
 

ক োভিড-১৯ সংভিষ্ট ভিষয়ে আরএসভস’র প্রভিভিেো 

ক োভিড-১৯ মহোমোরী সমগ্র ভিয়ে এিং কেয়ের অিযন্তয়রও তিভর ক োেো  (আরএমভি) খোয়ি নভিরহীন প্রিোি 

কেয়েয়ে। ক োভিড-১৯ সং ট ভিিীে কেউয়ের মোধ্যয়ম িমে কিয়েই চেয়ে, আরএসভস িোর কে য়হোল্ডোরয়ের সোয়ে 

ভনয়ে সোভিি   ভরভিভির উন্নয়নের মাধ্যনম ভাল ফলাফল পেনে  োি  য়র চয়েয়ে। ক োভিড-১৯ ঝুুঁভ মুক্ত এ ভট 

 মিয়েত্র িিোে পরনে যেোযে সময়ে ক্রয় আয়েে সরিরোহ  রা সরিরোহ োরী  োরখোনোসমূহর িনয এ ভট চযোয়েঞ্জ 

ভেে।  রিিিী োয়ে, ক োভিড-১৯ মহোমোরীর মোয়ঝই, ৬ কসয়েম্বর ২০২০ কেয়  আরএসভস এর আওিোিুক্ত 

 োরখোনোসমূনে  োঠোয়মোগি, তিেুযভি  এিং অভি ভনরো ত্তো ভিষে   ভরেেিন েুেরায় শুরু  য়রয়ে, যোয়ি  মপ্লোয়েন্ট 

 োরখোনোসমূহ ভনভেিষ্ট সমেসীমোর ময়ধ্য িোয়ের ক্রয় আয়েে সরিরোহ  রয়ি  োয়র। 

আরএসভস ইভিময়ধ্য এর আওিোিুক্ত  োরখোনোসমূহয়  িোয়ের শ্রভম য়ের সুরেোয়  অগ্রোভধ্ োর কেওেোর িনয আহ্বোন 

িোভনয়েয়ে। এর কপ্রভেয়ি, আওিোিুক্ত  োরখোনোসমূহয়  এ ভট ক োভিড-১৯ কচ ভেে সরিরোহ  রো হয়েয়ে এিং 

এই  েয়ে সমূহ সম্পনকে সকল শ্রভম পক জাোনে শ্রভম -মযোয়নিয়ময়ন্টর কযৌে অংেগ্রহয়ে গভঠি কসইেভট 

 ভমভটয়  িযিহোর  রোর িনয  োরখোনোসমূহয়  অনুয়রোধ্  রো েনয়নে।  কসইসোয়ে, ক োভিড-১৯ এর সংিমে করোপধ্, 

 োরখোনোসমূহ এস ে িযিিো পে িোস্তয়ি গ্রহে  য়রয়ে এিং কসগুয়েো যেোযেিোয়ি কময়ন চেয়ে িো ভনভিি  রয়ি 

 োরখোনোসমূহয়  সভচত্র প্রমোে প্রেোন  রয়ি হয়ি। পকাে  োরখোনো এই স ে িযিিো গ্রহে  রয়ে, আরএসভস কসই 

 োরখোনোে আনুষভি   োঠোয়মোগি, তিেুযভি  এিং অভি ভনরো ত্তো ভিষে   ভরেেিনসমূহর িনয িোর ইভঞ্জভনেোরপের 

কপ্ররে  য়র। আরএসভস’র স ে ইভঞ্জভনেোর/  মিীয়ের ভনরো ত্তো ভিষে   ভরেেিন  ভরচোেনোর সমে করোয়গর 

সংিমেিভনি ঝুুঁভ  হ্রোস  রয়ি প্রয়েোিনীে সুরেো িযিিো গ্রহয়ের িনযও ভনয়েিেনো কেওেো হয়েয়ে। 

 



 

  

িো মোত্রো  ভরমোয় র কচ  য়েন্ট ক োভিড-১৯ ভিষে  সয়চিনিোমূে  ক োেোর 

ঝুুঁভ র  োরেসমূহ হ্রানসর প্রয়চষ্টোর অংে ভহসোয়ি, আরএসভস  োরখোনোর শ্রভম  এিং মযোয়নিয়ময়ন্টর িনয এ ভট 

সমূ্পেি িোচুিেোে কসইেভট  ভমভট কসইেভট কেভনং (এসভসএসভট) কপ্রোগ্রোম শুরু  য়রয়ে এিং ইভিময়ধ্য হোিোয়রর ও 

অভধ্  কসইেভট কেভনং কসেন সম্পন্ন  য়রয়ে (পসনেম্বর ২০২১  যিন্ত ৫১৬৬ ভট অধধ্নেশে) । 

২০১৩ সোয়ের মধ্যিোগ কেয় ই, িোংেোয়েেী তিভর ক োেো   োরখোনোগুয়েোয়ি  মিয়েয়ত্রর ভনরো ত্তোর ভিষয়ে 

উয়েখয়যোগয উন্নভি  ভরেভেি হয়ে। আরএসভসর েেয হয়ে ভিেমোয়নর  মিয়েয়ত্রর ভনরো ত্তো ভিষে   োযিিমসমূে 

সরিরোয়হর মোধ্যয়ম এই উয়েখয়যোগয সোেেযসমূহ এভগয়ে ভনয়ে যোওেো। আরএসভস েৃঢ়িোয়ি ভিেোস  য়র কয, এর 

েীর্িয়মেোেী প্রভিশ্রুভি ও এ ভনষ্ঠিোর মোধ্যয়ম এভট ক িে এই ক োভিড-১৯ মহোমোরীর প্রিোিয় ই প্রেভমি  রয়ি নো, 

িরং িোংেোয়েয়ের ভিভডভ ’র প্রিৃভিয়িও সহোেিো  রয়ি। 

 

 


