Prime Minister's video conference with the Heads of
Indian Missions
March 30, 2020
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰতীয় দূতাৱাস আৰু উচ্চ আয়ুগৰ শীৰ্ষ বিৰ্য়াসকলৰ সসতত বভবিঅ
কনফাতৰন্স
মাৰ্চ 30, 2020

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডীৰে আজি ৫.০০ বিাত ভােতীে সমূহ দূতাৱাস আেু উচ্চ আেুক্তসকলে শাৰ্চ
জবৰ্োসকলে লগত এক জভজডঅ কনফাৰেন্স অনুজিত হে। মকাজভড-১৯ ববজিক মহামােীে ওপেত
আৰলাৰ্না কজেবে কােৰে সমগ্ৰ জবিত থকা ভােতীে দূতাৱাসসমূহে কােৰে আৰোিন কো
এইধেেে প্ৰথম ববঠক।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কে মে জবৰশৰ্ সমাধানে বাৰব জবৰশৰ্ সমেে আৱশযক আেু মসই কােৰে এই
মগালকীকেেে েুগত জবিে অজধকাাংশই জনিৰক মকাৱাৰেণ্টাইন কজেৰে৷ মহামােীে জবেুৰে েুুঁজিবলল
এই পদৰেপ গ্ৰহে কোৰ া অপজেহােচ আজেল জকন্তু ইোে এক বযাপক প্ৰভাৰৱা আৰে৷ সমগ্ৰ
জবিিনীন বযৱস্থাসমূহ স্তব্ধ বহ মোৱাে বাৰব আন্তিচাজতক পজেবহে বযৱস্থা, জবত্তীে বিাে আেু জবিে
অথচনীজতত ই বােুলকৰে প্ৰভাৱ মপলাইৰে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কে মে ভােৰত ৰ্জলত বৰ্চে িানুৱােী মাহে মািে সমেৰোৱাে পোই এই মহামােীে
জবেুৰে েুুঁজিবলল জবজভন্ন পদৰেপ গ্ৰহে কজেজেল োৰত সাংক্ৰমে প্ৰজতৰোধ কজে বযাপক প্ৰাদুভচাৱ মোধ
কজেব পাজে৷ এই পদৰেপসমূহে জভতেত ভােৰত জবিে সবাৰতালক বৃহৎ মকাৱাৰেণ্টাইন আেু লক্ডাউনে কােচসৰ্
ূ ী প্ৰেেন কজেৰে৷
জবৰদশে পো ভােতীেসকলক এই সাংক ে মুহূতচত ঘূোই অনাে বাৰব দূতাৱাসে মূেব্বীসকলক
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে প্ৰশাংসা কৰে৷ লগৰত মতওুঁ পাুঁৰ্ া জবৰশৰ্ পদৰেপ গ্ৰহে কজেবললও আহ্বান িনােঃ
I. জনিে লগৰত দল আেু পজেোলে স্বাস্থয আেু সুেোে জনজিজত;
ii. আন্তিচাজতক ভ্ৰমে জনৰৰ্ধ কোে ফলত জবৰদশে জবজভন্ন স্থানত আৱে বহ থকা ভােতীেসকলক
সাোৎ কো৷ মতওুঁ ভােতীে দূতাৱাসে মুেব্বীসকলক জবৰদশত আৱে বহ মোৱা ভােতীেসকলক
সাহােয প্ৰদান কজেবলল আহ্বান িনাে৷ তাৰোপজে মসই মদশে ৰ্েকােে বসৰত জবৰদশত ভােতীেসকৰল
সন্মুখীন মহাৱা সমসযাসমূহ মেৰন আশ্ৰে আজদে বযৱস্থা সমাধান কজেবললও আহ্বান মতওুঁ িনাে;
iii. ক’জভড-১৯ে জবেুৰে ভােতে েুেে বাৰব আৱশযক হ’ব পো মসই মদশসমূৰহ গ্ৰহে কো উত্তম

