
নভবর কভযোনো বোআযো-ককোভবড-১৯ 

ভফলয়ক ভচতনতো ও কযণীয়  

ভোজভফো ভধদপতয 

ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয় 



অভরোচয ভফলয়ফস্তু 

নভবর কভযোনো বোআযো ভক 

ভকবোভফ ছড়োয় 

প্রভতভযোধ/োফধোনতো 



অভরোচয ভফলয়ফস্তু 

প্রভতকোয 

অভোভদয কযণীয় 

ভধদপতভযয ভনভদ েনো 



নভবর কভযোনো বোআযো ভক?  

নভবর কভযোনো বোআযো ফো ককোভবড-১৯ মুরতঃ ভোনফভদভয 

পৄপৄভ ংক্রভণ সৃভিকোযী একটি বোআযো মো শ্বোতন্ত্র ভত 

ভনগ েত ড্রভরভেয (াঁভচ, কোভ, কপ, রোরোয) ভোধ্যভভ এফং 

অক্রোন্ত ব্যভিয ংস্পভ ে অভর ছড়োয়।  



নভবর কভযোনো বোআযো ম্পভকেত প্রোথভভক তথ্য  

স্বতন্ত্রতো 

এটি োধোযণ ঠোণ্ডো কোভ সৃভিকোযী বোআযো কথভক পৃথক 

বফভিযম্পন্ন। এ বোআযোভ অক্রোন্ত ভর ২-১৪ ভদভনয ভভধ্য 

রক্ষণ প্রকো োয়। এটি তুরনোমুরক বোভয ও ফড় ওয়োয় 

ফোতোভ কবভ কফড়োয় নো।  

ভচভকৎো  

ককোন সুভনভদ েি ঔলধ/প্রভতভলধক কনআ। যোভিফোভয়োটিক/কদীয় 

কবলজ ব্যফোভয ককোন পর োওয়ো মোয় নো।   

ংক্রভভণয ঝুঁভক 

কমভকোন ফয়ভয ব্যভি অক্রোন্ত ভত োভয। 

তভফ অক্রোন্ত ভর ফয়স্ক ও সুস্থ ব্যভিভদয 

মৃতুযঝুঁভক ফভচভয় কফভ। 

জীফনকোর 

ভোনফভদভয ফোআভয এ বোআযো কভয়ক ঘিো 

কথভক কভয়কভদন ম েন্ত  কেঁভচ থোকভত োভয।  



কভযোনো বোআযো কমবোভফ ছড়োয়  

াঁভচ  

রোরো ও ড্রভরে 

কোভ 

০১ অক্রোন্ত ব্যভিয াঁভচ  

 

০২ অক্রোন্ত ব্যভিয কোভ  

০৩ অক্রোন্ত ব্যভিয রোরো ও ন্যোন্য ড্রভরে  

০৪ অক্রোন্ত ব্যভিয বদভক ংস্প ে 

বদভক ংস্প ে  



ককোভবড-১৯ ফো নভবর কভযোনো বোআযোভ অক্রোন্ত ওয়োয রক্ষণমূ 

  

 

জ্বয  

শ্বোকি/ভনউভভোভনয়ো শুকভনো কোভ/গরো ব্যোথো 

ভোথোব্যথো 

ডোয়োভফটি/উচ্চ যিচো/ 

হৃদভযোগ/কযোন্পোয কযোগীভদয 

কক্ষভে ঙ্গ প্রতযভঙ্গয ভফকরতো  

১। কার্যালয়/ অফিসে করণীয় 

 

 

ডোয়ভযয়ো 



ককোভবড-১৯ অক্রোন্ত ওয়োয ভদনভবভিক উগ েমূ 

১। কার্যালয়/ অফিসে করণীয় 

 

 

১ভ কথভক ৩য় ভদন 

োরকো  জ্বয ও গরো ব্যথো ৪থ ে ভদন 

গরো ব্যথো ও স্বয কবভঙ মোওয়ো 

যীভযয তোভোেো কফভড় মোওয়ো 

ভোথো ব্যথো, ক্ষুধোভন্দো, ডোয়ভযয়ো 

 

৫ভ ভদন 

ক্লোভন্ত নুবফ, শুকভনো কোভ 

ভোংভীভত ব্যথো 

 
৬ষ্ঠ ভদন 

োভোন্য জ্বয (১০০ ভডগ্রী পো.), শ্বো 

কি, শুকভনো কোভ, ডোয়ভযয়ো, ফভভ 

 

৭ভ ভদন 

ডোয়ভযয়ো, ফভভ, জ্বয ১০০ ভডগ্রীয 

কফভ, কোভ অযও কফভ ও োযো 

যীয ব্যথো 

 

