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তারযখঃ ০৫-০৭-২০২০ ররঃ

প্রজ্ঞান

রনম্নফরণ িত কভিকতিাগণদক কদযানা বাইযা (Covid-19) রযাদগয রিরকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা দতি তাঁদদয নাদভয াদবি ফরণ িত রকাদ ি
ও রভয়াদদ অধ্যয়দনয রনরভদে রনদদ িক্রদভ রপ্রলণ ভঞ্জুয কযা দরাঃ
ক্র:
কভিকতিাগদণয নাভ দরফ ও কভিস্থ্র।
আদফদনকৃত রকাদ িয নাভ ও প্ররতষ্ঠান।
ভঞ্জুযকৃত রপ্রলদণয
নাং
রভয়াদকার।
ডাঃ ফনভ াযরভন
এভরড (এযাদনদহরওররজ)
০১/০৩/২০ রথদক ০৩ ফছয
০১
রভরডদকর অরপায (এভরএইি-এপর),
রপজ-রফ
ভূয়াপুয, টাাংগাইর
ঢাকা রভরডদকর কদরজ
০২। কদযানা রযাদগয রিরকৎায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত রিরকৎকগণ দারয়ত্ব ারদনয য রকাংফা স্থ্ানীয় রনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক কদযানা রযাদগয
রিরকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও ছাড়ত্র গ্রণ স্বাদদক্ষ রকাদ ি রমাগদান কযদফন।
০৩। অন্যান্য রিরকৎকগদণয রক্ষদত্রও স্থ্ানীয় রনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কদযানা রিরকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও ছাড়ত্র প্রদান
কযদফন। ভারযিারক, রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তয প্রতযয়ন গ্রণ রনরিত কদয এ রফবাদগ রপ্রযণ কযদফন।
০৪। রপ্রলণকারীণ তাঁদদযদক রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তদযয রফদল বাযপ্রাপ্ত কভিকতিা (ওএরড) রাদফ রনদয়াগ কযা দরা। এই ভদয়য জন্য
তাযা মূর কভিস্থ্র দত রফতন বাতারদ গ্রণ কযদফন।
যাষ্ট্ররতয আদদক্রদভ
০৫/০৭/২০২০
(রভাাম্মদ ভরনরুজ্জাভান ফকাউর)
উরিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০
E-mail-me1@mefwd.gov.bd

নরথ নাং-৫৯.০০.০০০.১৪০.১৯.৬৬.২০২০-২৩২

তারযখঃ ০৫-০৭-২০২০ ররঃ

অনুররর দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রদণয জন্য রপ্রযণ কযা দরাঃ
১) ভারযিারক, রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তয, ভাখারর, ঢাকা।
৩) যুগ্ম-রিফ (ায), স্বাস্থ্য রফা রফবাগ, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৪) ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত রিফ, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৫) রযিারক (প্রান/এভআইএ), স্বাস্থ্য অরধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
৬) রযরজষ্ট্রায/ অধ্যক্ষ/ ররবর াজিন/ তত্ত্বাফধায়ক/ রযিারক, .......................................................
৭) উ-রনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ, রতজগাঁও, ঢাকা ।
৮) রিফ ভদাদদয়য একান্ত রিফ, স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ, স্বাকভ।
৯) রযিারক (রিরজ), স্বাস্থ্য রক্ষা অরধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
১০) প্রধান রাফ যক্ষণ কভিকতিা, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, এরজরফ বফন, রগুনফারগিা, ঢাকা।
১১) রদেভ এনাররে, স্বাস্থ্য ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রকাদয জন্য)।
১২) রফবাগীয় রাফ রনয়ন্ত্রক, ...................................................।
১৩) রজরা রাফ যক্ষণ কভিকতিা, ...................................................।
১৪) উদজরা স্বাস্থ্য ও রযফায রযকল্পনা কভিকতিা, ...................................................।
১৫) উদজরা রাফ যক্ষণ কভিকতিা, ......................................................।
১৬) অরতরযক্ত রিফ (রিরকৎা রক্ষা) ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ।
১৭) যুগ্ম-রিফ (রিরকৎা রক্ষা) ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাগ।
১৮) অরপ কর/ভাোয কর।
১৯) ডাঃ, ………………………………………।
০৫/০৭/২০২০
(দভাাম্মদ ভরনরুজ্জাভান ফকাউর)
উরিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ
শিশকৎা শক্ষা-১ অশধাখা
ফাাংরাদদ শিফারয়, ঢাকা
নশথ নাং-৫৯.০০.০০০.১৪০.১৯.৬৭.২০-২৩৩
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প্রজ্ঞান

