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ভারতীয় দূতাবাস এবং উচ্চ আয়য়ায়ের প্রমুখয়দর সায়ে প্রধানমন্ত্রীর ভভভিও
কনফায়রন্স
মার্চ 30, 2020

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নয়রন্দ্র মমাভদ আজ সয়যে 7:00 ঘটিকায় ভবশ্ববোপী ভারতীয় দূতাবাস এবং উচ্চ
আয়য়ায়ের প্রধানয়দর সায়ে ভভভিও সয়েলন কয়রয়েন। ভবশ্ববোপী মকাভভি-19 –এর প্রতভিয়া ভবষয়য়
ভবশ্ববোপী ভারতীয় উচ্চ আয়য়ায়ের কায়ে এই ধরয়নর সয়েলয়নর আয়য়াজন এই প্রেম।
প্রধান মন্ত্রী বয়লয়েন মে, অসাধারণ সময়য় অসাধারণ সমাধায়নর প্রয়য়াজন পয়র, মেটি ভবশ্বায়য়নর এই
েুয়েও প্রয়য়াজন, কারণ, ভবয়শ্বর মবশীরভাে মদশই আজ ভনয়জয়দরয়ক ভনভৃ তবায়স ভনয়য় ভেয়য়য়ে। এই
অভতমাভরর সায়ে লড়াই করার জনে এই ধরয়নর পদয়েপ মনওয়াটা অবশেম্ভাবী ভেল, ভকন্তু এটা
অপভরহােচ পদয়েপও ভেল, কারণ ভবশ্ববোপী কাজকমচ বয হয়য় োবার ফয়ল আন্তজচাভতক পভরবহন
বেবস্থা, আভেচক বাজার এবং ভবশ্ববোপী অেচনীভতর উপয়র এর র্ূ ড়ান্ত এবং সুদর
ূ প্রসারী প্রভাব
পয়ড়য়ে।
প্রধানমন্ত্রী বয়লয়েন মে, এই বেয়রর জানুয়ারী মায়সর মাঝামাভঝ সময় মেয়ক এই অভতমাভরর
মমাকাভবলা করার জনে, বাইয়রর মেয়ক সংিমণ আসার ঝুুঁ ভকয়ক কমায়নার জনে, এবং পরবতীকায়ল
ভবশাল বোভিয়ত েভড়য়য় পড়ায়ক প্রভতয়রাধ করার জনে ভারত অভূ তপূবচ এবং দ্রুত পদয়েপগুভল গ্রহণ
করভেল। এর ময়ধে ভেল ভারত দ্বারা পৃভেবীর ময়ধে বৃহত্তম ভনভৃ তবাস এবং লক-িাউন প্রো র্ালু
করা।
প্রধান মন্ত্রী, এই সংকয়টর কয়য়কটি ভরয়কয়ন্দ্র ভবয়দয়শ আটয়ক পড়া ভারতীয়য়দর ভফভরয়য় আনার জনে
উচ্চ আয়য়ায়ের প্রধানয়দর প্রয়র্ষ্টার প্রশংসা কয়রয়েন। ভতভন ভবয়শষ কয়র পাুঁর্টি ভবষয়য়র উপয়র
ময়নায়োে মদবার জনে তায়দরয়ক বয়লয়েন।
i.

তায়দর ভনয়জয়দর এবং মসইসহ তায়দর দয়লর এবং পভরবায়রর স্বাস্থে ও সুরোয়ক সুভনভিত
করা।

ii.

আন্তজচাভতক ভ্রময়ণ সীমাবদ্ধতার জনে অভনভিয়তার কারয়ণ ভবয়দয়শ এখনও রয়য় োওয়া
ভারতীয়য়দর ভদয়ক নজর রাখা।ভতভন ভারতীয় ভমশয়নর প্রধানয়দর বয়লয়েন মে, এই

ধরয়নর ভারতীয়য়দর োরা ভবয়দয়শ আটয়ক পয়রয়েন তায়দর ময়নাবলয়ক বারাবার জনে
আহবান কয়রয়েন, এবং তায়দর বয়লয়েন মে, এই অপভরকভিতভায়ব ভবয়দয়শ আটয়ক পড়ার
কারয়ণ োকার বয়দাবস্ত সহ প্রয়য়াজনীয় এবং সম্ভাবে উদ্ভূ ত সমসোগুভল ভনয়য় সংভিষ্ট
মদয়শর সায়ে কো বলার জনে।
iii.

মকাভভি-19 –এর ভবরুয়দ্ধ লড়াই করার জনে মসই মদয়শর সয়বচাত্তম অনুশীলনগুভলর
স্বীকৃ ভত, উদ্ভাবন, ববজ্ঞাভনক আভবষ্কার এবং ভর্ভকৎসা সরঞ্জায়মর আয়য়াজন-এর প্রভত
সজাে দৃভষ্ট এবং মসগুভলয়ক ভর্ভিত করার কো তায়দর বয়লয়েন। ভতভন ভবয়দশ মেয়ক
অধুনা প্রভতভিত ভপএম–মকয়ার তহভবয়ল অনুদান আয়য়াজন করার জনে উপয়োেী প্রর্ার
করার জনে দূতাবায়সর প্রধানয়দর পরামশচ ভদয়য়য়েন।

iv.

