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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে ক াৱিন ৱিশ্ব সন্মিলন 2021 সয়বাধন

য়ে

জুলাই 05, 2021

প্রধানমন্ত্রীয়ে ক াউইন কলায়েল নয়েভত ভাষণ দিয়ে, ভাৰয়ত ক াদভড-১৯ৰ
কমা াদেলা ৰাৰ োয়ে মানুহৰ সুদেধায়থ কে াউইন কেটফম স
ে
য়লায় েযৱহাৰৰ
সুয় াগ দৰ দিে দেচায়ৰ
ক াউইন কেটফম এটা
ে
অ'কেন ছ'চে া
প্রধানমন্ত্রী

দ য় ায়না কিয়ে েযৱহাৰ

দৰে োদৰে :

২০ ক াটট মানুয়হ আয়ৰাগয কসতু এে েযৱহাৰ দৰয়ছ, দ য় ায়না কডয়ভলোয়ৰ এই
এে সহয়েই েযৱহাৰ দৰে োদৰে : প্রধানমন্ত্রী
দেগত ১০০ েছৰত এই ধৰণৰ মহামাৰী কহাৱা নাই, খুে েক্তিোলী হ'কলও এ
ক ায়নও এই কচয়লঞ্জৰ কমা াদেলা দৰে কনাৱাদৰে : প্রধানমন্ত্রী
আদম এয় লয়গ াম
লাদগে : প্রধানমন্ত্রী

ভায়ৱ

দৰে লাদগে আৰু এ ক্তিত হহ সন্মুখৰ ফায়ল আগোদি াে

ভাৰয়ত দসদ্ধান্ত হলয়ছ ক টী া ৰণৰ ক ৌেল সম্পূণ দডক্ত
ে েয়টল েদ্ধদতত
প্রধানমন্ত্রী
সুৰদিত আৰু ভৰসায় াগয নদথৰ সহােত
দেষেত থা থ প্রমান থাদ ে : প্রধানমন্ত্রী

'ত

ৰা হ'ে :

াৰ েৰা টী া কলাৱা হহয়ছ এই

দডক্তেয়টল েদ্ধদত েযৱহাৰৰ ফলত টী াৰ প্রয়োগ সম্পয় ে তথয ৰাদখে োদৰ আৰু
অেচে মাে োদৰ : প্রধানমন্ত্রী
‘এ দেশ্ব এ স্বাস্থ্য েযৱস্থ্া’ ভােনাত মানেোদতয়ে এই মহামাৰী
প্রদতহত দৰে : প্রধানমন্ত্রী

দনক্তিতভায়ৱ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নয়ৰন্দ্র কমািীয়ে আক্তে ক াউইন কলায়েল নয়েভত ভাষণ দিয়ে। ক াদভড-১৯
মহামাৰী প্রদতহত দৰেলল ক াউইন কেটফম েযৱহাৰৰ
ে
সুয় াগ ভাৰতৰ উেদৰও েৃদথৱী দিয়ছ।

