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কোক�মিভাড  -  ১৯ কো��ক�মিবালা�য় ভা�রতী কো�কেক মি�মিকত্সং� সংহা�য়তী�র তী� তী�য় ��লা�ন  

[দুঃ��সময়ে� পা	য়ে
 থা	কি, বন্ধু�  বয়ে� যখন ডা	কি!]

হা	ই  কিম
ন	র  শ্রী�মতী� র�ভা	 গা	ঙ্গু�কি� দুঃ	
  আরকি -কিপাকিসআর  কো	কিভাডা-১৯  
ন	ক্তরণ  কি 

সমকি&তী জরুকির কি)কিত্স	 সহা	�তী	র তী+ তী�� )	�	ন ০৬ কোম ২০২০ ব	/�	য়েদুঃ
 সর	য়েরর ম	নন��

পারর	ষ্ট্রমন্ত্রী� ডা.  এ কো. আবদুঃ�� কোম	য়েমনকো হাস্তা	ন্তর য়েরয়ে5ন। এই কি গুকি�র স	হা	য়েয8 ৩০ হা	জ	র

পার�ক্ষা	 র	 সম্ভব হায়েব।  ২৯ একি<� ২০২০ <ধা	নমন্ত্রী� কো
খ হা	কিসন	র স	য়েথা কো>	ন	�	য়েপা <ধা	নমন্ত্রী�

নয়েরন্দ্র কোম	দুঃ� ব	/�	য়েদুঃয়ে
 কো	কিভাডা -১৯ এর কিবস্তা	র কিন�ন্ত্রীয়েণ র	খয়েতী এব/ স্বা	স্থ্য8 ও অথাDন�কিতীয়েতী এই

মহা	ম	র�কি র  <ভা	ব  হ্রা	স  র	র  কোক্ষায়েF ব	/�	য়েদুঃ
য়ে সহা	�তী	�  ভা	রয়েতীর  <কিতীশ্রুকিতী ব8ক্ত

য়েরকি5য়ে�ন। 

২. হা	ই কিম
ন	র জ	ন	ন কোয,  এই আরকি -কিপাকিসআর 
ন	ক্তরণ কি গুকি� ভা	রয়েতীর  ম	ই‘মাই

�8	ব  কিডাসভা	কির সকি�উ
ন  <	ইয়েভা  কি�কিময়ে ডা  দ্বা	র	 উত্পা	কিদুঃতী  এব/  কো	কিভাডা’ দ্বারা উত্পাদিত এবং  কোভিড -১৯


ন	ক্তরয়েণর জন8 ভা	রয়েতী বহু� ব8বহৃতী । কিতীকিন কোজ	র কিদুঃয়ে� বয়ে�ন কোয ,  ব	/�	য়েদুঃ
 অগ্রা	কিধা	র

কিভাকিMয়েতী এই 
ন	ক্তরণ কি  <	প্ত <থাম অ/
�দুঃ	র  কোদুঃ
 য	 এই কিদ্বাপা	কিক্ষা সম্পয়েD র <কিতী

ভা	রয়েতীর গুরুত্বয়ে <কিতী>কি�তী য়ের। ভা	রয়েতীর <কিতীয়েব
� <থায়েম  ন�কিতীর অ/
 কিহায়েসয়েব এব/‘মাই ’ দ্বারা উত্পাদিত এবং  কোভিড

কো	কিভাডা-১৯ এর কিবস্তা	র কোর	য়েধা একি  সহায়েয	কিগাতী	মQ� আঞ্চকি� <য়ে)ষ্টা	র �য়েক্ষা8 ১৫ ম	)D  ২০২০

ভা	রয়েতীর <ধা	নমন্ত্রী� শ্রী� নয়েরন্দ্র কোম	দুঃ� স	D  কোনতী	য়েদুঃর কিনয়ে� একি  কিভাকিডাও সয়েU�ন য়েরকি5য়ে�ন। 



৩. দুঃ�ই  কোদুঃয়ে
র মধা8	র 	য়ে�	M�ণ D বন্ধু� য়েত্বর থা	 স্মরণ য়ের ,  ব	/�	য়েদুঃ
 সর	য়েরর ম	নন��

পারর	ষ্ট্রমন্ত্রী� ডা. এ কো আবদুঃ�� কোম	য়েমন মহা	ম	র� স/ক্রময়েণর পার কিতীন দুঃ>	� ভা	রয়েতীর সহা	�তী	র

<
/স	 য়েরন এব/ বয়ে�ন কোয 
ন	ক্তরণ কি গুকি� ব	/�	য়েদুঃয়ে
 পার�ক্ষা	র স/খ8	 ব	কিXয়ে� কোদুঃয়েব য	

এই ম�হাQয়েতীD  খ�ব <য়ে�	জন।

৪. স	D  কো	কিভাডা-১৯ জরুকির তীহাকিবয়ে�র আওতী	� কো	কিভাডা-১৯ এর কিবস্তা	র কোর	য়েধা ব	/�	য়েদুঃ


সর	য়েরর <য়ে)ষ্টা	� স	হা	য8 র	র উয়েZয়ে
8 এই সহা	�তী	 কোদুঃ�	 হায়ে�য়ে5। তী	ত্ক্ষাকিণ ব8বহা	র উপায়েয	গা�

