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সপ্তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় য াগ দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ 
জনু 21, 2021 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়যেক দেশ, সমাজ আৰু ব্েক্তিৰ সুস্বাস্থ্ে কামনা কয়ৰ 

 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এম-দ াগ এপৰ দ াষণা কয়ৰ, কে দ  এই এয়প 'এক বব্শ্ব-এক স্বাস্থ্ে'ক আহৰণ কৰায সহাে 

কবৰব্ 

 

বব্শ্বজবুৰ মহামাৰীয়ৰ  ুুঁজ বেোয দ ায়গ মানুহক আত্মবব্শ্বাস আৰু শক্তি বেয় েঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী 

 

আগশাৰীৰ কয়ৰাণা দ াদ্ধাসকয়ে দ াগক কবৰ লেয়  বনজৰ কৱচ, দযওুঁয়োয়ক বনজৰ দৰাগীয়কা সহাে 

কবৰয় েঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী 

 

'ব্সুদেৱ কুটুম্বকম'ৰ মন্ত্ৰক সমগ্ৰ বব্শ্বয স্বীকৃবযেঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী 

 

অনোইন পাঠোনৰ সমেয দ াগৰ দ্বাৰা বশশুসকয়ে কয়ৰাণায়ৰ  ুুঁক্তজব্দে শক্তি োভ কয়ৰেঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্রী নয়ৰন্দ্র দমােীয়ে কে দ  মহামাৰী সয়েও, এই ব্ষ ষৰ আন্তেঃৰাষ্ট্ৰীে দ াগ বেৱসৰ বব্ষেব্স্তু- 

"আয়ৰাগেৰ ব্ায়ব্ দ াগ"দে মানুহৰ ময়নাব্ে ব্ঢ়াইয় । দযওুঁ প্ৰয়যেক দেশ, সমাজ আৰু মানুহৰ সুস্বাস্থ্ে কামনা 

কয়ৰ আৰু আশা প্ৰকাশ কয়ৰ দ  আবম পৰস্পয়ৰ বমবে সকয়োয়ক শক্তিশােী কবৰ যুবেম। দযওুঁ আক্তজ সপ্তম 

আন্তেঃৰাষ্ট্ৰীে দ াগ বেৱস উপেয়ে ভাষণ বেয়ে। 

 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহামাৰীৰ সমেয দ াগৰ ভূবমকাৰ ওপৰয বনজৰ বচন্তা ব্েি কয়ৰ। দযওুঁ  কে দ  দ ায়গ প্ৰবযপন্ন 

কবৰয়  দ  সংকটৰ সমেয দ াগৰ দ্বাৰা মানুয়হ শক্তি আৰু শাবন্ত োভ কয়ৰ। দযওুঁ  কে দ  দেশসমূহৰ ব্ায়ব্ 

এইয়টা সহজ আব ে দ  মহামাৰীৰ সমেয দ াগ বেৱসৰ কথা পাহবৰ  াব্, বকেয়না ই দযওুঁয়োকৰ সংসৃ্কবযৰ 

লসয়য জবিয নহে। বকন্তু এয়নকুৱা দহাৱাৰ পবৰৱয়যষ পৃবথৱীজবুৰ দ াগৰ প্ৰবয উৎসাহ ব্াবঢ়য় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 

স্মৰণ কবৰ কে দ  দকয়নদক আগশাৰীৰ কয়ৰাণা দ াদ্ধা সকয়ে দ াগক বনজৰ কৱচ ব্নায়ে আৰু দ াগৰ 

জবৰেয়য বনজক শক্তিশােী কবৰয়ে। সব্ ষসাধাৰণ, ডািৰ আৰু নায় ষ দ াগৰ সহােয ভাইৰা ৰ কু-প্ৰভাৱৰ লসয়য 

দমাকাবব্ো কয়ৰ। দযওুঁ কে দ  বব্য়শষজ্ঞই আক্তজ প্ৰাণাোম আৰু অনুয়োম-বব্য়োমৰ েয়ৰ উশাহৰ ব্োোমৰ 

মহত্বৰ প্ৰশংসা কবৰ আয় ,  ায়য আমাৰ শ্বাসযন্ত্ৰ শক্তিশােী হ'ব্ পায়ৰ। 

মহান যাবমে সন্ত বথৰুভাল্লভুাৰৰ উোহৰণ বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কে দ  দ ায়গ দৰাগৰ গুবৰদেয়ক লগ পাে আৰু 

উপচাৰয মহত্বপূণ ষ। দযওুঁ  এই কথাৰ ওপৰয প্ৰসন্নযা প্ৰকাশ কয়ৰ দ  বব্শ্বজবুৰ দ াগৰ উপচাৰ েমযাৰ ওপৰয 

গয়ৱষণা কবৰ থকা লহয় । দযওুঁ  কে দ  দ াগৰ জবৰেয়য শৰীৰৰ দৰাগ প্ৰবযয়ৰাধক শক্তিৰ ওপৰয অধেেন যথা 

