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প্রজ্ঞান

রনম্নফরণ িত কভিকতিাগণকক ককযানা বাইযা (Covid-19) রযাকগয রিরকৎা কাম িক্রভ ব্যাত কফনা কতি তাঁকদয নাকভয
াকবি ফরণ িত রকাক ি ও রভয়াকদ অধ্যয়কনয রনরভকে রনকদ িক্রকভ রপ্রলণ ভঞ্জুয কযা করাঃ
ক্রভ

কভিকতিাগকণয নাভ দরফ ও কভিস্থর।

আকফদনকৃত রকাক িয নাভ ও প্ররতষ্ঠান।
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ভঞ্জযকৃত রপ্রলকণয
রভয়াদকার।
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কভিকতিাগকণয নাভ দরফ ও কভিস্থর।

আকফদনকৃত রকাক িয নাভ ও প্ররতষ্ঠান।
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০২। ককযানা বাইযা (Covid-19) রযাকগয রিরকৎায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত রিরকৎকগণ দারয়ত্ব ারকনয য রকাংফা স্থানীয়
রনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিকক্ষয াকথ ভন্বয়পূফ িক ছাড়ত্র গ্রণ স্বাককক্ষ রকাক ি রমাগদান কযকফন।
০৩। অন্যান্য রিরকৎকগকণয রক্ষকত্রও প্রকয়াজকন স্থানীয় রনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ ভন্বয় ককয ছাড়ত্র প্রদান কযকফন।
০৪। রপ্রলণকারীণ তাঁকদযকক স্বাস্থয অরধদপ্তকযয রফকল বাযপ্রাপ্ত কভিকতিা (ওএরি) রাকফ রনকয়াগ কযা করা। এই ভকয়য
জন্য তাযা স্বাস্থয অরধদপ্তয কত রফতন বাতারদ গ্রণ কযকফন।
যাষ্ট্ররতয আকদক্রকভ
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অনুররর দয় অফগরত ও প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রকণয জন্য রপ্রযণ কযা করা (রজযষ্ঠতায ক্রভানুাকয নক):
১) ভারযিারক, স্বাস্থয অরধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
২) ভারযিারক, স্বাস্থয রক্ষা অরধদপ্তয, ভাখারর, ঢাকা।
৩) যুগ্ম-রিফ (ায), স্বাস্থয রফা রফবাগ, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৪) ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত রিফ, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৫) রযিারক (প্রান/এভআইএ), স্বাস্থয অরধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
৬) রযরজষ্ট্রায/ অধ্যক্ষ/ ররবর াজিন/ তত্ত্বাফধায়ক/ রযিারক, .......................................................
৭) উ-রনয়ন্ত্রক, ফাাংরাকদ পযভ ও প্রকানা অরপ, রতজগাঁও, ঢাকা ।
৮) রিফ ভকাদকয়য একান্ত রিফ, স্বাস্থয রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ, স্বাকভ।
৯) রযিারক (রিরজ), স্বাস্থয রক্ষা অরধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
১০) প্রধান রাফ যক্ষণ কভিকতিা, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, এরজরফ বফন, রগুনফারগিা, ঢাকা।
১১) রকেভ এনাররে, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (ভন্ত্রণারকয়য ওকয়ফ াইকে প্রকাকয জন্য)।
১২) রফবাগীয় রাফ রনয়ন্ত্রক, ...................................................।
১৩) রজরা রাফ যক্ষণ কভিকতিা, ...................................................।
১৪) উকজরা স্বাস্থয ও রযফায রযকল্পনা কভিকতিা, ...................................................।
১৫) উকজরা রাফ যক্ষণ কভিকতিা, ......................................................।
১৬) অরতরযক্ত রিফ (রিরকৎা রক্ষা) ভকাদকয়য ব্যরক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থয রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ।
১৭) যুগ্ম-রিফ (রিরকৎা রক্ষা) ভকাদকয়য ব্যরক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থয রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ।
১৮) অরপ কর/ভাোয কর।
১৯) িাঃ, ………………………………………।
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