৮ভ ও ৯ভ ভদন 

জ্বয  ও শ্বো কি ফোড়ভত থোকভফ 

উগ েগুভরো বৃভি কভত থোকভফ 



কভযোনো বোআযোভ ংক্রভভণয ঝুঁভক  

- কম ককোন ফয়ভয ভোনুল কভযোনো বোআযোভ ংক্রভণ দ্বোযো অক্রোন্ত ভত োভয।  

- প্রফীণ, হৃদভযোগ, কযোন্পোয, ভকডভন, উচ্চযিচো, ডোয়োভফটি অক্রোন্ত ব্যভিভদয কযোগ 

প্রভতভযোধ ক্ষভতো কভ/দুফ ের থোকোয় ংক্রভণ যফতী ভভয় োযীভযক জটিরতো 

বৃভি োয়, পভর তাঁভদয মৃতুযঝুঁভকও ন্যভদয তুরনোয় কফভ থোভক।    

- কোলো প্রোণী কদ, ভোয কোভড় কথভক ভোনফভদভ এআ বোআযোভয ংক্রভণ ঘভে নো।    

 



3,৫১,০৬৭ জন 

ভফভশ্ব অক্রোভন্তয ংখ্যো নোি  

বফভশ্বক ও ফোংরোভদভ নভবর কভযোনো ংক্রভণ ভযভস্থভত 

১০০,৫৬৯ জন 

ভফভশ্ব সুস্থ ভয়ভছন  

1৫,৩৩৭ জন 

ভফভশ্ব মৃতুযয ংখ্যো  

৩৩ জন 

ফোংরোভদভ অক্রোভন্তয ংখ্যো  

৫ জন 

ফোংরোভদভ সুস্থ ভয়ভছন  

৩ জন 

বাাংলাদেদে মৃত্যুর সাংখ্যা  

source: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

২৩/০৩/২০২০ 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/


নভবর কভযোনো বোআযো ম্পভকেত বফভশ্বক তথ্য  

ফয়ভবভিক মৃতুয ভোফ  পূফ ে কযোগভবভিক মৃতুয ভোফ 

ফয় (ফছয) 
মৃতুয োয (কর 

অক্রোভন্তয কক্ষভে) 

80+ 14.8% 

70-79 8.0% 

60-69 3.6% 

50-59 1.3% 

40-49 0.4% 

30-39 0.2% 

20-29 0.2% 

10-19 0.2% 

0-9 ককোন মৃতুয য়ভন 

পূফ ে কযোগ আভতো 
মৃতুয োয (কর 

অক্রোভন্তয কক্ষভে) 

হৃদভযোগ 10.5% 

ডোয়োভফটি 7.3% 

দীঘ েস্থোয়ী শ্বোমভন্ত্রয কযোগ 6.3% 

োআোযভেনন 6.0% 

কযোন্পোয 5.6% 

পূফ েভযোগ ভছভরো নো 0.9% 

ভরঙ্গ 
মৃতুয োয (কর 

অক্রোভন্তয কক্ষভে) 

