
ভা�রতী�য় হা�ই কমি�শন

ঢা�ক�

সং�বা�দ মিবাজ্ঞমি�     

“  বান্দে�     ভা�রতী মি�শন  ”  

ভা�রত সরকা�র  প্রধা�নমন্ত্রী শ্রী নরেরন্দ্র মোম�দীর  মোনত� রে� কারের�ন� ভা�ইর�স  মহা�ম�রর  কা�ররে� বি�রেদীরে� আটরেকা পড়া�

ভা�রতয়রেদীর মোদীরে� বি বিররেয় আনরেত “�রে" ভা�রত বিম�ন”  ন�মকা ��হাত্তম প্রত%���সন কা�র্য'ক্রম শুরু কারেররে+।  এই

ভা�রতয় ন�গবিরকারেদীর মরেধা% অরেনরেকাই ররেয়রে+ন র্য�র� চা�কাবির , পড়া�রে��ন�/ইন্টা�ন'�প, পর্য'টন, �%�স� ইত%�বিদী বি�বিভান্ন

কা�ররে� লকাডা�উরেনর  আরেগ বি�বিভান্ন মোদীরে� বিগরেয়বি+রেলন ।  এ+�ড়া�ও ররেয়রে+ন  অন%�ন% ভা�রতয় ন�গবিরকা ,  র্য�রেদীর

বিচাবিকা স� স7ক্র�ন্ত জরুর পবিরবি:বিত �� পবির��রেরর সদীরেস%র ম�ত; %জবিনত কা�ররে� ভা�রত স র অবিন��র্য'ৎসা সংক্রান্ত জরুরী পরিস্থিতি বা পরিবারের সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে ভারত সফর অনিবার্য ।

২. ��7ল�রেদীরে� আটরেকা পড়া� ভা�রতয়রেদীর ৮ মোম ২০২০ মো?রেকা পর্য'�য়ক্ররেম সবিররেয় মোনওয়� হারে� । প্র?ম পর্য'�রেয়

এয়�র ইবি@য়�র স�তবিট ফ্লা�ইট ভা�রতয় ন�গবিরকারেদীর শ্রীনগর (৮, ১২ ও ১৩ মোম), বিদীল্লী (৯ ও ১১ মোম), ম;ম্বা�ই (১০

মোম)  এ�7 মোচান্ন�ই (১৪ মোম) বিনরেয় র্য�রে�। প্রবিতবিট ফ্লা�ইরেট প্র�য় ১৭০ জন র্য�ত্রী �হান কার� হারে� । প্র?ম ফ্লা�ইরেট ঢা�কা�র

বি�বিভান্ন মোমবিডারেকাল  কারেলজ  মো?রেকা আটরেকা পড়া� বি�ক্ষা�?'রেদীর  শ্রীনগরের  বি বিররেয় মোনয়� হারে� ।  হা�ই  কাবিম�ন  এই

বি�ক্ষা�?'রেদীর স�রে? বিনর�বিLন্নভা�রে� মোর্য�গ�রের্য�গ রক্ষা� কারের এ�7 এই কাবিMন পবিরবি:বিতরেত সরে�'�চ্চ উদী�রত�র স�রে? প�রে�

?�কা� মোমবিডারেকাল কারেলজসমOরেহার অধা%ক্ষারেদীর ঘবিনষ্ঠ সহারের্য�বিগত�য় খা�দী%, ��স:�ন, অ?' ইত%�বিদী বি�বিভান্ন বি�ষয় সম�ধা�ন

কারেররে+।

৩.  হা�ই  কাবিম�ন�র  শ্রীমত রভা� গ�ঙ্গু;বিল দী��  বি�ম�ন�"রের উপবি:ত  হারেয়  ��7ল�রেদী� মো+রেড়া র্য�ওয়� ভা�রতয়

ন�গবিরকারেদীর প্র?ম দীলবিটরেকা বি�দী�য় জ�ন�ন এ�7 ত�রেদীর স�রে? মতবি�বিনময় কারেরন। বি�ক্ষা�?'রেদীর বিনর�পরেদী মোদীরে� মো র�র

শুরেভাL� জ�বিনরেয় হা�ই কাবিম�ন�র বি�রেদীরে� ভা�রতয় ন�গবিরকারেদীর কাল%�রে� ভা�রত সরকা�রেরর প্রবিতশ্রুবিত প;ন�'%ক্ত

কারেরন। তরু� বি�ক্ষা�?'র� ঈরেদীর আরেগ ��বিড়া বি ররেত প�র�য় হা�ই কাবিম�ন�র সরেন্ত�ষ প্রকা�� কারেরন। বিতবিন বি�ক্ষা�?'রেদীর

ভা�ররেত মোপX+�রেন�র পর স্বা�:%বি�বিধা অন;সর� কার�র পর�ম�' মোদীন। বি�ক্ষা�?'র�  ত�রেদীর প্রত%���সরেন সহারের্য�বিগত�র জন%

হা�ই কাবিম�নরেকা ধান%��দী জ�ন�য়।

৪. �রে" ভা�রত বিম�ন মো�স�মবিরকা বি�ম�ন পবির�হা� মন্ত্রী��লয়, স্বার�ষ্ট্র মন্ত্রী��লয়, স্বা�:% ও পবির��র কাল%�� মন্ত্রী��লয়,

প্রবিতরক্ষা� মন্ত্রী��লয়, পরর�ষ্ট্র মন্ত্রী��লয় এ�7 র�জ% সরকা�রেরর সমন্বরেয় পবিরচা�বিলত একাবিট ��হাত্তর কা�র্য'ক্রম র্য�রেত বি+ল

সমবিন্বত প্ররেচাষ্টা�,  স;বিচাবিন্তত  পবিরকাল্পন�,  জবিটল  সমন্বয় ও  ��স্ত��য়ন ।  পরর�ষ্ট্র মন্ত্রী��লয় প্রত%���সন  কা�র্য'ক্রম

পবিরচা�লন�র জন% মো�বি�রভা�গ র�রেজ%র মোন�ডা�ল অবি স�ররেদীর বিনরেয়�গ বিদীরেয়রে+।
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