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প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় আন্তর্জাদ্বতক ককাদ্বিড িার্চজ য়াল শীর্জ সম্মেলম্মন
অংশগ্রহণ কম্মেম্মেন
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী মার্কি ন োষ্ট্রপর্ি ম ারেফ আে বাইরেন জুর্নয়ারেে আমন্ত্ররে র্িিীয় আন্তজিার্িক
মকার্িে িার্ুি য়াল শীর্ি েরেলরন অংশগ্রহে করেরেন। েরেলরনে মূল িাবনা ‘মহামােীে ফরল উদ্ভু ি েংকরেে
মমাকার্বলা এবং ম রকান পর্ের্ির্িে জনয প্ররয়াজনীয় প্রস্তুর্ি গ্রহরে অগ্রার্ধকাে।’ প্রধানমন্ত্রী েরেলরনে উরিাধনী
অর্ধরবশরন বক্তবয মেরেরেন।
প্রধানমন্ত্রী জানান, িােরি এই মহামােীে র্বরুরে একটি জনমুেী মকৌশল গ্রহে কো হরয়রে। বারজরে স্বািযরেরে
এবাে েবরেরক মবর্শ বোদ্দ কো হরয়রে। িােরিে টিকাকেে অর্ি ান র্বরে েবিবৃহৎ। ইর্িমরধযই ৯০ শিাংশ
প্রাপ্তবয়স্ক নাগর্েকরদে মরধয টিকাকেরেে কাজ েম্পূেি হরয়রে। ৫ মকাটিে মবর্শ র্শশু ইর্িমরধযই টিকাে মোজ
মপরয়রে।
শ্রী মমাদী বরলন, আন্তজিার্িক েম্প্রদারয়ে দার্য়ত্বশীল েদেয র্হরেরব িােি গুরুত্বপূেি িূ র্মকা পালন কেরি
প্রস্তুি। িােি মকার্িে পর্ের্ির্ি মমাকার্বলাে জনয নমুনা পেীো, র্র্র্কৎো ও িেয বযবিাপনা এবং
স্বল্পমূরলযে ম প্র ুর্ক্ত উদ্ভাবন করেরে, মেটি েকরলে েরে িাগ করে র্নরি প্রস্তুি। িাইোে েংক্রান্ত আন্তজিার্িক
স্তরে িেয িান্ডারে িােরিে র্জন র্বনযারেে কনরোটিিয়াম িাৎপ িপূেিিারব প্রর্ু ে িেয েেবোহ করেরে।
মকার্িরেে র্বরুরে লডাইরয়ে েময় মোগ প্রর্িরোধ েমিা বাডারি র্র্োর্র্েি ওর্ুধগুর্লরক োর্িরমন্ট র্হরেরব
বযবহাে কোে ফরল বহু প্রাে েো কো েম্ভব হরয়রে। িােরি ‘োব্লুএইর্ও মেন্টাে ফে ট্র্যার্েশনাল
মমর্ের্েন’-এে র্শলানযাে কো হরয়রে। োো র্বরেে কারে শিাব্দী প্রার্ীন জ্ঞান িান্ডাে মপৌৌঁরে মদওয়াই াে
মূল

উরদ্দশয।

প্রধানমন্ত্রী েেবোহ শৃঙ্খলরক র্ির্িশীল কেরি, ির্বর্যৎ পর্ের্ির্ি েম্পরকি প্ররয়াজনীয় ধােো মপরি, আন্তজি ার্িক
স্তরে স্বািয েংক্রান্ত র্নোপত্তা বযবিারক আেও কা িকে করে িু লরি এবং র্বে স্বািয েংিাে টিকা ও র্র্র্কৎো
পের্িে

অনুরমাদন

প্রর্ক্রয়াে

আরো

েংস্কারেে

জনয

আহ্বান

জানান।

এই েরেলরন আরয়াজক র্হরেরব আে াৌঁো অংশ র্নরয়র্েরলন- কযার্েকরমে বিি মান মনিৃ ত্ব প্রদানকােী মদশ
মবর্লজ, আর্িকান ইউর্নয়রনে মনিৃ ত্ব প্রদানকােী মদশ মেরনগাল, র্জ২০ মগাষ্ঠীে েিাপর্ি ইরদারনর্শয়া এবং র্জ৭
মগাষ্ঠীে েিাপর্ি জামিানীে োষ্ট্র/েেকাে প্রধানো, োষ্ট্রেংরেে মহাের্র্ব, র্বে স্বািয েংিাে মহার্নরদি শক েহ
র্বর্শষ্টজরনো।
প্রধানমন্ত্রী, মার্কি ন োষ্ট্রপর্িে উরদযারগ ২০২১-এে ২২-এ র্েরেম্বে প্রেম আন্তজিার্িক মকার্িে িার্ুি য়াল শীর্ি
েরেলরনও অংশগ্রহে করেন।
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