পুরুল 2.8% 

নোযী 1.7% 

ভরঙ্গভবভিক 

মৃতুয ভোফ 

source: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/


কভযোনো বোআযো ংক্রভণ প্রভতভযোভধয উোয় 

ঘন ঘন দুআ োত োফোন োভন ভদভয় 

কভভক্ষ ২০ কভকন্ড মোফৎ মথোমথবোভফ 

ভযস্কোয কযভত ভফ 

ভোস্ক ব্যফোয করুন এফং য 

ব্যভি ভত কভভক্ষ  ৩ পৄে দূযত্ব 

ফজোয় যোখুন  

াঁভচ কোভ কদয়োয ভয় ভিোচোয (মুভখ 

রুভোর, টিসুয ফো ককোন ভকছু ভদভয় মুখ 

কঢভক) কভভন চলুন 

অক্রোন্ত ওয়োয ১৪ ভদভনয ভভধ্য উগ ে 

কদখো ভদভর অআআভডভঅয এয েরোআন 

নম্বভয কমোগোভমোগ করুন  

জনভোগভ এভড়ভয় চলুন ও োভোভজক 

দূযত্ব ফজোয় যোখুন। প্রভমোজয কক্ষভে কোভ 

ককোয়োভযিোআন কভভন চলুন   

কমখোভন কখোভন কপ ফো থুতু 

কপরভফন নো।  

০৩ 



কভযোনো বোআযো প্রভতভযোভধ ভকছু গুরুত্বপূণ ে ব্দ  

কোভ ককোয়োভযিোআন  

ককোয়োভযিোআভনয কর ভনয়ভ কোনুন 

কভভন ভনজ ফোভড়ভত ভযফোভযয ন্য 

দস্যভদয কথভক পৃথকবোভফ ফস্থোন 

অআভোভরন 

ংক্রভণ কযোভধ কযোগোক্রোন্ত 

ব্যভিভক ফোভভযয ভযভফভয 

কথভক ম্পূণ ে পৃথকীকযণ  

ককোয়োভযিোআন  

কযোগ অক্রোন্ত ব্যভিয ংস্পভ ে এভভছ 

ভকন্তু কযোভগয রক্ষণ প্রকো োয়ভন, 

এভন ব্যভিভক অরোদো কভয যোখো   



কভযোনো বোআযো ংক্রভণ প্রভতভযোভধ োভোভজক দূযত্ব ফজোয়  



কোভ ককোয়োভযিোআভন কযণীয় 

ও ফজেনীয়   





           নভবর কভযোনো বোআযো ফো ককোভবড-১৯ এয ভচভকৎো  

০১ ০৩ 

০২ ০৪ 
ভচভকৎো োওয়োয জন্য অআআভডভঅয এয 

েরোআন নম্বভয কমোগোভমোগ কযভত ভফ। 

নভবর কভযোনো বোআযো এয ককোন 

ভনভদ েি টিকো/ঔলধ  অভফস্কৃত য়ভন। 

এয ভচভকৎো মুরতঃ রক্ষণভবভিক । 

ফোংরোভদভ নভবর কভযোনো বোআযো 

ংক্রভভণয ভচভকৎো ম্ভফ  

যোভিফোভয়োটিক শুধু ব্যোকভেভযয়োয উয কোম েকযী 

ওয়োয় এটি কভযোনো বোআযো প্রভতভযোভধ ক্ষভ। 

ককোন কবলজ ঔলধ ফো খোদ্য কভযোনো ভচভকৎোয় 

কোম েকযী  ফভর প্রভোণীত য়ভন।  

০৪ 



কভযোনো ফো ককোভবড-19 যীক্ষো ও কযোগ ভনণ েয় 

+৮৮ ০১৯৩৭ ০০ ০০ ১১ 

+৮৮ ০১৯৩৭ ১১ ০০ ১১  

+৮৮ ০১৯২৭ ৭১ ১৭ ৮৪ 

+৮৮ ০১৯২৭ ৭১ ১৭ ৮৫ 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ ৬৩ 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ ৬৮ 

 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ 51 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ 54 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ 55 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ 56 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ 59 

+৮৮ ০১৪০১ ১৮ ৪৫ 60 

ফোংরোভদ কযোগতত্ত্ব গভফলণো আন্পটিটিউভে 

(অআআভডভঅয) কভযোনো বোআযো 

ংক্রভভণয যীক্ষো ও কযোগ ভনণ েভয়য জন্য 

প্রভয়োজনীয় কভভডভকর কেভেয ব্যফস্থো 

যভয়ভছ। ভফস্তোভযত জোনভত েরোআন 

নম্বযগুভরোভত কমোগোভমোগ কযভত ভফ।  

 

IEDCR 

HOT 
LINE 
NUMBER 



নভবর কভযোনো বোআযো ংক্রভভণয কযণীয় ও ফজেনীয় 

কযণীয় 

১. জনভোগভ ভযোয  

২. োত কধোয়োয জন্য োফোনোভন/স্যোভনেোআজোয ব্যফোয     

৩. াঁভচকোভ ভিোচোয োরন   

৪. ব্যফহৃত টিসুয অফি োভে কপরো  

৫. কভভক্ষ ৩-৬ পৄে দূযত্ব ফজোয় যোখো  

৬. োফভরক মোনফোন ব্যফোভয োফধোনতো ফরম্বন। 

ফজেনীয় 

১. কমখোভন কখোভন থুতু,কপ কপরো মোভফ নো   

২. োত ভদভয় নোক, মুখ , কচোখ স্পে কযো মোভফ নো 

৩. কোভ ককোয়োভযিোআভন থোকভর ভনজ কভক্ষয ফোআভয মোওয়ো মোভফ নো 

৪. অক্রোন্ত ভন্দবোজভনয  ব্যফহৃত ভকছু ভন্যয স্প ে কযো মোভফ নো 

৫. ভফভদ ভ্রভণ এফং দুযোল্লোয ভ্রভণ নো কযো 





কভযোনো ংক্রভণ প্রভতভযোভধ জোতীয় ভনভদ েনো  ০৫ 

 কভযোনো ংক্রভণ প্রভতভযোভধ ভোঠম েোভয় ভচতনতো সৃভি ও প্রভতভযোধমূরক  ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য কজরো 