প্রধানমন্ত্রীয়ে কতওঁ ৰ ভাষণৰ আৰম্ভদণয়ত এই মহামাৰীৰ
াৰয়ণ সমগ্ৰ েৃদথৱীত দ স লৰ
েীেনােসান হহয়ছ কতওঁ য়লা ৰ দন টাত্মীে সময়েিনা েনাইয়ছ। কতওঁ হ য়ছ ক দেগত ১০০
েছৰত এই ধৰণৰ ক ায়না মহামাৰীৰ সম্মুখীন হ'েলগীো কহাৱা নাই আৰু খুে েক্তিোলী হ'কলও
ক ায়না কিয়ে এ
ভায়ৱ এই কচয়লঞ্জৰ কমা াদেলা
দৰে কনাৱাদৰে। শ্রী কমািীয়ে হ য়ছ,
‘ক াদভড-১৯ মহামাৰীৰ েৰা সোয়তাল ডাঙৰ দ দেিা মানেোদতয়ে োইয়ছ, কসো হ'ল- আদম
এয় লয়গ াম দৰে লাদগে আৰু এ ক্তিত হহ সন্মুখৰ ফায়ল আগোদি াে লাদগে। আদম
প্রয়তযয় ই প্রয়তয ৰ েৰা দেদ ম আৰু আনৰ সোয়তাল
ভাল েন্থা-েদ্ধদতদেলা
হল
আয়লাচনা দৰম।’
সমগ্ৰ দেশ্বৰ হসয়ত ভাৰয়ত দনেৰ অদভজ্ঞতা, দেয়েষজ্ঞস লৰ েৰামে ে আৰু সম্পি ভাগ দৰ
ল'ে দেচায়ৰ েুদল উয়েখ দৰ প্রধানমন্ত্রীয়ে েৃদথৱীৰ দেদভন্ন কিেৰ েন্থা-েদ্ধদত সম্পয় ে োদনেলল
ভাৰতৰ আগ্ৰহৰ দেষেয়টাও উয়েখ য়ৰ। এই মহামাৰীৰ কমা াদেলাত প্র ুক্তিৰ গুৰুত্বৰ থা
উয়েখ দৰ প্রধানমন্ত্রীয়ে ে ক ছফ্টয়ৱৰ হ'ল এয়ন ু ৱা এটা দেষে 'ত আমৰ সম্পি হ্ৰাস
কহাৱাৰ ক ায়না সমসযা নাই। আৰু কসয়ে ক াদভড সংক্রদমতস লৰ সংস্পেলল
ে ক ায়নাো
আদহয়ল কতওঁ দচনাি ৰাৰ োয়ে অ'কেন ছ'চে এে দ্রুত উদ্ভােন ৰা হহয়ছ। প্র ুক্তিগত দিেৰ
েৰা দ অতযন্ত সুদেধােন । প্রধানমন্ত্রীয়ে ে ক ২০ ক াটট মানুয়হ আয়ৰাগয কসতু এেয়টা
েযেহাৰ দৰয়ছ। দ য় ায়না কডয়ভলোয়ৰ সহয়েই এই এেয়টা েযৱহাৰ দৰে োয়ৰ। দ য়হতু
এইয়টা ভাৰতত েযৱহৃত হহয়ছ, কসয়ে ইোৰ গদত আৰু ামৰ ধাৰা থা থভায়ে েৰীদিত েুদল
প্রধানমন্ত্রীয়ে আশ্বস্ত য়ৰ।
শ্রী কমািীয়ে ে ক মহামাৰীৰ েৰা মানেোদত ৰিা দৰেলল গ'কল টী া ৰণ সোয়তাল
ভাল েন্থা। ভাৰয়ত দসদ্ধান্ত হলদছল ক সম্পূণ ে দডক্তেয়টল েদ্ধদতত টী া ৰণৰ ক ৌেল দনধাৰণ
ে
দৰে লাদগে। ইোৰ ফলত মহামাৰী েৰেতী সমেত েৃদথেী ক দতো স্বাভাদে অেস্থ্ালল উভদত
আদহে, তাৰ োয়ে টী া কলাৱাৰ প্রক্তক্রোয়টা গুৰুত্বেূণ।ে এই সংক্রান্তত প্রামাণয নদথ দনৰােি,
সুৰদিত আৰু ভৰসায় াগয হ'ে লাদগে, প্রয়তযয় ই কসই তথয ৰাদখে লাদগে ক কতওঁ 'ত াৰ
ওচৰত টী া হলয়ছ। টী াৰ কডােৰ ায়ত অেচে নহে আৰু া
া কডাে দিো হহয়ছ কসই
সংক্রান্তত তথয ভাৰতত দডক্তেয়টল প্রক্তক্রোত সঞ্চে দৰ ৰখা হহয়ছ।
সমগ্ৰ দেশ্বয় এটা েদৰোল দহচায়ে ভোৰ ভাৰতীে িেনৰ
ে
থা উয়েখ দৰ প্রধানমন্ত্রীয়ে ে ক
ক াদভড টী া ৰণ কেটফম ে ক াউইনৰ উদ্ভােন কসয়ে অ'কেন ছ'চে েদ্ধদতত ৰা হহয়ছ।
েৃদথেীৰ দ য় ায়না কিয়ে ইো েযেহাৰ দৰে োদৰে।
শ্রী কমািীয়ে ে ক আক্তেৰ আয়লাচনাচক্রই ক াউইন সমগ্ৰ েৃদথেীৰ ওচৰত েদৰদচত ৰাৰ
প্রথম ধাে। এই কেটফমৰে মাধযমত ভাৰয়ত ৩৫ ক াটট টী াৰ কডাে দিয়ছ। ক ইদিনমানৰ
আগয়ত ভাৰতত এদিনয়ত ৯০ লি মানুয়হ টী া োইয়ছ। টী া সংক্রান্তীে প্রামাণয নদথৰ োয়ে
স য়লা ঠাইয়ত এটু ু ৰা াগে হল ঘূৰাৰ ক ায়না প্রয়োেন নাই। এই সংক্রান্তীে স য়লা তথয

দডক্তেয়টল ফৰয়মটত আয়ছ। আৰু সোয়তাল ভাল দেষেয়টা হ'ল ক ক ায়নাোই এই ছফ্টয়ৱৰয়টা
দনেৰ স্থ্ানীে চাদহিা অনু ােী প্রয়োেনীে েদৰেতেন দৰে োদৰে। দনেৰ েিেযৰ কেষ ে ােত
ে
প্রধানমন্ত্রীয়ে আো দৰয়ছ ক আয়লাচনা অতযন্ত ফলপ্রসূ হ'ে। ‘এ দেশ্ব এ স্বাস্থ্য েযৱস্থ্া’
ভােনাত মানেোদতয়ে এই মহামাৰী দনক্তিতভায়ৱ প্রদতহত দৰে।
নতু ন দিল্লী
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