তাশযখঃ ০৫/০৭/২০২০ শরঃ

শনম্নফশণ িত কভিকতিাগণদক কদযানা বাইযা (Covid-19) রযাদগয শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা দতি তাঁদদয নাদভয
াদবি ফশণ িত রকাদ ি ও রভয়াদদ অধ্যয়দনয শনশভদে শনদদ িক্রদভ রপ্রলণ ভঞ্জুয কযা দরাঃ
ক্রভ
১
২
৩
৪

কভিকতিাগদণয নাভ দশফ ও কভিস্থ্র।
ডা: রভা: জশরুর ইরাভ, রকাড-১২৮১৪৩, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

ডা: রভা: ারুন অয যীদ, রকাড-১২৮২১৮, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

ডা: তানশজরা আপদযাজ, রকাড-১৩৬১৯৩, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: এভ এভ নুরুর আরভ, রকাড-১৩৩০৯৪, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

ডা: শতদরােভা পুশিতা রবৌশভক, রকাড-১২৮৯৮৪, ওএশড,
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

ডা: ইভন কাশি রভাদযয, রকাড-১৩৩৪০৬, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

ডা: রদফপ্রাণ যায়, রকাড-১৩৩০৮৬, ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয,

ভাখারী, ঢাকা
ডা: রভা: াদনওয়াজ শফবা, রকাড-১৩৬০৪১, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: আভা-উর-হুনা, রকাড-১৩৫১০৮, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: রভা: ারা উশিন, রকাড-১৩১২৩৪, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: তাদযক রভাাম্মদ াজাান, রকাড-১৩৪১৮৫, ওএশড,

স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: শরজা াভাদ, রকাড-১৩২৭৫০, ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয,

ভাখারী, ঢাকা
ডা: রভাভতাশনা রভৌ, রকাড-১৩৩১৪২, ওএশড, স্বাস্থ্য

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

আদফদনকৃত রকাদ িয নাভ ও প্রশতষ্ঠান।
এভশড (প্যাথরশজ)
রপজ-শফ
এ এ এভ শ, ঢাকা
এভশড (প্যাথরশজ)
রপজ-শফ
এ এ এভ শ, ঢাকা
এভশড (প্যাথরশজ)
রপজ-শফ
এ এ এভ শ, ঢাকা
এভশড (প্যাথরশজ)
রপজ-শফ
শওদভক
এভশড (প্যাথরশজ)
রপজ-শফ
শওদভক
এভএভ (শশু াজিাযী)
রপজ-শফ
শওদভক
এভএ (ইএনটি)
রপজ-শফ
ঢাকা রভশডদকর কদরজ
এভএ (শনউদযাাজিাযী)
রপজ-শফ
ঢাকা রভশডদকর কদরজ
এভএ (রদডাডশিক্স)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভএ (শনউদযাাজিাযী)
রপজ-শফ
ঢাকা রভশডদকর কদরজ
এভশড (ডাভিাদ ারশজ)
রপজ-শফ
ঢাকা রভশডদকর কদরজ
এভশড (ডাভিাদ ারশজ)
রপজ-শফ
ঢাকা রভশডদকর কদরজ
এভশড (শশু রভা: এন্ড অন:)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ

ভঞ্জযকৃত রপ্রলদণয
রভয়াদকার।
০১/০৩/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয

০২। কদযানা রযাদগয শিশকৎায় দাশয়ত্বপ্রাপ্ত শিশকৎকগণ দাশয়ত্ব ারদনয য শকাংফা স্থ্ানীয় শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক
কদযানা রযাদগয শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও ছাড়ত্র গ্রণ স্বাদদক্ষ রকাদ ি রমাগদান কযদফন।
০৩। অন্যান্য শিশকৎকগদণয রক্ষদত্রও স্থ্ানীয় শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কদযানা শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও
ছাড়ত্র প্রদান কযদফন। ভাশযিারক, স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয প্রতযয়ন গ্রণ শনশিত কদয এ শফবাদগ রপ্রযণ কযদফন।

০৪। রপ্রলণকারীণ তাঁদদযদক স্বাস্থ্য অশধদপ্তদযয শফদল বাযপ্রাপ্ত কভিকতিা (ওএশড) শাদফ শনদয়াগ কযা দরা। এই ভদয়য
জন্য তাযা স্বাস্থ্য অশধদপ্তয দত রফতন বাতাশদ গ্রণ কযদফন।
যাষ্ট্রশতয আদদক্রদভ
০৫/০৭/২০২০
(রভাাম্মদ ভশনরুজ্জাভান ফকাউর)
উশিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০
নশথ নাং-৫৯.০০.০০০.১৪০.১৯.৬৭.২০-২৩৩

তাশযখঃ ০৫/০৭/২০২০ শরঃ

অনুশরশ দয় অফগশত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রদণয জন্য রপ্রযণ কযা দরা (রজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নদ):
১) ভাশযিারক, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
২) ভাশযিারক, স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয, ভাখাশর, ঢাকা।
৩) যুগ্ম-শিফ (ায), স্বাস্থ্য রফা শফবাগ, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৪) ভাননীয় ভন্ত্রীয একাি শিফ, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৫) শযিারক (প্রান/এভআইএ), স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
৬) রযশজষ্ট্রায/ অধ্যক্ষ/ শশবর াজিন/ তত্ত্বাফধায়ক/ শযিারক, .......................................................
৭) উ-শনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অশপ, রতজগাঁও, ঢাকা ।
৮) শিফ ভদাদদয়য একাি শিফ, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ, স্বাকভ।
৯) শযিারক (শিশজ), স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
১০) প্রধান শাফ যক্ষণ কভিকতিা, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, এশজশফ বফন, রগুনফাশগিা, ঢাকা।
১১) শদেভ এনাশরে, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদ প্রকাদয জন্য)।
১২) শফবাগীয় শাফ শনয়ন্ত্রক, ...................................................।
১৩) রজরা শাফ যক্ষণ কভিকতিা, ...................................................।
১৪) উদজরা স্বাস্থ্য ও শযফায শযকল্পনা কভিকতিা, ...................................................।
১৫) উদজরা শাফ যক্ষণ কভিকতিা, ......................................................।
১৬) অশতশযক্ত শিফ (শিশকৎা শক্ষা) ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ।
১৭) যুগ্ম-শিফ (শিশকৎা শক্ষা) ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ।
১৮) অশপ কশ/ভাোয কশ।
১৯) ডাঃ, ………………………………………।
০৫/০৭/২০২০
(রভাাম্মদ ভশনরুজ্জাভান ফকাউর)
উশিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ
শিশকৎা শক্ষা-১ অশধাখা
ফাাংরাদদ শিফারয়, ঢাকা
www.mefwd.gov.bd
নশথ নাং-৫৯.০০.০০০.১৪০.১৯.৬৮.২০-২৩৪
তাশযখঃ ০৫/০৭/২০২০ শরঃ