প্রোভকয কনতৃভত্ব কজরো ও উভজরোয় ম েোভয় কভভটি গঠিত ভয়ভছ। 

 ভফভদ ভত অগত কর ব্যভিভক ফোধ্যতোমূরকবোভফ ১৪ ভদন ককোয়োভযিোআন ফো কোভ ককোয়োভযিোআভন 

ফস্থোন কযোয ভনভদ েনো প্রদোন কযো ভয়ভছ।  

 কর প্রকোয জনভোগভ ভযোভযয জন্য এফং অক্রোন্ত ওয়োয উগ ে কদখো ভদভর জরুভযভবভিভত 

অআআআভডভঅয এয েরোআন নম্বভয কমোগোভমোভগয জন্য যোভ ে কদয়ো ভয়ভছ।  

 কভযোনোয় অক্রোন্ত/ককোয়োভযিোআভন থোকো ব্যভিফগ ে ও কযোন্পোয/ভকডভন কযোগী/ভরবোয ভভযোভ এফং 

ডোয়োভফটি কযোগী  তাঁভদয ভযফোভযয দস্যভদয এফং ফয়স্ক ব্যভিভদয ভোস্ক ব্যফোভযয জন্য ভনভদ েনো 

প্রদোন কযো ভয়ভছ। 

 কর নোগভযকভক াঁভচ কোভ ভিোচোয কভভন চরো এফং োত কধোয়োয জন্য োফোন োভন/যোন্ড 

স্যোভনেোআজোয ব্যফোভযয যোভ ে প্রদোন কযো ভয়ভছ। 



(1) নভবর কভযোনো বোআযো ংক্রভণ প্রভতভযোভধ ভচতনতোমূরক কোেোয ও ভরপভরে প্রকো ও ব্যোক 

প্রচোভযয ব্যফস্থো গ্রণ কযো ভয়ভছ। 

(2) ভোজভফো ভধদপতযোধীন অফোভক প্রভতষ্ঠোভনমুভ ফস্থোনযত ভনফোীভদয সুযক্ষোয় প্রভয়োজনীয় 

ব্যফস্থো গ্রভণয  ভনভদ েনো প্রদোন কযো ভয়ভছ ।    

(3) ভোজভফো ভধদপতযোধীন দক্ষতো উন্নয়ন প্রভক্ষণ ককন্দ্র এফং আঅযভভএআচ প্রভতফন্ধীভদয 

প্রভক্ষণ কোম েক্রভ ভযচোরনোকোযী প্রভতষ্ঠোভনমূভয  প্রভক্ষণ কভ েসূভচমূ োভভয়ক স্থভগত কঘোলণো 

কযো ভয়ভছ ।  

(4) উদ্ভূত ভযভস্থভতভত উন্ুি বোতো কোম েক্রভ ফোস্তফোয়ন ভফলভয়  জোতীয় ভনভদ েনোয অভরোভক  

ভোঠম েোভয়য কভভটিয ভিোন্ত নুযভণয ভনভদ েনো প্রদোন কযো ভয়ভছ।   

কদরানা সাংক্রমণ প্রতিদরাদে সমাজদসবা অতেেফিদরর গৃহীি 

প্রাথতমক কার্ যক্রম 



কভযোনো বোআযো ংক্রভণ প্রভতভযোভধ দোপ্তভযক ম েোভয় কযণীয়  

(1) ভপ প্রোঙ্গন ও কক্ষমূ (ভফভলতঃ দযজোয কভন্ডর, ফোথরুভ, ধযো-কছাঁয়ো য় এফ ব্যফোম ে)  

ভনয়ভভত ভযস্কোয ভযচ্ছন্ন যোখো। 

(2) কভযোনো বোআযো ংক্রভণ প্রভতভযোভধ ভচতনতোমূরক কোেোয ও ভরপভরেমূ ব্যোক প্রচোভযয 

ব্যফস্থো গ্রণ ।  

(3) কভযোনো প্রভতভযোধ ংক্রোন্ত কজরো ও  উভজরো কভভটিভত ভক্রয় ভুভভকো োরন । 

(4) কফো গ্রীতো, কফো প্রতযোী ও কভ েকতেো-কভ েচোযীভদয স্বোস্থযভফভধ কভভন চরোয ভফলভয় ভচতন 

কযো। 

(5) কম কর অফোভক প্রভতষ্ঠোভন ভনফোী ভশুযো ফস্থোন কযভছ , ককর প্রভতষ্ঠোভন ভনফোীভদয 

স্বোস্থয ভচতনতো বৃভিয োোোভ তোভদয োভফ েক সুযক্ষোয জন্য প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ ।  

 

 

 

 

 