এই পার�ক্ষা	র কি গুকি�  ব	/�	য়েদুঃ
 সর	রয়ে ব8	পাভা	য়েব পার�ক্ষা	 র	র �ক্ষা8 অজD য়েন সহা	�তী	

রয়েব। আরকি -কিপাকিসআর পার�ক্ষা	র কি গুকি� ব	/�	য়েদুঃ
 সর	য়েরর কোর	গাতীত্ত্ব ,  কোর	গা কিন�ন্ত্রীণ ও

গায়েবষণ	 ইনকি]কি উয়ে  (IEDCR)  পা	ঠা	য়েন	 হায়ে�য়ে5 ।  পার�ক্ষা	র  কি গুকি� <য়ে�	জন��  তী	পাম	F	�

স/রকিক্ষাতী অবস্থ্য	� ইকি_য়েগা	র একি  ফ্লা	ইয়ে  ব	/�	য়েদুঃয়ে
 কিনয়ে� আস	র পার IEDCR-এ পা	ঠা	য়েন	 হা�।

৫. <ধা	নমন্ত্রী� শ্রী� নয়েরন্দ্র কোম	দুঃ�র কোa	ষণ	� ভা	রয়েতীর ১০ কিমকি��ন ডা�	র <	থাকিম সহা	�তী	 কিনয়ে�

স	D  কো	কিভাডা-১৯ জরুকির তীহাকিব� গাকিঠাতী হা�। এই তীহাকিবয়ে�র অধা�য়েন ৩০ হা	জ	র স	কিজD 8	� ম	স্ক

এব/ ১৫ হা	জ	র কোহাডা-ভা	র সমকি&তী জরুকির কি)কি স	 সহা	�তী	র <থাম )	�	ন ২৫ ম	)D  ২০২০ৎসা সহায়তার প্রথম চালান ২৫ মার্চ ২০২০

ব	/�	য়েদুঃ
 সর	য়েরর ম	নন�� পারর	ষ্ট্রমন্ত্রী� ডা. এ.কো. আবদুঃ�� কোম	য়েমনয়ে হাস্তা	ন্তর র	 হা� এব/ ২৬

একি<� ২০২০ এ �	খ হা	ইয়েc	কিdয়েe	য়ের	� ইন  8	বয়ে�  এব/ ৫০ হা	জ	র জ�ব	ণ�ম�ক্ত স	কিজD 	�

�8	য়ে d গ্লা	ভাস সমকি&তী জরুকির কি)কিত্স	 সরবর	য়েহার কিদ্বাতী�� )	�	নকি  ব	/�	য়েদুঃ
 সর	য়েরর 	য়ে5

হাস্তা	ন্তর র	 হা�। 

৬. এ5	X	ও,  ভা	রতী�� 	কিরগাকির ও অথাDনৈনকিতী সহায়েয	কিগাতী	 (ITEC)  	ঠা	য়েম	র আওতী	�

অন�	ইন কো	সD পাকির)	�ন	 য়ের স	D  কোদুঃ
গুকি�র কি)কিত্স	 কোপা
	জ�ব�য়েদুঃর সহা	�তী	 রয়েতী একিগায়ে�

এয়েসয়ে5 ভা	রতী। এই জ	তী�� দুঃ� কি  ’ দ্বারা উত্পাদিত এবং  কোভিড e-ITEC কো	সD ১৭-২১ একি<� ২০২০ র	�পা�য়েরর অ� ইকি_�	

ইনকি]কি উ  অ> কোমকিডা8	� স	য়ে�য়েiস  (AIIMS)  এব/ ২৭ একি<� ০৬–০৬  কোম ২০২০ )_�গায়েXর

কোপা	] গ্রা8	জ�য়ে�  ইনকি]কি উ  অ> কোমকিডা8	� এডা� য়ে
ন এ_ কিরস	)D  তী+D  পাকির)	কি�তী হায়ে�য়ে5।

এ পাযDন্ত ব	/�	য়েদুঃয়ে
র ১৫০ জয়েনরও কোব
� স্বা	স্থ্য8 কোপা
	জ�ব� এ কো	সDগুয়ে�	 দ্বা	র	 উপা+ তী হায়ে�য়ে5ন। 



৭. বতীD ম	য়েন,  ব	/�	য়েদুঃ
� অ/
গ্রাহাণ	র�য়েদুঃর  জন8 কিবয়ে
ষভা	য়েব তৈতীকির একি  ই -আইকি ইকিস

কো	য়েসDর আয়ে�	জন কিনবন্ধুন )�য়ে5। এই কো	সDকি  ১২-১৩ কোম ২০২০ পাযDন্ত ভাQ বয়েনশ্বয়েরর অ� ইকি_�	

ইiকি কি উ  অ> কোমকিডা8	� স	য়ে�য়েiস (AIIMS) তী+D  ব	/�	ভা	ষ	� পাকির)	কি�তী হায়েব। 

ঢা�ক�

০৬ কো� ২০২০

****



5কিব� ১/৩



5কিব� ২/৩

5কিব� ৩/৩


