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প্রধানমন্ত্রী সপ্তম আন্তর্জাতিক য াগ তিবসস ভাষণ তিসেসেন 
জনু ২১,২০২১   

প্রতিটি যিশ, সমার্ এবং প্রসিেসকর সুস্বাস্থ্ে প্রার্ জনা কতর: প্রধানমন্ত্রী 

প্রধানমন্ত্রী ‘এক তবশ্ব এক স্বাস্থ্ে’ বেবস্থ্া অর্জসনর র্নে এম- য াগ অোসের কর্া য াষণা কসরসেন 

তবশ্বর্সু়ে এই মহামারীর সমসে য াগ মানুসষর মসধে আস্থ্া অর্জন করসি এবং শক্তি সঞ্চসে সাহা ে কসরসে: প্রধানমন্ত্রী 

সামসনর সাতরর কসরানা য াদ্ধারা য াগসক িা াঁসির রক্ষা কবচ তহসসসব বেবহার কসরসেন এবং যরাগীসির সাহা ে কসরসেন: 

প্রধানমন্ত্রী 

য াগ তবক্তিন্নভাসব র্াকার েতরবসিজ সং বদ্ধভাসব র্াকসি সাহা ে কসর। আমরা সবাই য  এক, য াসগর মাধেসম যসই উেলতি 

গস়ে ওসে: প্রধানমন্ত্রী 

তবশ্বর্সু়ে ‘বসুধধব কুিুম্বকম’-এর মন্ত্র আর্ সমািৃি হসি: প্রধানমন্ত্রী 

অনলাইন ক্লাসসর সমে কসরানার তবরুসদ্ধ ল়োইসে য াগ তশশুসির শক্তিশালী কসর িুলসে: প্রধানমন্ত্রী 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নসরন্দ্র যমািী বসলসেন মহামারী সসেও এ বেসরর আন্তর্জাতিক য াগ তিবসসর মূল ভাবনা হল ‘সুস্থ্িার র্নে য াগ’। 
য াসগর মাধেসম মানুসষর মসনাবল বা়েসব। প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি যিশ, সমার্ এবং প্রসিেসকর সুস্বাস্থ্ে প্রার্ জনা কসরসেন। তিতন আশা 

কসরন আমরা ঐকেবদ্ধভাসব এসক অসনের শক্তি য াগাসবা। শ্রী যমািী সপ্তম আন্তর্জাতিক য াগ তিবস উললসক্ষে ভাষণ 

তিক্তিসলন।  

প্রধানমন্ত্রী মহামারীর সমে য াসগর ভূতমকা তনসে আসলাচনা কসরসেন। তিতন বসলসেন, সংকসির এই সমসে মানুসষর মসধে শক্তি 

সঞ্চাসরর যক্ষসে য াসগর ভূতমকা প্রমাতণি। য াগ তিবসসর কর্া তবতভন্ন যিশ এই মহামারীর সমে ভুসল য সিই োরসিা কারণ এটি 

িাসির সংসৃ্কতির অঙ্গ নে। তকন্তু িার বিসল যিখা  াসি, সারা তবশ্বর্সু়ে উৎসাহ-উদ্দীেনার সসঙ্গ য াগাভোস বৃক্তদ্ধ োসি। 

সংকসির মসধে শক্তির য াগান যিওো য াসগর গুরুত্বেূণ জ উোিান।  সারা তবসশ্ব মানসুষর মসধে শক্তি এবং আস্থ্া অর্জসন য াগ 

সাহা ে কসরসে। সামসনর সাতরসি র্াকা কসরানা য াদ্ধারা তকভাসব য াগসক িা াঁসির রক্ষা কবচ তহসসসব বেবহার কসরসেন এবং 

শক্তিশালী যর্সকসেন,  প্রধানমন্ত্রী যসই তবষেটি উসেখ কসরন। এই ভাইরাসসর যর্সক রক্ষা োওোর র্নে সাধারণ মানুষ, 

তচতকৎসক এবং নাস জরা য াসগর সাহা ে তনসেসেন। শ্রী যমািী বসলসেন, তবসশষজ্ঞরা প্রাণাোম এবং অনুসলাম-তবসলাসমর মসিা 

তনশ্বাস-প্রশ্বাসসর বোোসমর মাধেসম আমাসির শ্বাসিন্ত্রসক শক্তিশালী করার ওের যর্ার  তিসেসেন।    

মহান িাতমল সন্ত তর্রুভােুভরসক উি্ধিৃ কসর প্রধানমন্ত্রী বসলসেন, য াগ য সকান যরাসগর মূসল তগসে যে ৌঁোে এবং উেশসম 

