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পাকিস্তানৰ দ্বাৰা িকিড-19 ৰ ওপৰত আয় াজন িৰা ছািক  স্বাস্থ্য ম ্ত্ৰীৰ ৰ কিকড  
িনফায়ৰন্সত িাৰতৰ  ংশগ্ৰহণ 

এপ্ৰিল 23, 2020 

 
23 এপ্ৰিল 2020 তাপ্ৰিখে পাপ্ৰিস্তানি দ্বািা িপ্ৰিড-19-ি ওপিত আখ াজন িিা ছািক  স্বাস্থ্য ম ্ত্ৰীি 
প্ৰিপ্ৰডঅ িনফাখিন্সত িািতি হৈ অংশগ্ৰৈণ িখি স্বাস্থ্য ম সেৱাি ্ৈা প্ৰনখদকশি আিু সতখেতি েৈখ াগ 
িখি অপ্ৰেল অপ্ৰেল িািতী  আ ুপ্ৰিজ্ঞান েংস্থ্য া, নতুন প্ৰদল্লী আি ু প্ৰিপ্ৰিতো গখৱষণাি িািতী  
পপ্ৰিষদি প্ৰিখশষজ্ঞেিখল। অপ্ৰিি েংেমি ছািক  িাষ্ট্ৰে্ূখৈ অপ্ৰিিািীি স্তিত িপ্ৰতপ্ৰনপ্ৰিত্ব িখি। 

এই অনুষ্ঠানটি 26 ্ািক  2020 তাপ্ৰিখে িািতি উখদমাগত অনুপ্ৰষ্ঠত সৈাৱা সজমষ্ঠ স্বাস্থ্য ম 
প্ৰিখশষজ্ঞেিলি প্ৰিপ্ৰডঅ িনফাখিন্সি অনুেিণত িিা হৈপ্ৰছল, প্ৰ  িপ্ৰিড-19-ি প্ৰিিুখে িৃৈত্তি 
আঞ্চপ্ৰলি েৈখ াপ্ৰগতাি িিািি িািখণ এি িা কক্ষ্ আিু ফলাফলপ্ৰিপ্ৰত্তি অনুশীলন প্ৰৈিাখপ ি্াপ্ৰণত 
হৈপ্ৰছল। 
 
26 ্ািক ত িািখত প্ৰিপ্ৰডঅ িনফাখিন্স স াখগ িিা প্ৰিপ্ৰফঙি ওপিত প্ৰিপ্ৰত্ত িপ্ৰি িতক ্ান িপ্ৰিড-19 
পপ্ৰিপ্ৰস্থ্য প্ৰত েম্পখিক  িািতিষকি িমাপি েঁৈাপ্ৰিি ওপিত এি প্ৰিসৃ্তত োতা িস্তুত িখি আিু লগখত 
িািখত িখ াজনী  ো্গ্ৰী আিু ঔষি উত্পাদন আিু দিৱ আিু সিিপ্ৰছন েম্পপ্ৰিক ত গখৱষণাি 
ওপিত ক্ষ্তা িপৃ্ৰে উখল্লে িখি। হিঠিত িািখত ে্ূৈী া িিাি আিু ৈস্তখক্ষপি েৰ্ব্কাপ্ৰিি িিাি 
িািখণ স্ািাইল এপ ‘আখিাগম সেতু’ি জপ্ৰি খত নতুন আিু উদ্ভাৱনী ি ুপ্ৰিগত ে্িানে্ূৈি েফল 
িমৱৈাি আিু িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰতিে িপ্ৰৱষমতি িথাও তুপ্ৰল িপ্ৰিখছ। 

15 ্ািক  2020 তাপ্ৰিখে ছািক  সনতােিলি লগত িিান্ত্ৰী স্াডীখ  িিা প্ৰিপ্ৰডঅ িনফাখিন্সি দ্বািা 
অঞ্চলত েৈখ াপ্ৰগতা আি ুেংৈপ্ৰতি িাৱনা তীিতি হৈ পপ্ৰিখছ,  াি ফলত অঞ্চলি ্ানুৈি দখুিক াগ 
লাঘৱ িিাি িািখণ এিাপ্ৰিি িংপ্ৰিট প্ৰনিীক্ষণ িমৱস্থ্য াি জপ্ৰি খত িপ্ৰিড-19ি প্ৰিিুখে  ুঁজত অপ্ৰিি 
অগ্ৰগপ্ৰত সদো হগখছ। ছািক  ি’প্ৰিড-19 জিুিীিালীন পুঁপ্ৰজ স্থ্য াপন আি ু িমৱৈাি, ঘান্ধীনগি ছািক  
দখু কাগ িমৱস্থ্য াপনা সিন্দ্ৰ(SDMC-IU)ি দ্বািা উন্নীত িিা এটি উত্েগক সৱিছাইটি প্ৰন্কাণ আি ু
িস্তৱ ে্ ত স াগাখ াগি িািখণ স্বাস্থ্য ম আি ু িাপ্ৰণজম ি্কিতক ােিলি এিিিাখৱ সনটৱপ্ৰিক ং িিাি 
দশৃম্ান িাস্তৱ পদখক্ষপে্ৈূি প্ৰিতি অনমত্। 

িািখত েিখলা ছািক  িাষ্ট্ৰে্ূখৈ িমৱৈাি িিাি িািখণ ‘ছািক  ি’প্ৰিড-19 তথম প্ৰিপ্ৰন্  সেটফ্ক 
(COINEX)’ি প্ৰিিপ্ৰশত িখি। পিৱতী ডাঙি পদখক্ষপ প্ৰৈিাখপ, অঞ্চলি ্খনানীত স্বাস্থ্য ম 



সপছাদািেিলি ্াজত িপ্ৰিড-19ি ওপিত প্ৰিখশ  তথম আিু েিঞ্জা্ প্ৰিপ্ৰন্ ি িািখণ এই 
সেটফ্কখটাি আিম্ভ িিা ৈি। COINEX-স  প্ৰিপ্ৰিন্ন অনলাইন িপ্ৰশক্ষণ েংস্থ্য ানে্ূৈ আিু ই-লাপ্ৰণকং 
্প্ৰডউলি েুপ্ৰিিা িদান িপ্ৰিি। 

িাছুক খৱল হিঠিেন িৃৈত্তি আঞ্চপ্ৰলি িলমণি িািখণ ি’প্ৰিড -19ি প্ৰিিুখে স ৌথ  ুঁজত জ্ঞান, 
দক্ষতা আি ুউত্ত্ অনুশীলনি প্ৰিপ্ৰন্  িিাি িপ্ৰত িািতি দঢৃ় িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত পুনিিাি প্ৰনপ্ৰিত িিাি 
এটি েুখ াগ। 

নতুন কিল্ল  
একিল 23, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