প্রজ্ঞান
শনম্নফশণ িত কভিকতিাগণদক কদযানা বাইযা (Covid-19) রযাদগয শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা দতি তাঁদদয নাদভয
াদবি ফশণ িত রকাদ ি ও রভয়াদদ অধ্যয়দনয শনশভদে শনদদ িক্রদভ রপ্রলণ ভঞ্জুয কযা দরাঃ
ক্রভ

কভিকতিাগদণয নাভ দশফ ও কভিস্থ্র।

আদফদনকৃত রকাদ িয নাভ ও প্রশতষ্ঠান।

ডা: াান রভাস্তপা যাদদ, রকাড-১২৪১৫৪, ওএশড,

এভশড (ইন্ট: রভশড:)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভশড (রনদরারশজ)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভশড (অনদকারশজ)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভশড (শপশজওরশজ)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভশড (শপশজওরশজ)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভশড (শপশজওরশজ)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভশড (শপশজওরশজ)
রপজ-শফ
শফএএভএভইউ
এভশড (গ্যাদরা: )
৩য় ফ ি
ফাযদডভ একাদডভী, াফাগ,ঢাকা
এভশড (শক্রটিদকর রকয়ায রভশডশন )
৩য় ফ ি
ফাযদডভ একাদডভী, াফাগ,ঢাকা
এভএ (কাশড িওবাস্কুরায এন্ড রথাযাশক াজিাযী )
৩য় ফ ি
এনআইশশবশড,ঢাকা
এভএ (শশু াজিাযী )
৩য় ফ ি
শওদভক

১

স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

২

ডা: রভাাম্মদ আপজালুয যশদ, রকাড-১৩২৫০৫,
ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

৩

ডা: খন্দকায াভসুজ্জাভান, রকাড-১৩২৬২১,
ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: রভা: এনাদয়ত উল্লা, রকাড-১১৪৬৪১, ওএশড,

৪

স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: আপানা াযশভন, রকাড-১৩৬১৯০, ওএশড,

৫

স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা

৬

ডা: নাশদয়া ভাাশশনর ইরাভ, রকাড-১২৮৮৭৮,
ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: শুভ্রা িক্রফতী, রকাড-১৩২৩২১, ওএশড, স্বাস্থ্য

৭
৮
৯

১০

১১

অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
ডা: রভাাশিয আদভদ খান, রকাড-১২৯৭৯৯, :
রযশজ: (রভশডশন), জাতীয় হৃদদযাগ ইনশি: ও
াাতার, ঢাকা
ডা: রভা: াশবুর াান, রকাড-১৩১৮২৯,
এযাদনদস্থ্শওরশজস্ট, ঢাকা রভশডদকর কদরজ
াাতার, ঢাকা
ডা: পশকয ওয়াশরদ া, রকাড-১২৭১৫০, এভও
(াজিাযী), জাতীয় ফক্ষব্যাশধ ইনশি: ও া:,
ভাখারী, ঢাকা
ডা: কাঞ্চন কুভায রদফ, রকাড-১২২৯৭২,

এভও(অদথ িা: এন্ড ট্রভাদ ারশজ), শদর এভএশজ
ওভানী রভশডদকর কদরজ া:

ভঞ্জযকৃত রপ্রলদণয
রভয়াদকার।
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০৩ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০১ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০১ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০১ ফছয
০১/০৩/২০ রথদক
০১ ফছয
০১/০১/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০১/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০১/২০ রথদক
০২ ফছয
০১/০১/২০ রথদক
০২ ফছয

০২। কদযানা রযাদগয শিশকৎায় দাশয়ত্বপ্রাপ্ত শিশকৎকগণ দাশয়ত্ব ারদনয য শকাংফা স্থ্ানীয় শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক
কদযানা রযাদগয শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও ছাড়ত্র গ্রণ স্বাদদক্ষ রকাদ ি রমাগদান কযদফন।
০৩। অন্যান্য শিশকৎকগদণয রক্ষদত্রও স্থ্ানীয় শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কদযানা শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও
ছাড়ত্র প্রদান কযদফন। ভাশযিারক, স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয প্রতযয়ন গ্রণ শনশিত কদয এ শফবাদগ রপ্রযণ কযদফন।

