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ভাৰতে আজজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজেতেধক মৈত্ৰী- গাজভলৈ 15 জৈজৈয়ন ৈাজকি ন ডৈাৰ অনুদান 
আগবত াৱাৰ প্ৰজেশ্ৰুজে জদতয়। 
 

জিতেইনৰ প্ৰধানৈন্ত্ৰী বজৰছ জনছনৰ অধযক্ষোে অনুজিে ভাৰু্ি তৱৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজেতেধক শীেি 
সজিৈনে প্ৰধানৈন্ত্ৰী শ্ৰী নতৰন্দ্ৰ মৈাডীতয় ভােণ আগব ায় যে প্ৰায় 50 খন মদশৰ বাজণজয সংস্থাৰ 
কণিধাৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এতজঞ্চীসৈূহ, জবজভন্ন মদশৰ ৈন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মনোসকতৈ অংশগ্ৰহণ 
কতৰ। 

 

প্ৰধানৈন্ত্ৰীতয় মেতখেৰ ভােণে কয় ময ভাৰতে এই প্ৰেযাহ্বানৰ সৈয়তছাৱাে সৈগ্ৰ জবশ্বৰ মসতে 
সহৈজৈিো ম ােণ কতৰ।  

 

শ্ৰী মৈাডীতয় কয়, সৈগ্ৰ জবশ্বই এো  জৰয়াৈ- ভাৰেীয় সভাযোই আৈাক এই জশক্ষাই জদতয় আৰ ু
ৈহাৈাৰীৰ সৈয়তছাৱাে এই জশক্ষাৰ দ্বাৰাই উদ্বদু্ধ মহ আজৈ আগুৱাই মগতছা। মেতখতে কয় ভাৰতে 
ইয়াে ৈজেু থকা ঔেধ 120 খন মদশলৈ মপ্ৰৰণ কৰাৰ ৈগতে জনজৰ মদশৰ জনসাধাৰণক ৰক্ষা 
কজৰ প্ৰজেতৱশী মদশসৈূহৰ মসতে এক অজভন্ন মকৌশৈ গ  জদতছ যাৰ জজৰয়তে সংকেৰ  ৰা ৈকু্ত 
মহাৱাৰ  দতক্ষ  হােে মৈতছ। 

 

প্ৰধানৈন্ত্ৰীতয় কয় ময কজভড-19 ৈহাৈাৰীতয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহতযাজগোৰ সীৈাৱদ্ধোক প্ৰকাশ কজৰতছ 
আৰু সাম্প্ৰজেক ইজেহাসে ৈানৱ জাজেতয় প্ৰথৈবাৰৰ বাতব এক অজভন্ন শত্ৰুৰ মসতে মৈাকাজবৈা 
কজৰতছ।   

 

গাজভৰ প্ৰসংগ উতেখ কজৰ মেতখতে কয় ময এইয়া মকৱৈ এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মৈত্ৰীতয়ই নহয় বৰঞ্চ এক 
মবজশ্বক সংহজেৰ প্ৰেীতকা, যাৰ জজৰয়তে আজৈ এখন মদতশ আনখন মদশক সহাযি আগব াইতছা। 

 

মেতখতে কয় ময ভাৰেে এক জবশাৈ জনসংখযা আৰু সীজৈে স্বাস্থয মসৱাৰ সুজবধা আতছ আৰু যাৰ 
বাতব আজৈ টীকাকৰণৰ গুৰুত্ব উ ৈজি কজৰব  াতৰা। 



 

প্ৰধানৈন্ত্ৰীতয় কয় ময মেতখেৰ ৰ্ৰকাৰৰ প্ৰথৈ  দতক্ষ সৈূহৰ জভেৰে অনযেৈ হৈ জৈছন ইন্দ্ৰধনেু, 
যাৰ জজৰয়তে সৈগ্ৰ মদশৰ ৈগতে মদশৰ দগুিৈ অংশে থকা জশশু আৰু গভি ৱেী ৈজহৈাসকৈৰ 
টীকাকৰণ জনজিে কৰা হয়। 

