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1.
প্রতিবেশী এেং মূল সহব োগী দেশগুতলর কোছ দেবক ভোরবি উৎপোতেি ভযোকতসন সরেরোবহর
জনয ভোরি সরকোর দেশ কব়েকটি অনুবরোধ দপব়েবছ। টীকো উৎপোেন ও সোধযমবিো তেিরবের
প্রতিশ্রুতি রক্ষোবেে এেং মহোমোরী দমোকোতেলো়ে মোনতেকিোর স্বোেেরক্ষোবেে সোহো য করোর জনয ভোরি
এই অনুবরোবধর উত্তবর 2021 সোবলর 20 জোনু়েোতর দেবক ভু টোন, মোলদ্বীপ, দনপোল, মো়েোনমোর এেং
দসবশলবস সরেরোহ শুরু করবে । শ্রীলঙ্কো, আফগোতনস্তোন এেং মতরশোবসর দক্ষবে, আমরো প্রব়েোজনী়ে
তন়েন্ত্রক ছোড়পে পোও়েোর অবপক্ষো়ে আতছ।
2. অনযোনয দেবশর মবিো ভোরবিও স্বোস্থ্য পতরবেেোপ্রেোনকোরী, ফ্রন্টলোইন কমী এেং সেেোতধক
অরতক্ষি কমীবের প েো়েক্রবম টিকোেোন কমেসূতি েোস্তেোত়েি হবে। প েো়েক্রতমক দরোলআউবটর
সম়ে আভযন্তরীন প্রব়েোজনী়েিোর কেো তেবেিনো কবর, ভোরি আগোমী সপ্তোহ এেং আগোমী মোবস
সহব োগী দেশগুতলবিও এক এবক দকোতভড-19 ভযোকতসন সরেরোহ করবে। তেবেবশ সরেরোবহর
সম়ে দেশী়ে আভযন্তরীন িোতহেো দমটোবনোর জনয দেশী়ে তনমেোিোবের কোবছ োবি প েোপ্ত স্টক
েোবক িো তনতিি করো হবে।
3. ভযোকতসন সরেরোবহর আবগ জোিী়ে এেং প্রোবেতশক স্তবর প্রশোসতনক ও প্রব়েোগসংক্রোন্ত তেকগুতল
প েোবলোিনো কবর 19-20 জোনু়েোতর 2021 িোতরখ টিকো পতরিোলক, দকোল্ড দিইন অতফসোর,
দ োগোব োগ অতফসোর এেং িেয পতরিোলকবের জনয একটি প্রতশক্ষে কো েক্রম পতরিোতলি হবে।
4. এর আবগ COVID-19 মহোমোরী িলোকোলীন ভোরি প্রিু র পতরমোবে হোইবরোতিবলোবরোকুইন,
দরমবডতজতভর এেং পযোরোবসটোমল টযোেবলট সহ ডো়েোগনতস্টক তকট, দভতন্টবলটর, মোস্ক, গ্লোভস
এেং অনযোনয তিতকৎসো দ্রেয সরেরোহ কবরতছল।
5. পোটেনোরতশপ্স ফর অযোবিবলবরটিং তলতনকযোল ট্রো়েোলস (পযোক্ট) দপ্রোগ্রোবমর অধীবন ভোরি দেশ
কব়েকটি প্রতিবেশী দেশবক িোবের তলতনকোল ক্ষমিো েোড়োবনো এেং দজোরেোর করোর জনয
প্রতশক্ষে তেব়েবছ। পৃেকভোবে, ইতি়েোন দটকতনকোল অযোি ইকনতমক দকোঅপোবরশন (আইবটক)
দপ্রোগ্রোবমর অধীবন মহোমোরী দমোকোতেলো়ে আমোবের অতভজ্ঞিো ভোগ কবর তনব়ে সহব োগী
দেশগুতলর স্বোস্থ্য পতরবেেো কমী এেং প্রশোসকবের জনয দেশ কব়েকটি প্রতশক্ষে দকোসে আব়েোজন
করো হব়েবছ।

6. েিে মোন প্রবিষ্টো়ে, ভোরি সোরো তেশ্বেযোপী সে দেবশ সরেরোহ অেযোহি রোখবে। তজএতভআই-এর
দকোভোি সুতেধোর অধীবন এটি উন্ন়েনশীল দেশগুতলবি আভযন্তরীে প্রব়েোজনী়েিো এেং আন্তজেোতিক
িোতহেো এেং িু তির সঠিক ভোরসোময পতরমোপ করবে।
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