমা াদবলা  রার জনয মানুক্লষর সুদবধাক্লথ ে ক াউইন প্ল্যাটফম ে স লক্ল  বযবহাক্লরর 

সুক্ল াগ  ক্লর দিক্লত চাে 

ক াউইন প্ল্যাটফম ে এ টট ওক্লেন কসাস ে  া ক ক্ল ান কিশ বযবহার  রক্লত োরক্লব : 

প্রধানমন্ত্রী 

২০ ক াটট মানুষ আক্লরাগয কসতু অ্যাে বযবহার  রক্লেন, ক ক্ল ান কডক্লেলোর এই 

অ্যাে সহক্লজই বযবহার  রক্লত োরক্লবন : প্রধানমন্ত্রী 

গত ১০০ বের এ ধরক্লণর মহামারী হেদন, খুব শক্তিশালী হক্ললও এ  োক্লব ক উ এই 

চযাক্ললক্লের কমা াদবলা  রক্লত োরক্লব না : প্রধানমন্ত্রী 

আমাক্লির এ সক্লে  াজ  রক্লত হক্লব আর এ ক্ল াক্লগ সামক্লনর দিক্ল  এদগক্লে ক ক্লত 

হক্লব : প্রধানমন্ত্রী 

োরত দসদ্ধান্ত দনক্লেক্লে টট া রক্লণর ক ৌশল সম্পূণ ে দডক্তজটাল েদ্ধদতক্লত  রা হক্লব : 

প্রধানমন্ত্রী 

সুরদিত ও েরসাক্ল াগয নদথর সাহাক্ল য ক াথাে  ার  াে কথক্ল  টট া কনওো 

হক্লেক্লে এ দবষক্লে  থা থ প্রমান থা ক্লব : প্রধানমন্ত্রী 

দডক্তজটাল েদ্ধদত বযবহাক্লরর ফক্লল টট ার প্রক্লোগ সম্পক্ল ে তথয রাখা  াে এবং 

অ্েচে  মাক্লনা  াে : প্রধানমন্ত্রী 

‘এ  দবশ্ব এ  স্বাস্থ্য বযবস্থ্া’ োবনাে মানবজাদত এই মহামারীক্ল  দনক্তিতোক্লব 

প্রদতহত  রক্লব : প্রধানমন্ত্রী 
 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নক্লরন্দ্র কমািী আজ ক াউইন কলাবাল  নক্লেক্লে োষণ দিক্লেক্লেন। ক াদেড-১৯ 

মহামারী প্রদতহত  রক্লত ক াউইন প্ল্যাটফম ে বযবহাক্লরর সুক্ল াগ োরত সারা েদৃথবীক্ল  দিক্লেক্লে। 
 

প্রধানমন্ত্রী তা াঁর োষক্লণর শুরুক্লত এই মহামারীর  ারক্লণ সারা েদৃথবীক্লত  া াঁক্লির জীবনাবসান 

হক্লেক্লে তা াঁক্লির দন টজনক্লির সমক্লবিনা জাদনক্লেক্লেন। দতদন বক্ললক্লেন, গত ১০০ বের এ ধরক্লণর 

ক াক্লনা মহামারীর সম্মুখীন হক্লত হেদন এবং খুব শক্তিশালী হক্ললও ক াক্লনা কিশ এ  োক্লব এই 

চযাক্ললক্লের কমা াদবলা  রক্লত োরক্লবনা। শ্রী কমািী বক্ললক্লেন, ‘ক াদেড-১৯ মহামারী কথক্ল  সব 

চাইক্লত বড় ক  দশিা মানবজাদত কেক্লেক্লে তা হল আমাক্লির এ সক্লে  াজ  রক্লত হক্লব আর 



এ ক্ল াক্লগ সামক্লনর দিক্ল  এদগক্লে ক ক্লত হক্লব। আমরা প্রক্লতযক্ল  প্রক্লতযক্ল র  াক্লে দশখক্লবা এবং 

অ্ক্লনযর সবক্লথক্ল  োল েন্থা-েদ্ধদতগুদল দনক্লে আক্ললাচনা  রক্লবা।’ 

সারা দবক্লশ্বর সক্লে োরত তার অ্দেজ্ঞতা, দবক্লশষজ্ঞক্লির েরামশ ে এবং সম্পি োগ  ক্লর দনক্লত চাে 

বক্লল উক্লেখ  ক্লর প্রধানমন্ত্রী েদৃথবীর দবদেন্ন কিক্লশর েন্থা-েদ্ধদত সম্পক্ল ে জানক্লত োরক্লতর 

আগ্রক্লহর দবষেটটও উক্লেখ  ক্লরক্লেন। এই মহামারীর কমা াদবলাে প্র ুক্তির গুরুক্লের  থা উক্লেখ 

