
কর োনো (ককোভিড-১৯) আক্রোন্তরে  ভিভকৎসো সংক্রোন্ত তথ্যোবলী 

১. হোসপোতোরল  নোম: স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল।  

২. শয্যো সংখ্যো    : ১৫০ 

  

৩. কর োনো (ককোভিড-১৯) ভিভকৎসো  জন্য শয্যো সংখ্যো: ৭২টি 

ক. আইভসইউ শয্যো সংখ্যো   : ০৬ টি 

খ. এইিভডইউ শয্যো সংখ্যো   : ০৪টি 

গ. আইরসোরলশন শয্যো সংখ্যো   : ১৬টি  

ঘ. ককভবন     : ১৬টি 

ঙ. কজনোর ল শয্যো    : ৩০টি 

              

৪. ভিভকৎসক/কসভবকো/অন্যোন্যরে  কম মরেত্র: 

ক. ট্রোয়োজ/জরু ী ভবিোগ; 

খ. কজনোর ল ওয়োড ম; 

গ. আইভসইউ; 

ঘ. এইিভডইউ; 

ঙ. আইরসোরলশন/অবজো রিশন; 

ি. ককভবন ব্লক।  

 

৫. ভিভকৎসো সুভবধো 

▪ কর োনো আক্রোন্তরে  সোধো ণ/নীভবড় ভিভকৎসো 

▪ সরেহজনক কর োনো ক োভগরে  জন্য আইরসোরলশন 

▪ কর োনোয় আক্রোন্তরে  জন্য প োমশ ম ককন্দ্র/ট্রোয়োজ টিরম  মোধ্যরম কসবো প্রেোন 
 

৬. কর োনো আক্রোন্তরে  নমুনো সংগ্রহ:  

ক্র. নোম ও পেবী কমোবোইল ও ই-কমইল মন্তব্য 

নমুনো সংগ্রহ 

১ ক) জনোব কমো. ভেেোরুল ইসলোম 

     উপসভিব, জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলয় 

    (সংযুক্ত স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল)।  

অভিস: ০১৪০৪৪৩০৮১৮ 

ব্যভক্তগত: ০১৮১৮০৩৩০১৭ 

নমুনো সংগ্রহ ও প ীেো  সমন্বয়কো ী 

(এরেরত্র নমুনো প্রেোনকোভ  তাঁ  নোম, পেভব, 

কসল কিোন নম্ব  ও পূণ ম ঠিকোনো সম্বভলত 

একটি কমরসজ ভেরলই তাঁ  সোরে নমুনো 

সংগ্রহকো ী যেোসমরয় কযোগোরযোগ ক রব)।  

খ) জনোব কমো. হোভববু   হমোন শোমীম 

    ওটি কেকভনভশয়োন 

     স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল, ঢোকো 

০১৪০৪৪৩০৮১৯ নমুনো  িলোিল, প্রভতরবেন সংগ্রহ, কপ্র ণ 

ও কীে কোরলকশন 

গ) ডো. কমোহোম্মে হোম্মোে আলী ভূইয়ো 

    ইমোরজমন্সী কমভডরকল অভিসো  

    স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল, ঢোকো।  

০১৪০৪৪৩০৮২০ নমুনো সংগ্রহ 

(এই নম্বর  কিোন কর  নমুনো সংগ্ররহ  জন্য 

ভসভ য়োল ভেরত হরব) 
  

৭. ভনয়ন্ত্রণ কে: কয ককোন প্ররয়োজরন কযোগরযোরগ  জন্য একটি ভনয়ন্ত্রণ কে  রয়রে:  

কররোল রুম 

২ ডো. নোজনীন জোমোন 

ভসভনয়  কনসোলরেন্ট (এযোরনসরেভসয়ো) 

স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল, ঢোকো।  

০১৯১১৩৯৯৭৯৩ কররোল রুম (হোসপোতোল) 

৩ ডো. হোভসবুল ইসলোম 

সহকো ী ক ভজষ্ট্রো , স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল।  

০১৭২১১৯২৯৯৩ 

 

কররোল রুম (হোসপোতোল) 

৪ ডো. িো হোনো সুলতোনো 

কমভডরকল অভিসো , স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল।  

০১৭৪৮৬৪২৩৩৬ 

০১৪০৪৪৩০৮২১ 

কররোল রুম (হোসপোতোল) 

৫ স কোভ  কম মিো ী হোসপোতোল, ঢোকো  কররোল রুম। ০১৪০৪৪৩০৮১০ 

skhcovid19contro@gmail.com 

ডো. হোভসবুল ইসলোম 

 

৬ জরু ী ভবিোগ ০১৪০৪৪৩০৮০৩ ট্রোয়োজ েল 

 