সুভফধোভবোগীভদয জন্য কযণীয়  

(1) ভপভ অগত প্রফীণ কফোগ্রীতো ও কফো প্রতযোী ব্যভি, কযোন্পোয,ভকডভন, ভরবোয 

ভভযোভ ও হৃদভযোভগ অক্রোন্ত ব্যভিভদয ভোস্ক ভযধোভনয ভফলভয় ভচতন কযোয উভদ্যোগ 

গ্রণ কযভত ভফ।  

(2) কজরো ও উভজরো ম েোভয় কভযোনো বোআযোভ ংক্রভভত কযোগী োওয়ো কগভর প্রভমোজয কক্ষভে 

কযোগী কল্যোণ ভভভত ভত প্রভয়োজনীয় োয়তো প্রদোভনয জরুভয উভদ্যোগ গ্রণ কযভত ভফ।  

(3) অফোভক প্রভতষ্ঠোনমুভ ভনফোী ভশুভদয সুযক্ষোয় ভফ েোচ্চ তকেতো ফরম্বন এফং 

প্রভয়োজনীয় উভদ্যোগ গ্রণ কযভত ভফ।  

(4) কর কফোগ্রীতো,কফো প্রতযোী এফং কভ েকতেো-কভ েচোযীভদয জন্য ভপ প্রোঙ্গভন োফোন 

োভন/ স্যোভনেোআজোয ভদভয় োত কধোয়োয ব্যফস্থো গ্রণ এফং ফি ঢোকনোমৄি ভয়রোয ভফন 

স্থোভনয উভদ্যোগ ভনভত ভফ।    

 

 



ভোজভফো ভধদপতভযয দয কোম েোরয় ও 

ধীন দপ্তয ও প্রভতষ্ঠোনমূভয জন্য ভনভদ েনো 



োধোযণ ভনভদ েনো 

১)  কভযোনো বোআযোভয ংক্রভণ প্রভতভযোভধ ভোজভফো ভধদপতয এফং এয ধীনস্থ কর 

কোম েোরভয় অগত কফোগ্রীতো, কফো প্রতযোী এফং দ েনোথীভদয ংখ্যো মথোম্ভফ ীভভত যোখভত 

ভফ। প্রভমোজয কক্ষভে আ-পোআর, আ-কভআর, কেভরভমোগোভমোগ, োভোভজক কমোগোভমোগ ভোধ্যভ 

ব্যফোয এফং কোম েোরভয়য ফোভভয স্থোভত কফোফভেয ভোধ্যভভ নোগভযক ডোক ও অভফদন গ্রভণয 

ভোধ্যভভ নোগভযক কফো প্রদোভনয ভফলয়টি উৎোভত কযো ভচ্ছ।  

২)  ভোজভফো ভধদপতভযয প্রধোন কোম েোরভয় অগত কফোগ্রীতো, কফোপ্রতযোী এফং দ েনোথীভদয 

প্রভভক্ষত একজন কভী দ্বোযো কেম্পোভযচোয গোভনয ভোধ্যভভ বদভক তোভোেো যীক্ষোপূফ েক ককফর 

সুস্থ ব্যভিভদয প্রভফভয নুভভত প্রদোন কযো ভফ।  

৩)  প্রভতযক কোম েোরভয়য প্রভফমুভখ কর কফোগ্রীতো, কফোপ্রতযোী এফং কভ েকতেো, কভ েচোযীভদয 

জন্য োফোন োভন/যোন্ড স্যোভনেোআজোয ভদভয় োত কধোয়োয ব্যফস্থো গ্রণ কযভত ভফ।  



োধোযণ ভনভদ েনো 

৪)   কর কোম েোরভয়য ভপ োয়ক, কুক, ভক্লনোয, ভরপেম্যোনভদয ভোস্ক ও যোন্ড কলোব ভযধোন 

কযভত ভফ এফং প্রভয়োজনীয় স্বোস্থযভফভধ নুযণ কযভত ভফ।  

৫)   কর কোম েোরভয়য ভিঁভড় এফং ভিঁভড়য কযভরং, ভরপে, দযজো এফং ভনয়ভভত স্প ে কযো য় এভন 

কর অফোফে জীফোণুনোক দ্বোযো ভযস্কোয-ভযচ্ছন্ন যোখোয ব্যফস্থো গ্রণ কযভত ভফ। 

৬)  ককোন কভ েকতেো ফো কভ েচোযীয কদভ নভবর কভযোনো বোআযো ংক্রভভণয রক্ষণ কদখো ভদভর ফো 

ভযফোভযয ককউ ংক্রভভত ভর ভপভ অগভন কথভক ভফযত থোকভত ভফ। এ কক্ষভে ভতভন 

ংভিি কতৃেক্ষভক ভফলয়টি দ্রুত ফভত কযভফন এফং জরুভয ভবভিভত ভচভকৎভকয যনোন্ন 

ভফন। নভবর কভযোনো বোআযোভ ংক্রভভত ব্যভি এফং ভচভকৎভকয ভনভদ েনো নুমোয়ী 

ককোয়োভযিোআভন (কোভ ফো প্রোভতষ্ঠোভনক) ফস্থোনযত কভ েকতেো ও কভ েচোযীভদয কক্ষভে প্রভয়োজনীয় 

