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প্রধানমন্ত্রী বিশ্বজনীন প্রবিষেধক শীেষ সষেলন 2020 তি ভার্চষ য়াল ভােণ 
প্রদান কষেষেন। 
জচন 04,2020 

 
ভােি আজ আন্তজষ াবিক প্রবিষেধক তজাট, গাবভ-তি 15 বমবলয়ন মাবকষ ন ডলাে তদিাে জনয 
প্রবিশ্রুবি প্রদান কষেষে।  

 

বিটিশ প্রধানমন্ত্রী িবেস জনসষনে আষয়াজষন বিশ্বজনীন প্রবিষেধক শীেষ সষেলষন প্রধানমন্ত্রী শ্রী 
নষেন্দ্র তমাদী ভার্চষ য়াল ভােণ প্রদান কষেষেন , তেখাষন 50 টিেও তিশী তদষশে িযিসায়ী তনিৃিৃন্দ, 
ইউ এন এষজবি, সচশীল সমাজ, সেকাবে মন্ত্রীগণ, োষ্ট্রপ্রধান এিং তদশীয় তনিৃিৃন্দ অংশগ্রহণ 
কষেবেষলন।  
 

প্রধানমন্ত্রী িাাঁে ভােষণ িষলষেন তে, এই েকম একটা কঠিন সমষয় ভােি বিষশ্বে পাষশ একিাে 
সাষে দাাঁবিষয় েষয়ষে। 

 
শ্রী তমাবদ িষলষেন, “ ভােিীয় সভযিা তশখায় বিশ্বষক একটি পবেিাে বহষসষি তদখষি এিং এই 
অবিমাবেে সমষয় ভােি তসই বশক্ষাে উপষে তিাঁষর্ োকষি তর্ষ্টা কষেষে।“ বিবন িষলষেন, 
“ভােষিে বনকট প্রবিষিশীে মষধয তকৌশলগি সাধােণ প্রবিবিয়াষক সামষন এবগষয় বনষয় বগষয় এিং 
তে সকল তদশ তর্ষয়ষে িাষদে বিষশে সাহােয প্রদান কষে,ভােষিে বনজস্ব বিশাল সংখযক মানচেষক 
সচেক্ষা প্রদান কষেও 120 টিেও তিশী তদষশে মষধয ভােষি ওেচষধে মজচি তেষক িন্টন কষে ভােি 
এই কাজটা কষেষে । “    

 

প্রধানমন্ত্রী িষলষেন তে, COVID অবিমাবে একবদক তেষক সাম্প্রবিক ইবিহাষস প্রেমিাে তদবখষয় 
বদষয়ষে তে, বিশ্বিযাপী সহষোবগিাে সীমািদ্ধিা কি সীবমি, মানি জাবি এক ষ্পষ্ট সাধােণ শত্রুে 
সেচখীন হষয়ষে।    

 
গাবভে কো উষেখ কষে বিবন িষলষেন তে, এটা শুধচমাত্র একটি তজাটিদ্ধিাই নয় িেং সাো 
পৃবেিীে তজাটিদ্ধিাে একটি প্রিীক।এটি আমাষদে মষন কবেষয় তদয় তে, অনযষদে সাহােয কষে 
আমো বনষজষদে সাহােয কেষি পাবে।   

 
বিবন িষলষেন তে, ভােি একটি বিশাল জনসংখযাে তদশ এিং স্বাস্থ্য সচবিধা খচিই সীবমি এিং িাই 
টিকাকেষণে গুরুত্ব তস উপলবি কেষি পাষে।  

 

প্রধানমন্ত্রী িষলষেন তে িাাঁে সেকাে দ্বাো শুরু কো অনযিম প্রেম কােষিম বেল ইন্দ্রধনচস, োে 
লক্ষয বেল এই বিশাল তদষশে দেূপ্রাষন্ত োকা জনগণ সহ ভােষিে বশশু এিং মবহলাষদে সমূ্পণষভাষি 



প্রবিষেধক প্রদানষক বনবিি কো।  

 
বিবন িষলষেন তে সচেক্ষা প্রসাষে ভােি িাে জািীয় টিকাকেণ কােষিষম েয়টি নিচ ন প্রবিষেধকষক 
েচক্ত কষেষে।  

 
প্রধানমন্ত্রী বিস্তাবেি ভাষি িষলষেন তে, ভােি িাে সামবগ্রক প্রবিষেধক তজাগাষনে লাইনষক 
বডবজটাইজ কষেষে এিং এে তকাল্ড তর্ষনে অখন্ডিাষক তদখভাষলে জনয একটি ইষলকট্রবনক ভযাকবসন 
ইষন্টবলষজি তনটওয়াষকষ ে বিকাশ ঘটিষয়ষে।   

বিবন িষলষেন্, এই উদ্ভািন, সঠিক মাত্রায়,সঠিক সমষয় এিং তশে প্রান্ত অিবধ সচেবক্ষি এিং 
ক্ষমিা সম্পন্ন প্রবিষেধষকে উপলিিাষক সচবনবিি কেষি।  

 
প্রধানমন্ত্রী িষলষেন তে ভােি বিষশ্বে মষধয প্রবিষেধক উৎপাদষন সিষেষক আষগ েষয়ষে এিং বিষশ্বে 
প্রায়  60 শিাংশ বশশুষদে টিকাকেষন তোগদান কষেষে। 

 

প্রধানমন্ত্রী িষলষেন, “ ভােি ‘গাবভ’-ে কমষকাষন্ডে মূলযষক স্বীকৃবি তদয়, িাই ভােি ‘গাবভ’তক 
অনচদান প্রদান কষেষে তেখাষন ভােি এখষনা অিবধ ‘গাবভ’ে সমেষন পাওয়াে তোগয ”।  

 

প্রধানমন্ত্রী িষলষেন, ‘গাবভ’তক ভােষিে সমেষন শুধচমাত্র আবেষক কােষণই নয়, িেং সিাে জনয 
বিবশ্বিযাপী প্রবিষেধষকে দাম কম োখাে জনয ভােষিে বিশাল দাবি েষয়ষে, তকননা গি পাাঁর্ 
িেষে ‘গাবভ’ প্রায় 400 বমবলয়ন ডলাে সঞ্চয় কষেষে। 

 
প্রধানমন্ত্রী পচনোয় উষেখ কষেষেন তে, ভােি সমগ্র বিষশ্বে সাষে একিািদ্ধ হষয় পাষশ দাাঁবিষয় 
আষে, তসইসাষে প্রমাণ কষেষে তে, কম মূষলয গুণমান েচক্ত প্রবিষেধক উৎপাদষন ভােি সক্ষম। 
ভােষিে দ্রুি টিকাকেনষক প্রসাবেি কোে বনজস্ব অবভজ্ঞিা এিং েষেষ্ট পবেমাষন প্রবিভাশালী 
বিজ্ঞাবনক গষিেক েষয়ষে।  

 
বিবন িষলষেন, শুধচমাত্র বিশ্বিযাপী স্বাস্থ্য পবেষেিায় অিদান োখাে ক্ষমিাই ভােষিে তনই, িাে 
সাষে সিাে সাষে বমষল বমষশ িন্টন কোে প্রবি বিশ্বাসও িাে েষয়ষে। 

 
বনউ বদবে 
জচন 04,2020  
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