 ক্লর প্রধানমন্ত্রী বক্ললক্লেন, সফ্টওেযার হল এমন এ টট দবষে ক খাক্লন আমাক্লির সম্পক্লির ঘাটদতর 

ক াক্লনা সমসযা কনই। আর তাই ক াদেড সংক্রদমতক্লির সংস্পক্লশ ে ক উ আসক্লল তাক্ল  শনাি 

 রার জনয ওক্লেন কসাস ে অ্যাে দ্রুত উদ্ভাবন  রা হক্লেক্লে। প্র ুক্তিগত দি  কথক্ল   া অ্তযন্ত 

সুদবধাজন । প্রধানমন্ত্রী বক্ললক্লেন, ২০ ক াটট মানষু আক্লরাগয কসতু অ্যােটট বযবহার  রক্লেন। 

ক ক্ল ান কডক্লেলোর সহক্লজই এই অ্যােটট বযবহার  রক্লত োক্লরন। ক ক্লহতু এটট োরক্লত বযবহৃত 

হক্লেক্লে তাই এর গদত এবং  াক্লজর ধারা  থা থোক্লব েরীদিত বক্লল প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত  ক্লরক্লেন। 
 

শ্রী কমািী বক্ললক্লেন, মহামারী কথক্ল  মানবজাদতক্ল  রিা  রক্লত কগক্লল টট া রণ সব কথক্ল  

োক্ললা েন্থা। োরত দসদ্ধান্ত দনক্লেদেল সমূ্পণ ে দডক্তজটাল েদ্ধদতক্লত টট া রক্লণর ক ৌশল দনধ োরণ 

 রক্লত হক্লব। এর ফক্লল মহামারী েরবতী সমক্লে েদৃথবী  খন স্বাোদব  অ্বস্থ্াে দফক্লর আসক্লব 

তার জনয টট া কনওোর প্রক্তক্রোটট গুরুেেূণ ে। এ সংক্রান্ত প্রামানয নদথ দনরােি, সুরদিত ও 

েরসাক্ল াগয হক্লত হক্লব, প্রক্লতয ক্ল  কসই তথযটট রাখক্লত হক্লব ক  দতদন ক াথাে  ার  াে কথক্ল  

টট া দনক্লেক্লেন। টট ার কডাক্লজর  াক্লত অ্েচে না হে এবং  াক্লির  াক্লির কডাজ কিওো হক্লে 

কস সংক্রান্ত তথয োরক্লত দডক্তজটাল প্রক্তক্রোে সঞ্চে  ক্লর রাখা হক্লে। 
 

সারা দবশ্বক্ল  এ  েদরবার দহক্লসক্লব োবনার োরতীে িশ েক্লনর  থা উক্লেখ  ক্লর প্রধানমন্ত্রী 

বক্ললক্লেন ক াদেড টট া রণ প্ল্যাটফম ে ক াউইক্লনর উদ্ভাবন তাই ওক্লেন কসাস ে েদ্ধদতক্লত  রা 

হক্লেক্লে। েদৃথবীর ক ক্ল ান কিশ এটট বযবহার  রক্লত োরক্লব। 
 

শ্রী কমািী বক্ললক্লেন, আজক্ল র আক্ললাচনাচক্র ক াউইনক্ল  সারা েদৃথবীর  াক্লে েদরদচত  রার 

প্রথম ধাে। এই প্ল্যাটফক্লম ের মাধযক্লম োরত ৩৫ ক াটট টট ার কডাজ দিক্লেক্লে। দিন  ক্লে  আক্লগ 

োরক্লত এ দিক্লন ৯০ লি মানুষ টট া েক্লেক্লেন। টট া সংক্রান্ত প্রামানয নদথর জনয সব জােগাে 

এ  টু ক্লরা  াগজ দনক্লে কঘারার ক াক্লনা প্রক্লোজন কনই। এ সংক্রান্ত সব তথয দডক্তজটাল 

ফরমযাক্লট রক্লেক্লে। আর সবক্লথক্ল  োক্ললা দবষে হল ক  ক উ এই সফ্টওেযারটট তার স্থ্ানীে চাদহিা 

অ্নু ােী প্রক্লোজনীে েদরবতেন  রক্লত োরক্লবন। তার বিক্লবযর কশষ ে োক্লে প্রধানমন্ত্রী আশা 

 ক্লরক্লেন আক্ললাচনা অ্তযন্ত ফলপ্রসূ হক্লব। ‘এ  দবশ্ব এ  স্বাস্থ্য বযবস্থ্া’ োবনাে মানবজাদত এই 

মহামারীক্ল  দনক্তিতোক্লব প্রদতহত  রক্লব। 

 

নিউ নিনি 
জলুাই 05,2021 
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