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1. ভাৰত চৰকাৰৰ বহুৰতা অনুৰৰাধ পাইৰে চু বুৰীয়া আৰু প্ৰমুখ অংশীদাৰ দদশসমূহৰ পৰা ভাৰতীয়
উৎপাদদত প্ৰদতৰেধকৰ দ াগানৰ বাৰব। এই অনুৰৰাধসমূহৰ প্ৰদতদিয়া দহচাৰপ, আৰু ভাৰতীয়
প্ৰদতৰেধক উৎপাদন আৰু দবদিকৰণ ক্ষমতাৰ বযৱহাৰ দকাদভড মহামাৰীৰ দবৰুৰে দুুঁ জবলি
সকৰিা মানৱতাক প্ৰদানৰ ভাৰতৰ দববৃত প্ৰদতশ্ৰুদতৰ সসৰত সংহদত ৰাদখ, ভূ টান, মািদ্বীপ,
বাংিাৰদশ, দনপাি, মযানমাৰ আৰু দচৰচৰিচলি 20 জানুৱাৰী 2021 তাদৰখৰ পৰা অনুদান
সাহা যৰ অধীনত দ াগান আৰম্ভ হ'ব। শ্ৰী িংকা, আফগাদনস্তান আৰু মদৰচাচৰ দক্ষত্ৰত, আদম
প্ৰৰয়াজনীয় দনয়ন্ত্ৰক মুকদিৰ বাৰব অৰপক্ষা কদৰ আৰোুঁ।
2. আন দদশৰ দৰৰ, ভাৰতত টীকাকৰণ অনুষ্ঠান ৰূপায়ন কৰা সহৰে, এক প যায়িম ধৰৰণ
স্বাস্থ্য ত্ন প্ৰদানকাৰী, আগশাৰীৰ কমী আৰু সবযাত্মক
অসুৰদক্ষতসকিক আৱৰাৰ বাৰব।
প যায়িম মুকদিৰ ঘৰুৱা প্ৰৰয়াজনৰ প্ৰদত িক্ষয ৰাদখ, ভাৰৰত দকাদভড-19 প্ৰদতৰেধক অংশীদাৰ
দদশসমূহলি দ াগান ধৰা অবযাহত ৰাদখব আগন্তুক সপ্তাহ আৰু মাহৰবাৰত এক প যায়িম ধৰৰণ।
এয়া দনদিত কৰা হ'ব দ ঘৰুৱা উৎপাদকসকিৰ প যাপ্ত ষ্ট'ক থাদকব ঘৰুৱা প্ৰৰয়াজন পূৰণ
কদৰবলি দবৰদশলি দ াগান ধৰৰাৰত।
3. প্ৰদতৰেধকৰ দ াগানৰ আগৰত, 19-20 জানুৱাৰী 2021 তাদৰৰখ প্ৰাপ্তকাৰী দদশসমূহৰ টীকাকৰণ
পদৰচািক, দচুঁ চা সংগ্ৰহ দবেয়া, দ াগাৰ াগ দবেয়া আৰু তথয পদৰচািকসকিৰ বাৰব এক প্ৰদশক্ষণ
অনুষ্ঠান আৰয়াজন কৰা সহৰে, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চদিক দুৰয়া স্তৰত, দ পদৰচািন আৰু কা যকদৰ
দদশ আৱৰণ কদৰব।
4. ভাৰৰত দকাদভড-19 মহামাৰী সময়ত হাইড্ৰদিক্ল'ৰকুইনাইন, দৰমৰদচীভীৰ আৰু দপৰাদচটামি
দটবৰিট, আৰু িগৰত দনদান সামগ্ৰী, দভদিৰিটৰ, মাস্ক, দলাভচ্ আৰু আন দচদকৎসা উপকৰণ
দ াগান দদদেি বহুৰতা দদশক।
5. ভাৰৰত বহুৰতা চু বুৰীয়া দদশক প্ৰদশক্ষণ প্ৰদান কদৰৰে দনজৰ দচদকৎসা ক্ষমতা উন্নত আৰু
শদিশািী কদৰবলি, দচদকৎসা পৰীক্ষা দ্ৰুত কৰা আংশীদাৰীত্ব (দপ এ দচ টি) অনুষ্ঠানত
অন্তগযত। পৃথকভাৰৱ, বহুৰতা প্ৰদশক্ষণ আৰয়াজন কৰা সহৰে অংশীদাৰৰ দদশৰ স্বাস্থ্য দসৱা কমী
আৰু পদৰচািকসকিৰ বাৰব ভাৰতীয় প্ৰ ুদিগত আৰু অথযলনদতক সহৰ াদগতা (আই টি ই দচ)
অনুষ্ঠানৰ অধীনত, মহামাৰীৰ সসৰত জ
ুুঁ দদয়াৰ দক্ষত্ৰত আমাৰ অদভজ্ঞতা দবদনময় কদৰ।

6. এক চিন্ত প্ৰৰচষ্টাত, ভাৰৰত দবশ্বৰজাৰী দদশসমূহলি প্ৰদতৰেধক দ াগান ধৰা অবযাহত ৰাদখব। এয়া
ঘৰুৱা প্ৰৰয়াজন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দাবী আৰু দাদয়ত্বৰ সসৰত সংহদত ৰখা হ'ব, াৰ দভতৰত
আৰে দজ এ দভ আই-ৰ দকাৰভি সুদবধা উন্নয়নশীি দদশসমূহলি।
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