পদৰেপসমূহ, উদ্ভাৱন, ববজ্ঞাজনক জসজে আজদে জবৰ্ৰে সিাগ বহ থকা আেু জৰ্নাক্ত কো৷ মতওুঁ
দূতাৱাসে মুেব্বীসকলক নতু নলক গঠন কো জপএম-মকোে পুুঁজিে বাৰব জবৰদশৰতা প্ৰৰ্াে কজেবলল
পোমশচ জদৰে;
iv. জেৰহতু এই সাংকৰ অথচনীজতৰকা প্ৰভাজৱত কজেৰে মসৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে দূতাৱাসে মুেব্বীক জবৰদশে
সহৰোগীে সমন্বেত অতযাৱশযকীে মোগান, লজিজিক শৃাংখলা আজদৰো জনজিজতে বাৰব গুেুত্ব প্ৰদান
কজেবলল আহ্বান িনাে;
v. ক’জভড-১৯ মহামােীে পজেৰপ্ৰজেতত
পজেজস্থজতে প্ৰজত মৰ্াকা দৃজি েখা৷

পজেৱজতচ ত

আন্তঃোষ্ট্ৰীে

োিনীজত

আেু

অথচলনজতক

ইোে প্ৰজতজক্ৰো জহৰ্াৰপ, ববঠকত মবইজিাং, ৱাজিাং ন জডজৰ্, মতহোে, মোম, বাজলচন, কাঠমাণ্ডু , আবু
ধাজব, কাবুল, মাৰল আেু জেউলে দূতাৱাসে মুেব্বীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আেু বাকী দশচকসকলে সন্মুখত
জনিে জনিে দৃজিভাংগী উপস্থাপন কৰে৷ মতওুঁৰলাৰক মসই মদশসমূহত ভােৰত গ্ৰহে কো পদৰেপসমূহে
বাৰব লাভ কো প্ৰশাংসাে প্ৰজতজক্ৰোও জবজনমে কৰে৷
জবৰদশত জশোথী আেু কমীসকলে বাৰব ভােৰত গ্ৰহে কো পদৰেপসমূহ দূতাৱাসে মুেব্বীসকৰল
আৰলাকপাত কৰে৷ মতওুঁৰলাৰক ভােৰত এই মহামােীে জবেুৰে েুুঁজিবলল অন্তঃৱতী প্ৰোসত সহােক
মহাৱালক ঔৰ্ধ, জৰ্জকৎসা সামগ্ৰী, প্ৰেুজক্ত, গৰৱৰ্ো আেু অনযানয পদৰেপসমূহে জৰ্নাক্তকেেে
প্ৰজতৰবদৰনা দাজখল কৰে৷ দূতাৱাসে মুেব্বীসকৰল অনয মদশে পো লাভ কো জশোসমূহ তথা
মতওুঁৰলাকে উন্নত পদৰেপসমূহে জবৰ্ৰেও প্ৰজতৰবদন দাজখল কৰে৷ ক’জভড-১৯ক প্ৰজতহত কজেবলল
ভােৰত োকচ মদশসমূহে সহৰোজগতাত গঠন কো জবৰশৰ্ পুজুঁ িে সহােত সদসয োষ্ট্ৰসমূৰহ গ্ৰহে কো
পদৰেপসমূহে জবৰ্ৰে দূতাৱাসে মুেব্বীসকৰল ববঠকত বেচনা কৰে৷ দূতাৱাসে মুেব্বীসকৰল
মতওুঁৰলাকে কামে বাৰব প্ৰধানমন্ত্ৰীে পো উৎসাজহত মহাৱা বুজলও প্ৰকাশ কৰে৷
ববঠকত সামেজেত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ভােতে দূতাৱাসসমূহ ঘেে পো দূলেত থাজকৰলও ক’জভড-১৯ে
জবেুৰে ভােৰত মঘাৰ্ো কো েুেত মতওুঁৰলাৰকা সমাৰনই সহৰোগী বুজল মন্তবয কৰে৷ মতওুঁ কে মে
প্ৰৰতযকিন ভােতীেে ঐকযৱেতা আেু সিাগতাই মদশে ভজৱৰ্যত সুেজেত কোত সহাে কজেব৷
নতু ন বদল্লী
মাৰ্ষ 30, 2020

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.