ছুটি ভঞ্জুয কযো ভফ।  



োধোযণ ভনভদ েনো 

৪)   কর কোম েোরভয়য ভপ োয়ক, কুক, ভক্লনোয, ভরপেম্যোনভদয ভোস্ক ও যোন্ড কলোব ভযধোন কযভত ভফ 

এফং প্রভয়োজনীয় স্বোস্থযভফভধ নুযণ কযভত ভফ।  

৫)   কর কোম েোরভয়য ভিঁভড় এফং ভিঁভড়য কযভরং, ভরপে, দযজো এফং ভনয়ভভত স্প ে কযো য় এভন কর 

অফোফে জীফোণুনোক দ্বোযো ভযস্কোয-ভযচ্ছন্ন যোখোয ব্যফস্থো গ্রণ কযভত ভফ। 

6) ককোন কভ েকতেো ফো কভ েচোযীয কদভ নভবর কভযোনো বোআযো ংক্রভভণয রক্ষণ কদখো ভদভর ফো ভযফোভযয 

ককউ ংক্রভভত ভর ভপভ অগভন কথভক ভফযত থোকভত ভফ। এ কক্ষভে ভতভন ংভিি কতৃেক্ষভক 

ভফলয়টি দ্রুত ফভত কযভফন এফং জরুভয ভবভিভত ভচভকৎভকয যনোন্ন ভফন। নভবর কভযোনো 

বোআযোভ ংক্রভভত ব্যভি এফং ভচভকৎভকয ভনভদ েনো নুমোয়ী ককোয়োভযিোআভন (কোভ ফো প্রোভতষ্ঠোভনক) 

ফস্থোনযত কভ েকতেো ও কভ েচোযীভদয কক্ষভে প্রভয়োজনীয় ছুটি ভঞ্জুয কযো ভফ। 

7) যফতী ভনভদ ে নো কদয়ো ম েন্ত ভোঠম েোভয় কভ েযত কর কভ েকতেো/কভ েচোযী স্ব স্ব কভ েস্থভর ফস্থোন 

কযভফন।  



যকোভয ভশু ভযফোয ন্যোন্য প্রভতষ্ঠোভনয জন্য ভনভদ েনো  

(১)  প্রভতষ্ঠোভনয উর্ধ্েতন কতৃেভক্ষয নুভভত ফো ভত জরুভয প্রভয়োজন ব্যতীত ফভযোগত ব্যভিভক ংভিি 

প্রভতষ্ঠোভন প্রভফ কযভত কদয়ো মোভফ নো।  

(২)  জরুভয প্রভয়োজন ব্যতীত প্রভতষ্ঠোভন ফস্থোনযত ককোন ভনফোী ভশুভক ফোভভয গভন কযভত কদয়ো মোভফ নো।  

(৩)  ভনফোীভদয বদভনক খোদ্য তোভরকোয় করবুয োভন ও ভবেোভভন ভ মৄি ট্যোফভরে মৄি কযভত ভফ। ংভিি 

কজরোয উভযচোরকগণ ভফলয়টি ভনভিত কযভফন।   

(৪)   স্ব স্ব প্রভতষ্ঠোভনয বযন্তভয ভনফোীভদয ভনজ কক্ষ এফং কভনরুভভ ধ্যয়ন, বযন্তযীণ োঠদোন কোম েক্রভ এফং 

তোভদয ভচিভফভনোদনমূরক কোম েক্রভ ও কখরোধুরো ব্যোত যোখো মোভফ। তভফ ভনফোীযো মোভত ককোনবোভফআ এভক 

ভযয োযস্পভযক বদভক ংস্পভ ে নো অভ, ক ভফলভয় তকেতো ফরম্বন কযভত ভফ।  

(৫)  প্রভতষ্ঠোভনয ঠিকোদোভযয ভনকে ভত ভোরোভোর গ্রভণ ভফভল তকেতো ফরম্বন কযভত ভফ। ভোরোভোর 