মেয়হতু এই সংকট অেচনীভতর উপয়রও প্রভাব মফয়লয়ে, তাই প্রধানমন্ত্রী, অতোবশেকীয়
সরবরায়হর বেবসা, বসনেদল র্ালনা করার শৃংখল, অেচ মপ্ররণ ইতোভদ ভবষয়গুভল মেন
েভতগ্রস্থ না হয়, মসজনে তায়দর সমন্বয়য়র মাধেয়ম ভবয়দশী অংশীদারয়দর সায়ে মসগুভল
সুভনভিত করার জনে ময়নাভনয়বশ করার ভদয়ক ভমশয়নর প্রধানয়দর পরামশচ ভদয়য়য়েন।

v.

ভবয়শষতঃ

মকাভভি-19- অভতমাভরর

পভরয়প্রভেয়ত

উদ্ভূ ত

আন্তজচাভতক

রাজনীভত

এবং

অেচননভতক পভরভস্থভতর উপয়র েভীর ময়নায়োে মরয়খ মেয়ত বয়লয়েন।
এর প্রতু েত্তয়র, মবভজং, ওয়াশংটন ভিভস, মতহরান, মরাম, বাভলচন, কাঠমান্ডু, আবু ধাভব,
কাবুল, মাল এবং ভসওয়লর দূতাবায়সর দশজন প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং অনে সদসেয়দর
সাময়ন তায়দর দৃভষ্টয়কাণগুভলয়ক তু য়ল ধয়রয়েন। এই অভতমাভরর মমাকাভবলা করার জনে
ভারয়তর েৃহীত পদয়েয়পর মসইসব মদয়শর স্বীকৃ ভতর প্রশংসার কোও তারা জাভনয়য়য়েন।
ভবয়দয়শ আটয়ক পড়া ভারতীয়, ভবয়শষতঃ োত্র এবং শ্রভমক মদর সাহােে করার জনে
তায়দর প্রয়র্ষ্টার কোর উপয়র দূতাবায়সর প্রধানরা মরখাপাত কয়রয়েন। ওষুধ, ভর্ভকৎসা
সরঞ্জাম, প্রেুভি, েয়বষণা এবং অনোনে উপায়, মেগুভল অভতমাভরর ভবরুয়দ্ধ লড়াই করার
জনে ভারয়তর ভনজ মদশবাসীয়ক সাহােে করয়ত পায়র মসগুভলয়ক সনাি করার প্রয়র্ষ্টার
কোও

তারা

জাভনয়য়য়েন।

মকাভভি-19–

এর

ভবরুয়দ্ধ

ভবশ্ববোপী

লড়াইয়য়

অনোনে

মদশগুভল মেয়ক মশখা ভবদো এবং মসগুভলর সয়বচাত্তম অনুশীলয়নর কোও দূতাবায়সর
প্রধানরা জাভনয়য়য়েন। আমায়দর প্রভতয়বশীয়দয়শ, মকাভভি-19 –এর মমাকাভবলায় সাকচ ভু ি
মদশগুভলর জনে প্রধানমন্ত্রীর উয়দোয়ে েঠিত ভবয়শষ তহভবয়লর বেবহার কয়র জাতীয়
মমাকাভবলায় সহয়তার জনে মসইসব মদয়শর েৃহীত পদয়েপগুভলর উপয়র দূতাবায়সর
প্রধানরা

মরখাপাত

কয়রয়েন।

তায়দর

কায়জর

জনে

প্রধানমন্ত্রীর

পরামশচ

এবং

উৎসাহপ্রদায়নর জনে দুতাবায়সর প্রধানরা তায়দর কৃ তজ্ঞতাও প্রকাশ কয়রয়েন।
পভরয়শয়ষ, প্রধানমন্ত্রী এই কোর উপয়র মজার আয়রাপ কয়রয়েন মে, হয়ত পায়র ভবয়দয়শ
ভারতীয় দূতাবাস মদশ মেয়ক অয়নক দূয়র রয়য়য়ে তোভপ মকাভভি-19 –এর ভবরুয়দ্ধ

ভারয়তর লড়াইয়য় তারা পুয়রাপুভর অংশগ্রহণ করয়েন। ভতভন আরও মজার আয়রাপ
কয়রয়েন মে, সকল ভারতীয়য়র একতা এবং সয়র্তনতা জাভতর ভভবষেতয়ক সুরভেত
রাখয়ত সাহােে করয়ব।
ভনউ ভদভি
মার্চ 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.

