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ভাৰতে আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ ঔষধ পাফ্ৰে য াগান ধতৰ 
মে’ 08, 2020 
 
1. েহাোৰীৰ প্ৰতি সঁহাতৰ স্বৰূপে ভাৰপি িত্েৰিাপৰ ক’তভড-19-ৰ দ্বাৰা প্ৰভাতিি তিতভন্ন 
আতিকান ৰাষ্ট্ৰসেূহলৈ সাহাৰ্য প্ৰদান কতৰিলৈ আগিাত়ি আপহ। এইয়া হহপে আতিকাৰ হসপি ভাৰিৰ 
েৰম্পৰাগিভাপি দ়ৃি িনু্ধত্ব আৰু সংহতিৰ েতৰচয় তৰ্ তিগি তকেু িেৰি এক নিুন তিখৰি 
উেনীি হহপে।  
 
2. ভাৰপি আতিকাৰ 25 খনিলক অতিক মদিলৈ ঔষিৰ মেপকজ মপ্ৰৰণ কতৰপে। এই ঔষিৰ 
মেপকজি হাইড্ৰক্সীক্লৰকুইন, মেৰাতচিােৈ আৰ ুঅনযানয ঔষি আপে তৰ্ িত্ষণািভাপি েহাোৰীৰ 
হসপি ৰ্ুঁজ তদয়াৰ কাৰপণ প্ৰপয়াজনীয়। এই ঔষিসেূহ েহাোৰীৰ হসপি মোকাতিৈা কৰাৰ কাৰপণ 
আতিকাৰ তিতভন্ন মদিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰপচষ্টাৰ েতৰেূৰক তহচাপে প্ৰিযাতিি।   
 
3. প্ৰিানেন্ত্ৰী মোডীপয় 17 এতপ্ৰৈ 2020 িাতৰপখ িিয োন আতিকান ইউতনয়নৰ অিযষ িাা দতষণ 
আতিকাৰ ৰাষ্ট্ৰেতি ৰাোপ ৌচাৰ হসপি মেতৈপ ান মৰ্াপগ িািয াৈাে কপৰ। প্ৰিানেন্ত্ৰীপয় মিপখিৰ 
িািয াৈােি ভাইৰােৰ তিৰুপে মৰ্ৌা আতিকান প্ৰপচষ্টাৰ কাৰপণ িাৰপি েূণয সোযন আগি়িাি িুতৈ 
অিগি কপৰ। প্ৰিানেন্ত্ৰীপয় 9 এতপ্ৰৈ 2020 িাতৰপখ ওগাণ্ডা গণৰাজযৰ ৰাষ্ট্ৰেতি েহাোনয য়ুপিতৰ 
কাগুো েুপেপভতনৰ হসপি মেতৈপ ান মৰ্াপগ িািয াৈােি তেতৈি হহতেৈ। 6 মে 2020 িাতৰপখ 
প্ৰিানেন্ত্ৰীপয় ইতাঅতেয়াৰ প্ৰিানেন্ত্ৰী অতি আহপেদৰ হসপিও কাা োপি। 
 
4. ইয়াৰ আগপি এতপ্ৰৈ 2020ৰ সেয়পোিাি, হিপদতিক েতৰক্ৰো েন্ত্ৰীপয় ক’তভড-19-ৰ হসপি 
ৰ্ুঁজি আতিকাৰ মৈাকসকৈৰ ৈগি ভাৰিৰ সংহতি প্ৰকািৰ কাৰপণ তিতভন্ন আতিকান মদিসেূহৰ 
মিপখিৰ সেকষসকৈৰ হসপি কাা োতিতেৈ আৰ ুমিওঁপৈাকক সকপৈািৰণৰ সাহাৰ্যৰ প্ৰদানৰ প্ৰস্তাি 
তদতেৈ। মিপখিৰ প্ৰস্তািক এই মদিসেূপহ ৰ্পাষ্ট প্ৰিংসা কপৰ।  
 
5. AIIMS ৰায়েুৰৰ সহপৰ্াগি হিপদতিক েতৰক্ৰো েন্ত্ৰণাৈয়ৰ দ্বাৰা আপয়াতজি "ক’তভড-19 
েহাোৰীীঃ স্বাস্থ্য তিপিষজ্ঞৰ কাৰপণ প্ৰতিপৰাি আৰ ুিযিস্থ্ােনা তনপদযিািৈী”-ৰ ওেৰি স্বাস্থ্যকেী আৰ ু
আনসকৈৰ িাপি ই-আই টি ই তচ-ৰ োঠ্যক্ৰে এতিয়া আতিকাৰ সকপৈা স্বাস্থ্যকেীলৈও সম্প্ৰসাতৰি 
কৰা হহপে। েন্ত্ৰণাৈয়ৰ এই েদপষেক িহুৈভাপি আদৰতণ জপনািা হহপে। উপেখপৰ্াগয মৰ্ আই টি ই 
তচ কাৰ্যক্ৰেৰ অিীনি সেস্ত প্ৰতিষণ আৰ ু সষেিা িতৃেৰ 40 িিাংিিলক অতিক শ্লে 
েৰম্পৰাগিভাপি আতিকাৰ মদিসেূহৰ কাৰপণ তনতদযষ্ট কৰা হহপে। 
 
নেুন ফ্ৰিল্লী 
যম’ 08, 2020 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