অনোইন পাঠোনৰ সমেয বশশুসকেৰ দ্বাৰা দ াগ কবৰ থকা লহয় । দযওুঁ  কে দ  ইোৰ ফেয কয়ৰাণায়ৰ  ুুঁজ 

বেব্দে বশশু প্ৰস্তুয লহ  াব্। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দ াগৰ আমূে প্ৰকৃবযৰ ওপৰয দজাৰ বে কে দ  দ ায়গ শাৰীবৰক স্বাস্থ্েৰ েগয়য মানবসক স্বাস্থ্েয়ৰা 

 যন েে। দ াগৰ জবৰেয়য আবম বনজৰ আভেন্তৰীণ শক্তিয়ৰ সং ুি হওুঁ  আৰু বনজক সকয়ো ধৰণৰ 



নকাৰাত্মক ভাব্ৰ পৰা ৰো কয়ৰ। দ াগৰ সকাৰাত্মকযাৰ উয়ল্লখ কবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কে, "সমত্বং দ াগ 

উচেয়যই দ াগ। ই একাত্মৰ অনভুৱ কৰা আৰু যাৰ দচযনায়ৰ একাকাৰ দহাৱাৰ প্ৰামাবণক পথ।" এই প্ৰসঙ্গয 

দযওুঁ গুৰুয়েৱ ৰব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুৰৰ উোহৰণ বেয়ে, "স্বৰ অথ ষক ঈশ্বৰ আৰু অনেৰ পৰা পথৃক লহ োভ কবৰব্ 

দনাৱাবৰ। দসো দ াগৰ অসীম অনভুৱ, একাত্মৰ বব্ৰাটযায বনবহয আয় ।" 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কে দ  ভাৰযয  ুগ  ুগ ধবৰ "ব্সুদেৱ কুটুম্বকম"ৰ মন্ত্ৰৰ পােন কবৰ অহা লহয় ,  াক আক্তজ সমগ্ৰ 

পৃবথৱীয স্বীকাৰ কবৰ দোৱা লহয় । আবম সকয়োয়ৱ পৰস্পয়ৰ পৰস্পৰৰ আয়ৰাগেৰ কামনা কবৰ আয় া।  বে 

মানৱযাৰ ব্ায়ব্ দকায়না সংকটৰ জন্ম হে, দযয়ন্ত দ ায়গ আমাক আমূে স্বাস্থ্ে প্ৰোন কয়ৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্রী 

দমােীয়ে কে, "দ ায়গ আমাক জীৱনক আনয়েয়ৰ জীোই থকাৰ পথ দেখুৱাে। মই বব্শ্বাস কয়ৰা দ  দ ায়গ 

জনমানসৰ স্বাস্থ্েৰ ব্ায়ব্ দৰাগৰ পৰা মুি কৰাৰ েগয়য সকাৰাত্মক ভূবমকাও পােন কবৰব্।" 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দ াষণা কয়ৰ দ  বব্শ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্াই আক্তজ এক বব্য়শষ পেয়েপ গ্ৰহণ কবৰয় । পবৃথৱীয়ে এম-দ াগ 

এপ োভ কবৰব্,  'য দ াগাভোসৰ ওপৰয বব্বভন্ন বভবডঅ' থাবকব্, ব  বব্বভন্ন ভাষায উপেব্ধ হ'ব্। এই বভবডঅ' 

সাধাৰণ দ াগাভোসৰ ওপৰয আধাবৰয হ'ব্। এই পেয়েপক আধবুনক প্ৰ ুক্তিগয আৰু প্ৰাচীন বব্জ্ঞানৰ 

সংগমৰ মহান উোহৰণ ব্ুবে উয়ল্লখ কবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কবৰয়  দ  এম-দ াগ এয়পয়ৰ পৃবথৱীজবুৰ 

দ াগৰ প্ৰচাৰ কৰায সহােক হ'ব্ যথা ইোৰ ফেয 'এক বব্শ্ব-এক স্বাস্থ্ে'ৰ প্ৰোস শক্তিশােী হ'ব্। 

গীযাৰ উোহৰণ বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কে দ  দ াগৰ সময়ব্য  াত্ৰা এয়কৰায়হ চো  াত্ৰা,  াৰ ওচৰয সকয়োয়ৰ ব্ায়ব্ 

সমাধান আয় । এইয়টা জৰুৰী দ  দ ায়গ বনজৰ প্ৰাথবমক বনেমবব্োক কােম ৰাবখ প্ৰবযজন ব্েক্তিদেয়ক লগ 

পাওক। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কে দ  দ াগাচা ষসকে আৰু আবম সকয়োয়ৱ প্ৰবযজনৰ কাষদে দ াগক লে দ াৱাৰ 

োবেত্ব পােন কবৰব্ োবগব্। 

নতুন দিল্লী 
জনু 21, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