০৪। রপ্রলণকারীণ তাঁদদযদক স্বাস্থ্য অশধদপ্তদযয শফদল বাযপ্রাপ্ত কভিকতিা (ওএশড) শাদফ শনদয়াগ কযা দরা। এই ভদয়য
জন্য তাযা স্বাস্থ্য অশধদপ্তয দত রফতন বাতাশদ গ্রণ কযদফন।
যারশতয আদদক্রদভ
০৫/০৭/২০২০
(রভাাম্মদ ভশনরুজ্জাভান ফকাউর)
উশিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০
নশথ নাং-৫৯.০০.০০০.১৪০.১৯.৬৮.২০-২৩৪
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অনুশরশ দয় অফগশত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রদণয জন্য রপ্রযণ কযা দরা (রজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নদ):
১) ভাশযিারক, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
২) ভাশযিারক, স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয, ভাখাশর, ঢাকা।
৩) যুগ্ম-শিফ (ায), স্বাস্থ্য রফা শফবাগ, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৪) ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত শিফ, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
৫) শযিারক (প্রান/এভআইএ), স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
৬) রযশজরায/ অধ্যক্ষ/ শশবর াজিন/ তত্ত্বাফধায়ক/ শযিারক, .......................................................
৭) উ-শনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অশপ, রতজগাঁও, ঢাকা ।
৮) শিফ ভদাদদয়য একান্ত শিফ, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ, স্বাকভ।
৯) শযিারক (শিশজ), স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
১০) প্রধান শাফ যক্ষণ কভিকতিা, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, এশজশফ বফন, রগুনফাশগিা, ঢাকা।
১১) শদস্টভ এনাশরস্ট, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদ প্রকাদয জন্য)।
১২) শফবাগীয় শাফ শনয়ন্ত্রক, ...................................................।
১৩) রজরা শাফ যক্ষণ কভিকতিা, ...................................................।
১৪) উদজরা স্বাস্থ্য ও শযফায শযকল্পনা কভিকতিা, ...................................................।
১৫) উদজরা শাফ যক্ষণ কভিকতিা, ......................................................।
১৬) অশতশযক্ত শিফ (শিশকৎা শক্ষা) ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ।
১৭) যুগ্ম-শিফ (শিশকৎা শক্ষা) ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ।
১৮) অশপ কশ/ভাস্টায কশ।
১৯) ডাঃ, ………………………………………।
০৫/০৭/২০২০
(রভাাম্মদ ভশনরুজ্জাভান ফকাউর)
উশিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ
শিশকৎা শক্ষা-১ অশধাখা
ফাাংরাদদ শিফারয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd
নশথ নাং-৫৯.০০.০০০.১৪০.১৯.৭০.২০২০-২৩৫
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প্রজ্ঞান
শনম্নফশণ িত কভিকতিাগণদক কদযানা বাইযা (Covid-19) রযাদগয শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা দতি তাঁদদয নাদভয
