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এসপ্রল 12, 2022  

 

ক োয়োডের ফ্ল্যোগসশপ ভ্যো সিন পোর্ট নোরসশডপর অধীডন ক োসভ্ে ভ্যো সিডনর প্রোরসি  
িরবরোহ 12 এসপ্রল 2022-এ  ডবোসেয়োয়  রো হডয়ডে। ডবোসেয়োডে ভ্োরডের 

রোষ্ট্রদেূ শ্রীমেী কদবযোনী ক োবরোগোডে,  ডবোসেয়োডে অডেসলয়ো, জোপোন এবং 

মোস ট ন যুক্তরোডষ্ট্রর দেূোবোিগুসলর প্রসেসনসধডদর িোডে এ িোডে  ডবোসেয়োর প্রধোনমন্ত্রী 

সহজ এডেডলসি সমস্টোর হুন কিন-ক  নম কপন-এর শোসি পযোডলডি  325,000  

ভ্োরডে প্রস্তুে ক োসভ্সশল্ড ভ্যো সিন অপটন  ডরডেন। ক োয়োে ভ্যো সিন উডদযোডগর 
অধীডন ইডদো-পযোসিসি ড  ক োসভ্ে ভ্যো সিডনর 500,000 কেোজ দোন  রোর 
প্রধোনমন্ত্রী শ্রী নডরন্দ্র কমোদীর প্রসেশ্রুসের অংশ সহিোডব ভ্োরে এই ভ্যো সিনগুসল 
উপহোর সদডয়ডে। 
 

ক োয়োে ভ্যো সিন অংশীদোসরেটি 12ই মোর্ট  2022-এ ক োয়োে কনেৃবৃডদর প্রেম 
শীর্ট ববঠড  ক োর্ণো  রো হডয়সেল। এটির লক্ষ্য হল ইডদো-পযোসিসি  অঞ্চডলর 
কদশগুসলড  টি ো কদওয়োর মোধযডম উত্পোদন িম্প্রিোরণ এবং িহোয়েো  রোর মোধযডম 
সনরোপদ এবং  োযট র ভ্যো সিডনর সবশ্ববযোপী প্রোপযেো সনসিে  রডে ক োয়োডের কযৌে 
শসক্তড   োডজ লোগোডনো।ক োয়োে কদশগুসল এই উডদযোডগর অধীডন সবস্ববযোপী 1.2  

সবসলয়ন কেোজ ক োসভ্ে ভ্যো সিন প্রদোন  রডে িম্মে হডয়সেল।    

 

ক োয়োে কদশগুসল িসম্মসলেভ্োডব এ পযটি  ডবোসেয়োড  সিপোসক্ষ্ ভ্োডব এবং 
COVAX-এর মোধযডম প্রোয় 5 সমসলয়ন ক োসভ্ে ভ্যো সিন কেোজ প্রদোন  ডরডে। 
ক োয়োে কদশগুসলও ভ্যো সিনগুসলড  ভ্যো সিডন রূপোিসরে  রো সনসিে  রডে কশর্ 
মোইল সবেরণ িহোয়েো প্রদোন  ডরডে।অডেসলয়ো এবং জোপোন স্বোস্থ্যডিবো  মীডদর 
িুরক্ষ্োর জনয িরঞ্জোম িহ ক োল্ড কস্টোডরজ িরঞ্জোম, সিজোর এবং েোপমোত্রো মসনর্র 



িরবরোহ  ডরডে। মোস ট ন যুক্তরোষ্ট্র নজরদোসর এবং  ন্ট্যোক্ট কেসিং  করোগ বোহ  
অনুিন্ধোন, ক ি অনিুন্ধোন, স্বোস্থ্যডিবো  মীডদর প্রসশক্ষ্ণ এবং কের্ো বযবস্থ্োপনোয় 
িহোয়েো প্রদোন  ডরডে। 
 

 ডবোসেয়ো ির োর ভ্োরডের মোধযডম ক োয়োে কেড  প্রোপ্ত ভ্যো সিডনর জনয এবং 
 ডবোসেয়োড  িসম্মসলে িহোয়েোর জনয েোর  ৃেজ্ঞেো প্র োশ  ডরডে। ক োয়োে 
কদশগুসল  ডবোসেয়োড  অসেমোরী কমো োসবলোয় িিোবয িমস্ত িহোয়েো প্রিোসরে  রোর 
ইচ্ছোর সবর্ডয় আশ্বস্ত  ডরডে। 
 
সনউ সদসি 

এসপ্রল 12, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


