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আফ্রিকার দেশগুফ্রিতে ভারতের ওষুধ সরবরাহ  
দে 08.2020 

 
ফ্রেোফ্ররর প্রফ্রেফ্রিয়ায় ,  COVID-19 এ প্রভাফ্রবে আফ্রিকার ফ্রবফ্রভন্ন দেশগুফ্রিতে সাহায্য প্রোতের 
জেয ভারে দ্রুেোর সাতে এফ্রিতয় এতসতে।এই সাহায্য আফ্রিকার সাতে ভারতের ঐফ্রেহযবাহী বনু্ধত্ব 
এবং একসুত্রোর পফ্ররচায়ক, য্া ফ্রকো ফ্রবিে কতয়কবের ধতর েেুে উচ্চোয় দপ ৌঁফ্রেতয়তে।  

 

2. আফ্রিকার প্রায় 25 টিরও দবশী দেতশ ভারে ওষুতধর পযাতকজ দপ্ররণ করতে। এই ওষুতধর 
পযাতকতজর েতধয রতয়তে হাইড্রফ্রিতলাতরাকুইে, পযারাফ্রসটােি এবং অেযােয ওষুধ দয্গুফ্রি অফ্রেোফ্ররর 
সাতে িড়াই করার জেয োৎক্ষফ্রণকভাতব প্রতয়াজে।আশাকরা য্ায় দয্, এই ওষুধগুফ্রি অফ্রেোফ্ররর 
সাতে িড়াই করার জেয আফ্রিকার ফ্রবফ্রভন্ন দেশগুফ্রির রাফ্রিক প্রতচষ্টার পূরক ফ্রহতসতব সহায়ো করতব। 
 
3. প্রধােেন্ত্রী দোেী িে 17ই এফ্রপ্রি 2020 োফ্ররতে েফ্রক্ষণ আফ্রিকার রািপফ্রে এবং একইসাতে 
আফ্রিকাে ইউফ্রেয়তের অধযক্ষ রাোত াসার সাতে দটফ্রিত াতে বাকযািাপ কতরফ্রেতিে।তসই দ াোিাতপ 
প্রধােেন্ত্রী ভাইরাতসর ফ্রবরুতে আফ্রিকার সফ্রিফ্রিে প্রতচষ্টাতে ভারতের সমূ্পণণ সাহায্য প্রোতের কো 
বতিফ্রেতিে। িে 9ই এফ্রপ্রি 2020 োফ্ররতে প্রধােেন্ত্রী উিান্ডা প্রজােতন্ত্রর েহাোেয রািপফ্রে ইওতয়ফ্রর 
কাগুো েুতসতভফ্রের সাতে দটফ্রিত াতে বাকযািাপ কতরফ্রেতিে। প্রধােেন্ত্রী, িে 6ই দে 2020 োফ্ররতে 
ইফ্রেওফ্রপয়ার প্রধােেন্ত্রী আফ্রবতয় আহতেতের সাতেও বাকযািাপ কতরতেে।     

 

4. এর আতি 2020 –র এফ্রপ্রি োতস ভারতের ফ্রবতেশ েন্ত্রী আফ্রিকার ফ্রবফ্রভন্ন দেতশর োর সেেুিয 
েন্ত্রীতের কাতে COVID-19 এর ফ্রবরুতে িড়াইতয় আফ্রিকার জেিতণর সাতে ভারতের একসুত্রোর 
কোও পুেরায় উতেে কতরতেে এবং োতের সহতয্াফ্রিো প্রোতের প্রস্তাবও দপশ কতরতেে। োর এই 
প্রস্তাব এইসকি দেশদ্বারা িভীরভাতব প্রশংফ্রসে হতয়তে। 
  
5. রায়পুতরর এইেএস-এর সহতয্াফ্রিোয় ভারতের ফ্রবতেশ েন্ত্রক দ্বারা আতয়াফ্রজে  “দপশাোর 
স্বাস্থ্যকেীতের জেয COVID-19  অফ্রেোফ্রর ফ্রেবারণ এবং পফ্ররচািোর ফ্রেকফ্রেতেণশ”-এর উপতর 
স্বাস্থ্যকেী এবং অেযােযতের জেয ই-আইটিইফ্রস দকাসণটি এেে আফ্রিকার স্বাস্থ্যকেীতের জতেযও প্রসাফ্ররে 
করা হতয়তে। েন্ত্রতকর এই উতেযািটিতক বযাপকভাতব স্বািে জাোতো হতয়তে। গুরুত্বপূণণভাতব উতেেেীয় 
দয্, আইটিইস-র কায্ণিতের অধীতে প্রফ্রশক্ষণ এবং দয্ািযো অজণ তের স্লতটর  40%  এরও দবশী স্লট 
পরম্পরািেভাতব আফ্রিকার দেশগুফ্রির জেয ফ্রেফ্রেণষ্ট কতর রাো হতয়তে। 
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