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চিনের উহাে থেনে োগচরেনের সচরনে আোর তৃতীে উড়াে 

থেব্রুোরী 27,2020 

ভারত সরোর মাস্ক, গ্লাভস এবং অেযােয জরুরী চিচেৎসা সামগ্রী সহ 15 টে 
চিচেৎসা সাহায্য চিেনে 26 থে থেব্রুোরী 2020 তাচরনে প্রোে েনর। ভারতীে বাে ু
থসোর এেটি চবনেষ উড়াে চস – 17  এই সরবরাহ 26 থে থেব্রুোরী সন্ধ্যার পনর 

চিনের উহানে থপ ৌঁনে থেে।  

চিনে েনরাো ভাইরাস (নোচভড- 19) এর প্রােভুভ াব এবং চিে েতৃভ ে মাস্ক এবং 
চিচেৎসা সরঞ্জাম প্রোনের অেুনরানে এই সাহায্য প্রোে েরা হে। প্রোেম্ী েনর্ 
থমােী চিনের রাস্ট্রপচত চজ চজেচপং থে 8 ই থেব্রুোরী 2020 তাচরনে এেটি চিঠিনত  
চিনের জেগণ এবং চিনের সরোনরর প্রচত ভারনতর জেগণ এবং ভারত সরোনরর 
সংহচতর েো বযক্ত েনরে এবং চিনের এই প্রনোজনের সমে এই সহনয্াচগতা চিেনে 
উপহার চহনসনব উনেে েনরে। এই চিচেৎসা সামগ্রী সরবরাহ, এই সংক্রমনণর প্রােভুভ াব 
য্ানে  চবশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠে জে স্বাস্থ্য জরুরী অবস্থ্া থ াষো েনরনে, থসটি চেে্ণ 
েরার জেয চিনের প্রনিষ্টানে বৃচি েরনত সাহায্য েরনব। 

এই েইু থেে এই বের উভনের মনেয কূটনেচতে সম্পেভ  স্থ্াপনের 70 তম পচূতভ  উৎসব 
উেয্াপে েনরনে , থসনহতু এই সহনয্াচগতা চিনের জেগনণর প্রচত ভারনতর জেগনণর 
বনু্ধ্ত্ব ও সংহচতর চিহ্ন স্বরূপ। 

ভারতীে বাে ুথসোর উড়াে, উহাে থেনে থেরার সমে 76 জে ভারতীে োগচরে ( 
3 জে েতূাবানসর আচেোচরে সহ, য্ারা এই সচরনে আোর োনজর সমন্বনের 
তোরচেনত চেনেে) এবং প্রোে ম্ী েনর্ থমােীর প্রচতনবেী সুেভ প্রেম েীচতর 
পে অেসুরণ েনর 36 চবনেেী োগচরে, য্ানের মনেয েনেেজে প্রচতনবেী থেনের 
োগচরে, য্ারা ভারনত আসার জেয সাহায্য থিনেচেনেে, তানেরনে ভারনত সচরনে 
চেনে আনস। চবনেেী োগচরেনের মনেয 23 জে বাংোনেনের, 6 জে চিনের,  2 জে 



েনর মাোেমার এবং মােদ্বীনপর এবং েচিণ আচিো,আনমচরো এবং মাোগাস্কানরর 
এেজে েনর োগচরে চেনেে। 

এই চেনের উড়াে সহ থমাট চতেটি উড়ানের আনোজে েরা হনেচেে।আনগর েটুি 
উড়াে 31 থে জােেুারী এবং 1 ো থেব্রুোরীনত চগনেচেে। সবভনমাট 723 জে ভারতীে 
োগচরে এবং 43 জে চবনেেী োগচরেনে এই চতচেটি উড়ানে চিনের উহাে প্রনেে 
থেনে সচরনে আো হনেনে। 

 

চেউ চেচে 

থেব্রুোরী 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. 

     


