
 

 

 

ক োভিড-১৯ (Covid-19) নোম  মহোমোরী প্রবলিোবব আমোবের স্মরন  ভরবে কেে কে আমোবের 

সমগ্র মোনবজোভির অস্তিত্ব এ  বৃহৎ সঙ্কবের সম্মুখীন।  

ওেোনবেেোডড.ওেোর্ল্ড (OneShared.World) হল এ টে প্রেি এবং অন্তিভ ডক্ত কেৌথ অংেীেোরবের 

আবদোলন েো ভবভিন্ন সংসৃ্কভি, সম্প্রেোে, জোভি, সংস্থো, সত্তো, স্বোথ ড, প্রজন্ম, এবং কেবের সবে মোনব 

সিযিোর উন্নি িভবষ্যৎ এবং আমোবের কেৌথ আবোবের স্থোেীত্ব ভনস্তিি  রোর  প্রভি েুগ্মিোবব 

 োজ  রবে।  

আমরো প্রভিটিি  রোর কেষ্টো  ভর আমোবের সব ডজনীন মোনবিোর গণিোভি  অভিবযস্তক্ত েো হল 

ভবশ্ববযোপী ক্ষমিোর িম্ভ এবং আমোবের মোনবজোভিব  এই সস্তম্মভলি বৃহত্তম সং বের 

কমো োভবলোর প্রভি ভনভেডষ্ট পেবক্ষপ ভনবি প্রিোভবি  ভর । 

আমাদের সাদে য াগোন করুন। আন্তঃননর্ভরতার প্রনতশ্রুনত ননন । 

আভম প্রভিশ্রুভি ভনস্তছিঃ 

১) এ টে িভিষ্যৎবোনীমুল , প্রতির োধমূলক এবং প্রভিস্তিেোেীল পভর োঠোর প্রভিিো সমথ ডন 

 রববো েো আমোবের এই সস্তম্মভলি অস্তিবত্বর সঙ্কবের কথব  প্রভিরক্ষো  রবব ; 

২) আমোবের মবযয সব ডোভয  ক্ষমিোহীন এবং বস্তিিরো েোবি ভবভেষ্ট এবং ক্ষমিোেোলী ভহসোবব 

অপভরহোে ড স্বোযীনিো কিোগ  রবি পোবর এবং আমোবের সব ডজনীন মোনভব িো কেন আমোবের 

ববভেবের  কপ্রক্ষোপবে উেেোভপি হবে সমোনিোবব সবগৌরবব বো াঁেবি পোবর িো ভনস্তিি  রবি  োজ 

 রববো; 

৩) প্রিযক্ষিোবব এবং আমোর সম্প্রেোে , সংস্থো, জোভি সমুবহর মোযযবম আমোবের সোব ডজনীন 

মোনবিো এবং কেৌথ আবোে রক্ষোে আভম অংেগ্রহণ  রববো; 

৪) আমোবের গ্রবহর স ল প্রজোভি ও বোস্তুসংস্থোবনর জনয এ  ভনরোপে ও স্থোেী ববভশ্ব  পভরববে 

প্রেোর  রববো; 

৫) সমোবজর স ল ভেশু ও মোনুবষ্র জনয স্বোস্থয, সুরক্ষো, ন্যোয়সঙ্গি ভেক্ষো, স্বোস্থবসবো এবং 

ভনরোপত্তো সুভনস্তিি  রববো; 

৬) সমি যরবনর বেভি  অভিবযোস্তক্তব  সমথ ডন  রববো েো সংসৃ্কতি জরু়ে সংর োগ, শ্রদ্ধো, অর্ থ 

এবং য োগোর োগ উৎসোভহি/জোগ্রি ক রব   



৭) পোরস্পভর  ভবববেনো, শ্রদ্ধো, মহোনুিভ ভি এবং েেোেীলিোর মোযযবম মোনভব  সহবেোভগিো প্রেোর 

সমথ ডন  রববো;  

8) এই নীভিগুভল প্রভিটিি  রোর জনয আমরো েথোসোদ্ধ প্রবেষ্টোে বদ্ধপভর র । 

সবোর উন্নি উজ্জল িভবষ্যবির সুিীব্র আ োঙ্খো ভনবে আমরো আপনোব  এই নীভির প্রভি 

আপনোর প্রভিশ্রুভিবদ্ধিো এবং আমোবের ভবশ্ববযোপী আবদোলবন অংেগ্রহণ  রবোর জনয আহ্বোন 

জোনোস্তছ । 

• নোমিঃ 

• পেভবিঃ 

• কেেিঃ 

• সংস্থোিঃ 

• কপেোিঃ 

• ইবমলিঃ  

[ তবিঃদ্রিঃ আপতন্   তি প বিী পিরেপ কনন, িোহবল আমোরি  ইরমলগুতল গ্রহণ ক রি সম্মি 

হরলন্। আমোরি  গপতন্য়িো ন্ীতি আপন্ো  ির্য  েো ক রব এবং এটি তকভোরব বযবহৃি হরি 

পোর  িো বযোখ্যো ক রব।]  

উপভরউক্ত উরেশ্যগুতল সফল  রোর জনয আমরো েীগ্রই আপনোব  ভনস্তদ্ধডষ্ট প্রেোবর কেোগেোবনর 

উবেবেয আমিন জোনোব। 

প্রথবম স বলর সুভবযোবিড আমোবের জনস্বোস্থয পভরবষ্বো বোড়োবি এবং সব ডোভয   িুব থল  

জডনবগোিীব  সোহোেয  রোর জনয জরুভর বযবস্থোর পভর িনো  রবি হবব কেবহিভ  পরবিী ভ েভ  

মোবস যকোতভড-১৯ (Covid-19) মহোমোরী েভক্ষণ কগোলোবয ডর (Southern Hemisphere) ভেব  

স্থোনোন্তভরি হবি পোবর ।  

এই অেী োরগুভল প্রসোভরি  রবি আমরো আপনোব  এই বোিডোটে প্রেোর  রবি উৎসোভহি  রভে 

এবং আমোবের কেৌথ স্বপ্নব  বোিবোভেি  রোর জনয আমোবের সোবথ কেোগেোন  রোর জনয আহ্বোন 

 রভেিঃ 

আমোবের অভিন্ন মোনবিো, কেৌথ বোস্তুিন্ত্র, এ সোবথ আরও শ্ক্তিশ্োলী। 


