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চীনৰ ৱুহানৰ পৰা কৰা তৃতীয়ট া বিমাবনক স্থান পবৰৱতত ন 
ফেব্ৰুৱাৰী 27, 2020 

 

ভাৰত চৰকাৰৰ মাস্ক, হাতৰমাজা আৰু অন্যান্য জৰুৰীকালীন্ চচচকৎসা সজঁচুল থকা 15 টন্ চচচকৎসা 
সাহাৰ্য 26 ফেব্ৰুৱাৰী, 2020 তাচৰৰে চীন্লল পঠিয়ায়। এই সামগ্ৰীসমূহ ইচিয়ান্ এয়াৰ ে'চয ৰ চচ-17 
চিৰেষ চিমাৰন্ 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ চিন্া গভীৰ সন্ধ্যা চীন্ৰ ৱুহান্ত অৱতৰণ কচৰ প্ৰিান্ কৰৰ। 
 

এই সাহাৰ্য চীন্ত ফহাৱা ক'ৰণা ভাইৰাছ (ক'চভড-19)ৰ প্ৰািভুয াৱৰ প্ৰচত লক্ষ্য ৰাচে আৰু মাস্ক আৰু 
চচচকৎসা সজঁচুল চিচাচৰ চীৰন্ কৰা অনু্ৰৰাধৰ চভচিত প্ৰিান্ কৰা হয়।  প্ৰধান্মন্ত্ৰী ন্ৰৰন্দ্ৰ ফমাডীৰয় চীন্ৰ 
ৰাষ্ট্ৰপচত চজ চজন্চপিংলল 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 তাচৰৰে চলো পত্ৰত ভাৰতিষযৰ ফলাকৰ  আৰু ভাৰত 
চৰকাৰৰ চীন্ৰ জন্সাধাৰণ আৰু চীন্া চৰকাৰৰ প্ৰচত থকা সিংহচত তথা সদ্ভাৱৰ কথা উৰেে কচৰচছল 
আৰু এই সিংকটৰ সময়ত চীন্লল উপহাৰৰূৰপ সহায়-সাহাৰ্য ফৰ্াগান্ চিিলল আগ্ৰহ প্ৰকাে কৰৰ। এই 
চচচকৎসা সজঁচুলসমূৰহ চীন্ৰিেক এই ফৰাগৰ সিংক্ৰমণ চন্য়ন্ত্ৰণৰ িাৰি কৰা প্ৰৰচষ্টাক উিগচন্ জগাি চৰ্ 
ফৰাগক চিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্াই ইচতমৰধয জন্স্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন্ পচৰচস্থ্চত চহচাৰপ ফ াষণা কচৰৰছ। 
 

আচজ চৰ্ সাহাৰ্য ফপ্ৰৰণ কৰা হহৰছ ফসইয়া চীন্ৰ জন্গণৰ প্ৰচত ভাৰতৰ জন্গণৰ িনু্ধ্ত্ব আৰ ু
একতাৰ চচন্ চৰ্ৰহতু িইু ফিৰে এই িছৰ কূটলন্চতক সম্পকয  স্থ্াপন্ৰ 70 তম িাচষযকী উিৰ্াপন্ 
কচৰি।  
 

ৱুহান্ৰ পৰা  ূচৰ আচহিৰ সময়ত, ইচিয়ান্ এয়াৰ ে'চয ৰ চিমান্েৰন্ 76 গৰাকী ভাৰতীয় ন্াগচৰক 
(ইয়াত 3 গৰাকী ভাৰতীয় িতূািাসৰ চিষয়াও সচিচৱষ্ট হহ আৰছ চৰ্ৰয় এই স্থ্ান্ পচৰিতয ন্ কাৰ্যসূচী 
ৱুহান্ত থাচক পচৰচালন্া কচৰচছল) আৰু আমাৰ চুিুৰীয়া ফিেসমূহৰ 36 গৰাকী চিৰিেী ন্াগচৰকক হল 
উৰা মাচৰচছল। এই চিৰিেী ন্াগচৰকসকৰল প্ৰধান্মন্ত্ৰী ফমাডীৰ ‘চুিুৰীয়া প্ৰথম ন্ীচত’ৰ অধীন্ত ভাৰতলল 
আচহিলল সহায় চিচাচৰচছল | এই চিৰিেী ন্াগচৰকসমূহৰ চভতৰত আচছল িািংলাৰিেৰ 26 গৰাকী ন্াগচৰক, 

চীন্ৰ 6 গৰাকী ন্াগচৰক, মযান্মাৰ আৰু মালদ্বীপৰ 2 গৰাকীলক ন্াগচৰক আৰু িচক্ষ্ণ আচিকা, আৰমচৰকা 
ৰু্ক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু মাডাগাস্কাৰৰ 1 গৰাকীলক ন্াগচৰক। 

ৱৱ 

আচজৰ এেন্ চিমান্ৰক ধচৰ মুঠ চতচন্েন্ চিমান্ৰ আৰয়াজন্ কৰা হহৰছ | আগৰ চিমান্িেুৰন্ 31 জানু্ৱাৰী 
আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰ্াত্ৰা কচৰচছল। মুঠ 723 গৰাকী ভাৰতীয় আৰু 43 গৰাকী চিৰিেী ন্াগচৰকক এই 
চতচন্েন্ চিমান্ৰ দ্বাৰা চীন্ৰ ৱুহান্ৰ পৰা হল অন্া হহৰছ। 
 

নতুন বিল্লী 
ফেব্ৰুৱাৰী 27, 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. 