 

মেতখতে কয় সুৰক্ষাৰ জবস্তাৰৰ কাৰতণ ভাৰতে জনজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ কাযিক্ৰৈে ছো নেুন 
প্ৰজেতেধকৰ সংতযাজন কজৰতছ। 

 

প্ৰধানৈন্ত্ৰীতয় জবশদভাতৱ কয় ভাৰতে প্ৰজেতেধক মযাগানৰ সৈগ্ৰ প্ৰজক্ৰয়াতো জডজজতেৈ ৈাধযতৈতৰ কজৰ 
আজহতছ আৰু ইয়াৰ মযাগান শ ংখৈ  যিতবক্ষণৰ বাতব এক ইতৈকট্ৰজনক প্ৰজেতেধক জনৰীক্ষণ বযৱস্থা 
গজ  েুজৈতছ। 

 

এই উদ্ভাৱনসৈূহৰ জজৰয়তে জনৰা দ আৰ ু প্ৰতয়াজনীয় প্ৰজেতেধক সঠিক সৈয়ে, সঠিক ৈাত্ৰাে 
সকতৈাতৱ যাতে ৈাভ কতৰ োক জনজিে কৰা মহতছ বুজৈ মেতখতে কয়। 

 

প্ৰধানৈন্ত্ৰীতয় কয় জবশ্বৰ প্ৰজেতেধক উত্ াদনকাৰী মদশসৈূহৰ জভেৰে ভাৰে প্ৰথৈ শাৰীে আতছ 
আৰু সৈগ্ৰ জবশ্বৰ 60 শোংশ জশশুৰ টীকাকৰণৰ কাৈে ভাৰেৰ অৱদান আতছ। 

 

শ্ৰী মৈাডীতয় কয় ভাৰতে গাভীৰ কাৈৰ স্বীক জে আৰু ৈূৈয প্ৰদান কজৰ অহাৰ ৈগতে গাভীে ভাৰতে 
জনয়ৈীয়ালক অনুদানতক ধজৰ জবজভন্ন সাহাযি প্ৰদান কজৰ আজহতছ। 

 

প্ৰধানৈন্ত্ৰীতয় কয় ভাৰতে গাভীক আজথিক সাহাযি প্ৰদান কৰাই নহয় বৰঞ্চ জবগে  াৰ্ বছৰে গাভীৰ 
400 জৈজৈয়ন ডৈাৰ ৰাজহ কজৰ মবজশ্বকভাতৱ প্ৰজেতেধকৰ দাৈ হ্ৰাস কৰাৰ মক্ষত্ৰতো গুৰুত্ব ূণি ভূজৈকা 
 াৈন কজৰ আজহতছ। 

 

প্ৰধানৈন্ত্ৰীতয় উন্নে ৈানৰ ঔেধ আৰু প্ৰজেতেধক কৈ বযতয়তৰ উত্ াদন কৰাৰ মক্ষত্ৰে সৈগ্ৰ জবশ্বৰ 
মসতে ভাৰেৰ সহৈজৈিোৰ জদশতো মেতখেৰ ভােণে দাজি ধতৰ। ভাৰেে টীকাকৰণৰ প্ৰসাৰ আৰু 
উল্মৈখতযাগয গতৱেণাৰ অজভজ্ঞোই এই মক্ষত্ৰে সহায়ক মহতছ বুজৈ মেতখতে জাজনবলৈ জদতয়।  

 

মেতখতে কয় জবশ্ববযা ী স্বাস্থয মসৱা প্ৰতৰ্ষ্টাে ভাৰতে অনুদান জদয়াৰ উ জৰও সৈগ্ৰ জবশ্বৰ মসতে 
মেতখতে অজভজ্ঞোও আদান প্ৰদান কতৰ। 

 

নিচ ন তিল্লী 
জচন 04, 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. 