গ্রণকোযী ব্যভিগণ এ কক্ষভে ফশ্যআ প্রভয়োজনীয় তকেতোমূরক ব্যফস্থো গ্রণ কযভফন।  



যকোভয ভশু ভযফোয ন্যোন্য প্রভতষ্ঠোভনয জন্য ভনভদ েনো  

(৬)   ভশু ভযফোয ন্যোন্য প্রভতষ্ঠোভন ১/২ টি কক্ষ ককোয়োভযিোআন কক্ষ ভভভফ ভনধ েোযণ কযভত ভফ। ককোন 

ভশু কভযোনো বোআযো ংক্রভভণ অক্রোন্ত ভর ফো উগ ে কদখো ভদভর জরুভয ভবভিভত তোভক ককোয়োভযিোআন 

কভক্ষ পৃথকবোভফ যোখভত ভফ ও জরুভযভবভিভত ভচভকৎোয ব্যফস্থো গ্রণ কযভত ভফ।    

(৭)  প্রভতষ্ঠোভনয খণ্ডকোরীন ভচভকৎক ও কম্পোউন্ডোযগণ কর ভশু ভনফোীয ভনয়ভভত বদভক তোভোেো 

যীক্ষো ও তোয কযকড ে ংযক্ষণ কযভফন। ংভিি প্রভতষ্ঠোন প্রধোনগণ ভফলয়টি বদভনকভবভিভত ভনভফড়বোভফ 

পভরোঅ কযভফন। 

(৮)  ভশু উন্নয়ন ককন্দ্র, ভভরো ও ভকভোযীভদয ভনযোদ কপোজত ককন্দ্র (কপভোভ), োভোভজক প্রভতফন্ধী 

পুনফ েোন ককন্দ্র, যকোভয অশ্রয় ককভন্দ্র এক ফো একোভধক পৃথক ককোয়োভযিোআন কক্ষ ভনধ েোযণ কযভত ভফ। 

একর প্রভতষ্ঠোভন অগত নতুন ভনফোীভদয ফোধ্যতোমূরকবোভফ ১৪ ভদভনয জন্য প্রভতষ্ঠোভন স্থোভত 

ককোয়োভযিোআন কভক্ষ যোখভত ভফ। 



োভোভজক ভনযোিো কোম েক্রভ ম্পভকেত ভনভদ েনো 

(১)  যফতী ভনভদ ে নো কদয়ো ম েন্ত উন্ুি িভতভত কর বোতোভবোগী ফোছোআ 

কোম েক্রভ স্থভগত থোকভফ।   

(২)  জনভোগভ ভযোভযয রভক্ষয বোতোভবোগীভদয বোতোয থ ে প্রদোভনয ভয়সূভচ 

এভন ভনধ েোযণ কযভত ভফ কমন ককোন ভনভদ েি ভদভনয ভযফভতে ন্ততঃ প্তোভ 

ভতন ফো তভতোভধক ভদভন ব্যোংক ভত বোতোভবোগীভদয বোতোয থ ে গ্রণ কযভত 

োভযন। এতদভফলভয় ংভিি বোতো ংক্রোন্ত উভজরো কভভটিয ভোধ্যভভ ব্যফস্থো 

গ্রণ কযভত ভফ।  



ভনফভন্ধত কস্বচ্ছোভফী ভোজকল্যোণ ংস্থো ম্পভকেত ভনভদ েনো 

(১)  ভোজভফো ভধদপতয ভত ভনফন্ধনপ্রোপ্ত কস্বচ্ছোভফী ভোজকল্যোণ ংস্থোমূ ও কযোভভেন গ্রোন্টপ্রোপ্ত 

কফযকোভয এভতভখোনোমুভক তোভদয ভনজ কভী এফং উকোযভবোগীভদয ভচতনতো বৃভিয রভক্ষয 

গণভচতনতোমুরক প্রচোযণো কোম েক্রভ গ্রভণয রভক্ষয উদু্বি কযভত ভফ। এজন্য কভযোনো ংক্রভণ প্রভতভযোধ 

ংক্রোন্ত ভোভিভভভডয়ো কপ্রভজভন্টন যফযো কযো ভফ। ংভিি কজরোয উভযচোরক, য ভোজভফো 

ভপোয এফং উভজরো ভোজভফো ভপোযবৃন্দ  ভোজভফো ভধদপতয ভত প্রদি কভযোনো ংক্রভণ 

প্রভতভযোধ ংক্রোন্ত ভোভিভভভডয়ো কপ্রভজভন্টন ংভিি প্রভতষ্ঠোনমুভ কপ্রযণ ভনভিত কযভফন।  

(২)  কযোভভেন গ্রোন্টপ্রোপ্ত কফযকোভয এভতভখোনোয় ংভিি প্রভতষ্ঠোভনয ভনফোীভদয জন্য পৃথক ককোয়োভযিোআন 