সাহা ে কসর। আর্ তবশ্বর্সু়ে য াসগর যরাগ প্রতিসরাধ ক্ষমিা তনসে গসবষণা হওোে প্রধানমন্ত্রী সসন্তাষ প্রকাশ কসরসেন। তিতন 

বসলসেন, য াসগর মাধেসম যরাগ প্রতিসরাধ ক্ষমিা বৃক্তদ্ধ োওোর তবষে তনসে েরীক্ষা-তনরীক্ষা চলসে। অনলাইন ক্লাস চলার এই 

সমসে তশশুসির য াগাভোসসর মসধে তিসে  প্রতিসরাধ ক্ষমিা বা়োি হসব। কসরানার তবরুসদ্ধ ল়োইসি এরফসল তশশুরা প্রস্তুি 

র্াকসব। 

প্রধানমন্ত্রী য াসগর সব জাঙ্গীন ববতশষ্ট্ে প্রসসঙ্গ বসলসেন, য াসগর মাধেসম শারীতরর ও মানতসক স্বাস্থ্ে বর্াে র্াসক। য াগ আমাসির 

অভেন্তরীণ শক্তিসক উজ্জীতবি কসর এবং সব রকসমর যনতিবাচক ভাবনা যর্সক রক্ষা কসর। য াসগর ইতিবাচক তিসকর প্রসঙ্গ 

উসেখ কসর প্রধানমন্ত্রী বসলসেন, ‘য াগ তবক্তিন্নভাসব র্াকার েতরবসিজ সং বদ্ধভাসব র্াকসি সাহা ে কসর। আমরা সবাই য  এক, 

য াসগর মাধেসম যসই উেলতি গস়ে ওসে।’ এই প্রসসঙ্গ তিতন তবশ্বকতব রবীন্দ্রনার্ োকুরসক উি্ধিৃ কসর বসলসেন, ‘ঈশ্বসরর সসঙ্গ 

অনেসির  োর্ জকে করসল আমাসির সোর অর্ জ খুাঁসর্ োওো  াসবনা। এই একাত্মিা য াসগর মাধেসম উেলতি হসব।’     

প্রধানমন্ত্রী বসলসেন,  ুগ  ুগ ধসর ‘বসুধধব কুিুম্বকসম’র য  মন্ত্র ভারি অনুসরণ কসর আসসে িা বিজমাসন সারা তবশ্বর্সু়ে 

সমািৃি। আমরা সকসলর মঙ্গল কামনা কতর।  খন মানব র্াতির সঙ্কিােন্ন হে য াগ িখন সব জাঙ্গীনভাসব আমাসির সুস্বাস্থ্ে 

তনক্তিি কসর। ‘য াগ র্ীবসন আনন্দ তনসে আসস। আতম তনক্তিি য ,  য াগ িার প্রতিসরাধ ক্ষমিা এবং ইতিবাচক ভূতমকার 

মাধেসম মানুসষর সুস্বাস্থ্ে তনক্তিি করসি গুরুত্বেূণ জ ভূতমকা োলন কসর।’  



প্রধানমন্ত্রী র্াতনসেসেন, ভারি এবং তবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া আর্ একটি গুরুত্বেূণ জ েিসক্ষে তনসেসে। সারা েতৃর্বী আর্ এম-য াগ 

অোে যেসেসে। এই অোসের মাধেসম তবতভন্ন ভাষাে অতভন্ন য াগ তবতধর মাধেসম য াগ প্রতশক্ষসণর যবশতকেু তভতিও রসেসে। এসক 

আধুতনক প্র ুক্তি এবং প্রাচীন তবজ্ঞাসনর মসধে অভূিেূব জ এক যমলবন্ধসনর উিাহরণ বসল উসেখ কসর প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ 

কসরসেন, এম-য াগ অোসের সাহাস ে সারা তবসশ্ব য াগ েত়েসে েরসব। এর ফসল ‘এক তবশ্ব এক স্বাস্থ্ে’ অর্জন বেবস্থ্া করা  াসব।  

গীিা যর্সক উি্ধতৃি তিসে প্রধানমন্ত্রী বসলসেন, য াসগর মাধেসম আমাসির সং বদ্ধ হসে এসগাসি হসব। কারণ য াগই সকসলর 

সমসোর সমাধান করসব। য াগ কসষ্ট্র যর্সক মুক্তি যিে এবং প্রসিেকসক সাহা ে কসর। য াগসক প্রসিেসকর কাসে যে ৌঁসে তিসি 

য াগ আচা জে এবং আমাসির সকলসক উসিোগী হসি হসব। 

 

ননউ নিনি 

জনু ২১,২০২১   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


