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অফিস আদেশ
রবষয়: িদেল কদরািা োইরাস (দ োফিড-১৯) প্ররতদরাদি করণীয়
উপর্য ুক্ত রবষদয় জািাদিা যাদে যয, িদেল কদরািা োইরাদসর সাংক্রমণ রবশ্বব্যাপী মহামারী আকার িারণ কদরদে।
বাাংলাদেদশও এর প্রাদুেুাব যেখা রেদয়দে। িদেল কদরািা োইরাস (দকারেড-১৯) এর সাংক্রমণ প্ররতহত করার একমাত্র উপায় সামারজক
দূরত্ব বজার রাখা ও োইরাস আক্রান্ত ব্যরক্তদক অরত দ্রুত স্বাস্থ্যদসবার আওতায় আিা। এোড়া কদরািা িোইরোদসর লক্ষণর্যক্ত ব্যরক্তদক
অরতসত্বর শিাক্তকরণ ও ক োয়োদরন্টোইন/আইদসাদলশি রিরিদতর মাধ্যদম করমউরিটি সাংক্রমণ প্ররতহত করা সম্ভব হদে।
২। েফণ িত কেক্ষোপদে বাাংলাদেশ সরকাদরর একজি োরয়ত্বশীল কমুকতুা/কমুচারী রহদসদব আপিার আদশপাদশর কদরািা
লক্ষণর্যক্ত ব্যরক্তর স্বাস্থ্যদসবা রিরিত করদত তোদের কিোন নম্বর ৩৩৩-এ এসএমএস করুি।
৩। এ জন সদচতি কমুকতুা/কমুচারী ফহদসদে আপনোর োরয়ত্বদবািই পাদর িদেল কদরািা োইরাস (দকারেড-১৯) এর করাল
থাবা যথদক যেশ ও জারতদক রক্ষা করদত। তাই উরিরখত রবষদয় কায ুকর ভূরমকা পালদি আপিাদক অনুদরাি করা হদলা।
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ফেতরণ (কজেষ্ঠতোর ফিফিদত নদহ):
১। পফরচোল (েশোসন/পফর ল্পনো ও উন্নয়ন/কিোদ শনোল/ফপআইইউ/ফপআইডফিউ), োফরগফর ফশক্ষো অফিেপ্তর, ঢো ো-১২০৭
২। পফরচোল , আঞ্চফল োর্ িোলয় (স ল)।
৩। ে ল্প পফরচোল , োফরগফর ফশক্ষো অফিেপ্তরোিীন ফেফনদয়োগ ে ল্প (স ল)।
৪। অধ্যক্ষ, কে ফন েোল টিচোস ি কেফনং দলজ, ঢো ো।
৫। অধ্যক্ষ, ইফিফনয়োফরং দলজ (স ল)।
৬। অধ্যক্ষ, পফলদে ফন /মদনোদে ফন ইনফিটিউে (স ল)।
৭। অধ্যক্ষ, কিোদ শনোল টিচোস ি কেফনং ইনফিটিউে, েগুড়ো।
৮। অধ্যক্ষ, কে ফন েোল স্কুল ও দলজ (স ল)।
৯। সহ োরী পফরচোল (১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/ফপআইডফিউ), োফরগফর ফশক্ষো অফিেপ্তর, ঢো ো-১২০৭
১০। িোরেোপ্ত মি তিো, আইফসটি কসল, োফরগফর ফশক্ষো অফিেপ্তর(পত্রটি ওদয়েসোইদে ে োদশর অনুদরোিসহ)
সেয় অেগফতর জন্য অনুফলফপ (কজেষ্ঠতোর ফিফিদত নদহ):
১। মোননীয় মন্ত্রীর এ োন্ত সফচে, ফশক্ষো মন্ত্রণোলয় [মন্ত্রী মদহোেদয়র সেয় অেগফতর জন্য]
২। মোননীয় উপমন্ত্রীর এ োন্ত সফচে, ফশক্ষো মন্ত্রণোলয় [উপমন্ত্রী মদহোেদয়র সেয় অেগফতর জন্য]
৩। সফচে মদহোেদয়র এ োন্ত সফচে, োফরগফর ও মোদ্রোসো ফশক্ষো ফেিোগ, ফশক্ষো মন্ত্রণোলয় [সফচে মদহোেদয়র সেয় অেগফতর জন্য]
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