কক্ষ স্থোন কযভত ভফ। উি এভতভখোনোয় ভনফোীভদয সুযক্ষো ভনভিভত ভনফোীভদয প্রভতষ্ঠোভন ফস্থোন ও 

ছুটি প্রদোভনয ভফলয়টি ংভিি প্রভতষ্ঠোভনয ব্যফস্থোনো কভভটি ও স্থোনীয় প্রোভনয ভিোন্তক্রভভ ভনধ েোভযত 

ভফ।  



ভফভফধ ভনভদ েনো 

(১)  ভোঠম েোভয় কভ েযত কভ েকতেো কভ েচোযীগণ নভবর কভযোনো বোআযো (ককোভবড-

১৯) ংক্রভণ প্রভতভযোধ ভফলয়ক যকোভযয উচ্চম েোভয়য ভনভদ েনো, স্থোনীয় 

প্রোভনয ভিোন্তমূ ফোস্তফোয়ন ও গৃীত কর দভক্ষভ োভফ েক 

ভমোভগতো প্রদোন কযভফ।  

  এ ভনভদ েনোমূ ভফরভম্ব কোম েকয ভফ ও যফতী ভনভদ েনো নো কদয়ো ম েন্ত 

ফোর থোকভফ।  



কভযোনো ভফলয়ক ভোজভফো ভধদপতভযয ককন্দ্রীয় ভভনেভযং কভভটি 

ক্রভ নোভ ও দফী কভভটিভত দফী কভোফোআর নম্বয 

 ১. 
বয়দ কভোঃ নুরুর ফোভয 

ভযচোরক (প্রভতষ্ঠোন) 

কপোকোর  

ভয়ন্ট ও অহ্বোয়ক 
+88 01711 466335  

 ২. 
ভয চন্দ্র ভফশ্বো 

উভযচোরক (প্রভতষ্ঠোন-১) 

দস্য  

প্রভতষ্ঠোন োখো 
+88 01708 414018 

 ৩. 
এভ এভ ভোমুদুল্লো 

উভযচোরক (প্রভতষ্ঠোন-২) 

দস্য  

প্রভতষ্ঠোন োখো 
+88 01708 414 019 

 ৪. 
কভোোঃ কোভরুজ্জোভোন 

উভযচোরক (আউভভড) 

দস্য  

কোম েক্রভ োখো  
+88 01708 414 016 

 ৫. 
রোভভয়ো আয়োভভন 

উভযচোরক (ভচভকৎো ও প্রভফন) 

দস্য  

কোম েক্রভ োখো 
+88 01708 414 017 

 ৬. 
কগোরোভ কভোস্তপো 

উভযচোরক োভোভজক ভনযোিো -২  

দস্য  

োভোভজক ভনযোিো োখো 
+88 01712 775100  

 ৭. 
পভযদ অভভদ কভোল্লো 

উভযচোরক োভোভজক ভনযোিো -১  

দস্য  

োভোভজক ভনযোিো োখো 
+88 01708 414 013 

 ৮. 
কভোঃ নূরুর ক ভভয়ো 

উভযচোরক (প্রোন ও থ ে) 

দস্য  

প্রোন োখো 
+88 01827 552360  

 ৯. 
কভোঃ োজ্জোদুর আরোভ,  উভযচোরক 

(গভফলণো, মূল্যোয়ন, প্রকোনো ও জনংভমোগ) 

দস্য  

প্রোন োখো 
+88 01711 986617  

কভভটি’য কভ েভযভধ: 

1. কভভটিয দস্যগণ োফ েক্ষভণক কভোফোআর কপোন চোলু যোখভফ;  

2. ভোঠ ম েোভয়য উদূ্ভত কম ককোন ভযভস্থভতভত ংভিিগণভক 

 কোম েকয যোভ ে প্রদোন কযভফ; 

3. ককোন জরুভয ভিোভন্তয প্রভয়োজন ভর, কতৃেভক্ষয োভথ 

 অভরোচনো ও নুভভতক্রভভ দ্রুত ভিোন্ত প্রদোভনয ব্যফস্থো গ্রণ 

 কযভফ; 

4. ভন্ত্রণোরয় ফো ন্যোন্য দপ্তয/ংস্থোয োভথ এতদ্বভফলভয় 

 কমোগোভমোগ ও ভন্বভয়য দোভয়ত্ব োরন কযভফ; 

5. কভযোনো ংক্রভণ প্রভতভযোভধ কতৃেক্ষভক ভফভবন্ন সুোভয ও 

 যোভ ে প্রদোন কযভফ; 

6. কভভটি প্রভয়োজভন দস্য ককো-ন্ফ কযভত োযভফ।  



ধন্যফোদ 