াদবি ফশণ িত রকাদ ি ও রভয়াদদ অধ্যয়দনয শনশভদে শনদদ িক্রদভ রপ্রলণ ভঞ্জুয কযা দরাঃ
ভঞ্জযকৃত রপ্রলদণয
ক্রভ
কভিকতিাগদণয নাভ দশফ ও কভিস্থ্র।
আদফদনকৃত রকাদ িয নাভ ও প্রশতষ্ঠান।
রভয়াদকার।
ডা: সুভন ধয, রকাড-১২৬১৮৬, ওএশড, স্বাস্থ্য
এভশড(রনদরারশজ)
০১/০৩/২০ রথদক
১
অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
রপজ-শফ
০৩ ফছয
ন্যানার শকডনী ইনশি: ঢাকা
ডা:এ.এভ. াপাদয়ত রাদদন, রকাড-১২৮২৪১,
এভশড(ইন্ট: রভশড:)
০১/০৩/২০ রথদক
২
:াজিন, শকাযপুয ইউ: স্বাস্থ্য ও : ক: রকন্দ্র,
রপজ-শফ
০৩ ফছয
াটাজাযী, িট্টগ্রাভ
িট্টগ্রাভ রভশডদকর কদরজ
ডা: রুকশভরা আপদযাজ, রকাড-১৩০৬৮৯, এভও,
এভশড(রনদরারশজ)
০১/০৩/২০ রথদক
৩ ফক্ষব্যাশধ া:,রপৌজদাযাট, িট্টগ্রাভ
রপজ-শফ
০৩ ফছয
িট্টগ্রাভ রভশডদকর কদরজ
ডা: অশদশত দা,রকাড-১৩৩৬৫২, এভও, উদজরা
এভশড(শনউদযারশজ)
০১/০৩/২০ রথদক
৪
স্বাস্থ্য কভদেক্স,আদনায়াযা, িট্টগ্রাভ
রপজ-শফ
০৩ ফছয
িট্টগ্রাভ রভশডদকর কদরজ
ডা: আভা আক্তায, রকাড-১৩০৬৯৩, ওএশড,
এভএ(গাইনী)
০১/০৩/২০ রথদক
৫ স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
রপজ-শফ
০৩ ফছয
ঢাকা রভশডদকর কদরজ
ডা: শপদযাজ আদভদ আর-আশভন, রকাড-১২৮৭০৩,
এভএ(শনউদযাাজিাযী)
০১/০৩/২০ রথদক
৬ ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
রপজ-শফ
০৩ ফছয
শফএএভএভইউ
ডা: ারভা আক্তায, রকাড-১৩২৮১৪, ওএশড, স্বাস্থ্য
এভশড(ফাদয়াদকশভশি)
০১/০৩/২০ রথদক
৭
অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
রপজ-শফ
০১ ফছয
শফএএভএভইউ
ডা: রভা: রভাস্তাশপজুয যভান রকাড-১২৬০৭৪,
এভশড (রনদরারশজ)
০১/০১/২০ রথদক
৮ ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, াংযুক্ত-কুদয়ত
৩য় ফ ি
০২ ফছয
ফাাংরাদদ মভত্রী যকাযী া:
ন্যানার শকডনী ইনশি:, ঢাকা
ডা: রপযদদৌ আযা পাশতভা রকাড-১৩২৮৮২,
এভএ (কাশড িও: এন্ড রথাযাশক াজাযী)
০১/০১/২০ রথদক
৯
ওএশড, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা
৩য় ফ ি
০২ ফছয
জাতীয় হৃদদযাগ ইনশি:, ঢাকা
ডা: শপ্রয়াাংকা রাদ্দায, রকাড-১২৬২২৫, ওএশড,
এভএ (গাইনী)
০১/০১/২০ রথদক
১০ স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, াংযুক্ত-এভও, ভানগয রজনাদযর
৩য় ফ ি
০২ ফছয
া:, ফাবুফাজায, ঢাকা
ঢাকা রভশডদকর কদরজ
ডা: রভা: শভজানুয যভান ভূইয়া, রকাড-১২৯৭২৪,
এভএ (অদথ িা:)
০১/০১/২০ রথদক
১১ : রযশজ:(রপাট ি রভশড: এন্ড অদথ িাকশ),কুশভল্লা
৩য় ফ ি
০২ ফছয
রভশডদকর কদরজ া:
শনদটায, ঢাকা
ড: রভা: আবু াান, রকাড-১৩০১০১, : রযশজ:
এভএ (অদথ িা:)
০১/০১/২০ রথদক
১২ (অদথ িা:), কুশভল্লা রভশডদকর কদরজ া:
৩য় ফ ি
০২ ফছয
শনদটায, ঢাকা
ডা: রভা: ভশদুর ইরাভ, রকাড-১২৯১৯৬, এভও,
এভএ (অদথ িা:)
০১/০১/২০ রথদক
১৩ ২৫০ য্যা শফশি রজরা দয া:, শকদাযগঞ্জ
৩য় ফ ি
০২ ফছয
শনদটায, ঢাকা
০২। কদযানা রযাদগয শিশকৎায় দাশয়ত্বপ্রাপ্ত শিশকৎকগণ দাশয়ত্ব ারদনয য শকাংফা স্থ্ানীয় শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক কদযানা রযাদগয
শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও ছাড়ত্র গ্রণ স্বাদদক্ষ রকাদ ি রমাগদান কযদফন।

