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23 শে এপ্রিল 2020 তাপ্রিখে পাপ্রিস্তান আখ াপ্রিত শিাপ্রিড-19- এি উপখি সািক খেেিুক্ত শেেগুপ্রলি 
স্বাস্থ্য মন্ত্রীখেি প্রিপ্রডও সখেলখন িিখতি হখ  িপ্রতপ্রনপ্রিত্ব িখিখেন স্বাস্থ্য পপ্রিখেবাি মহা প্রনখেকেি, 
তাখি সহখ াপ্রিতা িখিখেন সবকিািতী  প্রিপ্রিৎসা প্রবজ্ঞান সংস্থ্া (অল ইপ্রি া ইন্সটিটিউট অব 
শমপ্রডিযাল সাখ ন্স), প্রনউ প্রেপ্রি এবং িািতী  প্রিপ্রিৎসা িখবেণা পেকে (ইপ্রি ান িাউপ্রন্সল অব 
শমপ্রডিযাল প্রিসািক )-এি প্রবখেেজ্ঞিা। শবেীিিাি সািক িুক্ত শেেগুপ্রল শেখি আপ্রিিাপ্রিি স্তখি 
িপ্রতপ্রনপ্রিিা উপপ্রস্থ্ত প্রেখলন।   

  
এি আখি  26শে মািক  2020 তাপ্রিখে িািত দ্বািা আখ াপ্রিত শিাপ্রিড-19-এি প্রবরুখে উন্নততি 
আঞ্চপ্রলি সহখ াপ্রিতাি িনয ফলিস ু এবং ফলো ি প্রহখসখব িমাপ্রণত অনুেীলখনি বপ্রিষ্ঠ স্বাস্থ্য 
শপোোিখেি প্রিপ্রডও সখেলখনি অনুসিখণ এই সখেলন অনুপ্রষ্ঠত হ ।  
 

 

ওেুি এবং িপ্রতখেিখিি িখবেণাি ক্ষমতাখি বৃপ্রে িিাি িনয িািখতি অতযাবেযিী  পণয এবং 
ওেুখিি উৎপােন বৃপ্রে সহ বতক মান শিাপ্রিড-19 পপ্রিপ্রস্থ্প্রতি শমািাপ্রবলাখত িািখতি বযাপি 
িপ্রতপ্রি াি প্রবস্তাপ্রিত প্রববিণ শ টি 26শে মািক  তাপ্রিখেি প্রিপ্রডও সখেলখন িস্তুত িিা হখ প্রেল, 
িািখতি তিফ শেখি শসটি উপস্থ্াপন িিা হ । শসই ববঠখি, শিাষ্ঠী িিাি এবং হস্তখক্ষখপি িনয 
নতুন এবং ি ুপ্রক্ত প্রনিক ি সমািান, ‘আখিািযখসতু’-ি মত শমাবাইল অযাপ-এি  সফল বযবহাি ও 
উজ্জ্বল িপ্রবেযখতি উপখিও িািত শিোপাত িখি।      

এই অঞ্চখল সহখ াপ্রিতা এবং এিতাি আখবি তীব্রতি হ  15ই মািক  2020 তাপ্রিখে সািক িুক্ত শেেগুপ্রলি 
শনতাখেি সাখে িিানমন্ত্রী শমােীি প্রিপ্রডও সখেলখনি দ্বািা। এই অঞ্চখলি িনিখণি শেেখি িপ্রমখ  
আনাি লখক্ষয িািাবাপ্রহি িাখব অনুসতৃ েঢ়ৃ িৃহীত বযবস্থ্াি মািযখম শিাপ্রিড-19-এি প্রবরুখে 
লড়াইখ ি উন্নপ্রতি িিুি অগ্রিপ্রত হখ খে।েেৃযত বাস্তব পেখক্ষপগুপ্রলি অন্তিকত হল সািক  শিাপ্রিড-19 
িরুিী তহপ্রবল িঠন এবং এি বযবহাি, িাপ্রিনিখি সািক  প্রবপ ক  শমািাপ্রবলা শি্(এসপ্রডএমপ্রস-
আইইউ)দ্বািা উৎসিীিৃত ওখ বসাইখটি প্রবিাে এবং প্রনমকাণ, এবং সঠিি সমখ  পািষ্পপ্রিি 
আোনিোখনি িনয স্বাস্থ্য এবং বাপ্রণিয আপ্রিিাপ্রিিখেি অতুলনী  শনটও াপ্রিক ং-এ উৎসাহ িোন।    

িািত, সিল সািক িুক্ত শেেগুপ্রলি বযবহাখিি িনয ‘সািক  শিাপ্রিড19 ইনফিখমেন এক্সখিঞ্জ 
প্লাটফমক(প্রসওআইএনএক্স)বা সািক  শিাপ্রিড19 তেয প্রবপ্রনম  মঞ্চ’ , নাখম এিটি ববেযুপ্রতন মখঞ্চি 
প্রবিাে ঘটিখ খে। পিবতী বড় পেখক্ষপ প্রহখসখব, এই অঞ্চখলি মখনানীত স্বাস্থ্য শপোোিখেি মখিয 
শিাপ্রিড-19-এি উপখি প্রবখেে তেয এবং টুলস প্রবপ্রনমখ ি িনয এই প্লাটফমক িাল ু
হখব।প্রসওআইএনএক্স( COINEX), প্রবপ্রিন্ন িপ্রেক্ষণ সংস্থ্ান এবং ই-লাপ্রনকং মপ্রডউখলি সাহা য িোনও 



িিখব।     

 

এই অঞ্চখলি বৃহত্তি উন্নপ্রতি িনয শিাপ্রিড-19-এি প্রবরুখে সমখবত লড়াইখ  জ্ঞান, প্রবখেে েক্ষতা 
এবং সখবকাত্তম অনুেীলনখি আখিা িাি িখি শেবাি লখক্ষয িািখতি েঢ়ৃ অঙ্গীিািখি প্রনশ্চ তাি সাখে 
শঘােণা িিাি পখক্ষ এই িািুক  াল সখেলন এিটি সখু াি প্রেল। 

 

 
প্রনউ প্রেপ্রি 
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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. 

 


