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କ୍ୱାଡ ଭ୍ୟାକ୍ସନି ପାର୍ଟନରସପି ଅନ୍ତର୍ଟତ କ ାଭି୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସନିର ପ୍ରାରମି୍ଭ  ବତିରଣ 

ଏପି୍ରଲ 12, 2022 

କ୍ୱାଡର ଫ୍ଲାର୍ସପି୍ ଭ୍ୟାକ୍ସନି ପାର୍ଟନରସପି ଅନ୍ତର୍ଟତ କ ାଭି୍ଡ ର୍ ିାର ପ୍ରାରମି୍ଭ  ବତିରଣ 12 ଏପି୍ରଲ 2022 କର  ାକ୍ବାଡଆିକର 
 ରାଯାଇଥିଲା।  ାକ୍ବାଡଆିକର ଭ୍ାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀ୍ତୀ କଦବୟାନ ିକ ାବ୍ରାକର୍ଡ ଏବଂ ଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ଆକ୍ର ିାର 
ଦୂତାବାସର ପ୍ରତନିଧିୀ୍ାକନ ୍ଳିତି ଭ୍ାକବ  ାକ୍ବାଡଆିର ପ୍ରଧାନ୍ନ୍ତ୍ରୀ ୍ାନୟବର ଶ୍ରୀ ହୁନ୍ କସନଙୁ୍କ ପିସ ପୟାକଲସକର 325,000 କଡାଜ୍ 
ଭ୍ାରତକର ତଆିର ିକ ାଭି୍ଶଲିଡ ର୍ ିା ହସ୍ତାନ୍ତର  ରଥିିକଲ। କ୍ୱାଡ ର୍ ିା ପଦକେପ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କ୍ାଦୀଙ୍କ ଭ୍ାରତ-
ପ୍ରଶାନ୍ତ ୍ହାସାର୍ର ଅଞ୍ଚଳକର 500,000 କଡାଜ୍ କ ାଭି୍ଡ ର୍ ିା ଦାନ  ରବିାର ପ୍ରତଶୁିତରି ଏ  ଅଂଶ ଭ୍ାବକର ଏହ ିର୍ ିାର୍ୁଡ ୁି ଭ୍ାରତ 
ପ୍ରଦାନ  ରଛି।ି 

12 ୍ାର୍ଚ୍ଟ 2021 କର କ୍ୱାଡ କନତୃବର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କସ୍ାନଙ୍କର ପ୍ରଥ୍ ସମି୍ମଳନୀକର କ୍ୱାଡ ଭ୍ୟାକ୍ସନି ପାର୍ଟନରସପି କ ାଷଣା  ରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ିପାର୍ଟନରସପି ଜରଆିକର ଭ୍ାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ୍ହାସାର୍ର ଅଞ୍ଚଳକର ର୍ ିା ଉତ୍ପାଦନ ୁ ବୟାପ   ର ିନରିାପଦ ତଥା ପ୍ରଭ୍ାବୀ ର୍ ିା ଉପଲବ୍ଧ 
 ରାଇବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡର ସା୍ହୂ ି ଶକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ି ରବିା ୁ ଲେୟ ର ାଯାଇଛ।ି ଏହ ିପଦକେପ ଅଧୀନକର କ୍ୱାଡ କଦଶ୍ାକନ ବଶି୍ୱକର 1.2 
ବଲିିୟନ କଡାଜରୁ ଅଧି  କ ାଭି୍ଡ ର୍ ିା ପ୍ରଦାନ  ରବିା ୁ ରାଜ ିକହାଇଥିକଲ। 

କ୍ୱାଡ କଦଶର୍ୁଡ ି ସା୍ହୂ ି ଭ୍ାବକର  ାକ୍ବାଡଆି ୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ୍ିଲିଅନ କ ାଭି୍ଡ ର୍ ିା ଦ୍ୱପିାେି  ଏବଂ କ ାଭ୍ାକ୍ସ ୍ାଧ୍ୟ୍କର କଯାର୍ାଇ 

କଦଇଛନ୍ତ।ି ର୍ ିା ରଣ ୁ ସୁନଶିି୍ଚତ  ରବିା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ କଦଶର୍ୁଡ ି ୍ଧ୍ୟ ବତିରଣ  ାଯଟୟକର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ  ରଛିନ୍ତ।ି ଅକଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଏବଂ 
ଜାପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା  ୍ଟଚାରୀଙ୍କ ସୁରୋ ପାଇଁ ଉପ ରଣ ସକ୍ତ ଶୀତଳ ଭ୍ଣ୍ଡାର ଉପ ରଣ, ଫି୍ରଜର ଏବଂ ତାପ୍ାତ୍ରା ୍ନରି୍ର 

କଯାର୍ାଇ କଦଇଛନ୍ତ।ି ସକଭ୍ଟଲାନସ ଓ  ଣ୍ଟା ଟ କେସଂି, କ ସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କସବା  ୍ଟଚାରୀଙୁ୍କ ତାଲି୍ ଏବଂ ଡାର୍ା ପରଚିାଳନା ପାଇଁ 
ଆକ୍ର ିା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ  ରଛି।ି 

 ାକ୍ବାଡଆି ସର ାର ଭ୍ାରତ ୍ାଧ୍ୟ୍କର କ୍ୱାଡରୁ ୍ଳିଥିିବା ର୍ ିା ଏବଂ  ାକ୍ବାଡଆି ୁ ଏହାର ସା୍ହୂ ି ସହାୟତା ପାଇଁ  ୃତଜ୍ଞତା 
ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ୍ହା୍ାରୀର ୍ୁ ାବଲିା ପାଇଁ ସ୍ସ୍ତ ସମ୍ଭାବୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ  ରବିା ୁ କ୍ୱାଡ କଦଶର୍ୁଡ ି  ାକ୍ବାଡଆି ୁ ପ୍ରତଶୁିତ ି
କଦଇଛନ୍ତ।ି 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
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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. 

 