০৩। অন্যান্য শিশকৎকগদণয রক্ষদত্রও স্থ্ানীয় শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তিক্ষ কদযানা শিশকৎা কাম িক্রভ ব্যাত দফনা ভদভি প্রতযয়ন ও ছাড়ত্র
প্রদান কযদফন। ভাশযিারক, স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয প্রতযয়ন গ্রণ শনশিত কদয এ শফবাদগ রপ্রযণ কযদফন।
০৪। রপ্রলণকারীণ তাঁদদযদক স্বাস্থ্য অশধদপ্তদযয শফদল বাযপ্রাপ্ত কভিকতিা (ওএশড) শাদফ শনদয়াগ কযা দরা। এই ভদয়য জন্য তাযা
স্বাস্থ্য অশধদপ্তয দত রফতন বাতাশদ গ্রণ কযদফন।
যািশতয আদদক্রদভ
০৫/০৭/২০২০
(রভাাম্মদ ভশনরুজ্জাভান ফকাউর)
উশিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০
E-mail: me1@mefwd.gov.bd
নশথ নাং-৫৯.০০.০০০.১৪০.১৯.৭০.২০২০-২৩৫
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অনুশরশ দয় অফগশত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রদণয জন্য রপ্রযণ কযা দরা (রজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নদ):
০১. ভাশযিারক, স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
০২. যুগ্ম-শিফ (ায),স্বাস্থ্য,রফা শফবাগ, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
০৩. ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত শিফ, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
০৪. ভাননীয় প্রশতভন্ত্রীয একান্ত শিফ, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।
০৫. শযিারক (শিশজ) স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
০৬. শযিারক (প্রান/এভআইএ), স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।
০৭. রযশজিায/ অধ্যক্ষ/ শশবর াজিন/ তত্ত্বাফধায়ক/ শযিারক, ....................................
০৮. উ-শনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অশপ, রতজগাঁও, ঢাকা ।
০৯. শিফ ভদাদদয়য একান্ত শিফ,স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ, স্বাকভ।
১০. প্রধান শাফ যক্ষণ কভিকতিা, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, এশজশফ বফন, রগুনফাশগিা, ঢাকা।
১১. শদিভ এনাশরি, স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রকাদয জন্য)।
১২. শফবাগীয় শাফ শনয়ন্ত্রক, .......................................................
১৩. রজরা শাফ যক্ষণ কভিকতিা,...................................................।
১৪. উদজরা স্বাস্থ্য ও শযফায শযকল্পনা কভিকতিা, ....................................।
১৫. উদজরা শাফ যক্ষণ কভিকতিা, ......................................................।
১৬. অশতশযক্ত শিফ (শিশকৎা শক্ষা) ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ।
১৭. যুগ্ম-শিফ (শিশকৎা শক্ষা) ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কভিকতিা, স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ।
১৮. অশপ কশ/ ভািায কশ।
১৯. ডাঃ………………………………………।
০৫/০৭/২০২০
(রভাাম্মদ ভশনরুজ্জাভান ফকাউর)
উশিফ
রপান-৯৫৪০৭৩০

