
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররচালদকর কার্ যালয় 

সরকারর কর্ যচারী হাসপাতাল 

ফুলবারিয়া, ঢাকা । 

নম্বর- ০৫.৮৭.০০০০.০০০.৯৯.০৩৬.১৭-                                                               তাররখ:                 

অফিস আদেশ 

 

কদ োনো ভোই োস (ককোফভড-১৯) আক্রোন্ত/সদেহভোজন স কোফ  কর্ মকর্মো/কর্ মচো ীদে  ফচফকৎসো সংক্রোন্ত ফিষদে সহদ োফির্ো  জন্য 

এ হোসপোর্োদে  ১৮.১১.২০২০ র্োফ দে  ২৪১৪ নং স্মো দক িঠির্ কদরোে রুর্ টিদর্  প্রধোন ফসফনে  কনসোেদেন্ট (এযোদনসফিফসেো) 

ডো. নোজফনন জোর্োন িেফেজফনর্ কো দে পুন োদেশ নো কেেো প মন্ত কদরোে রুর্ টির্ ফনম্নরুপভোদি পুনি মঠন ক ো হদেো:  

কদরোে রুর্ 

ক্র. নোর্ ও পেফি কর্োিোইে ও ই-কর্ইে র্ন্তব্য 

১ ডো. কর্োোঃ কিোেোর্ কর্োদশ মে সহকো ী অধ্যোপক (কোফড মওেফজ) ০১৭১৭৭৫৭৫৯৩ কদরোে রুর্ 

(হোসপোর্োে) 

২ ডো. হোফসবুে ইসেোর্ সহকো ী ক ফজষ্ট্রো  ০১৭২১১৯২৯৯৩ কদরোে রুর্ 

(হোসপোর্োে) 

৩ ডো. িো হোনো সুের্োনো কর্ফডদকে অফিসো   ০১৪০৪৪৩০৮২১ কদরোে রুর্ 

(হোসপোর্োে) 

 

জরুফ  ক োিোদ োদি  জন্য: কদরোে রুর্ : কর্োিোইে: ০১৪০৪৪৩০৮১০, ই-কর্ইে: skhcovid19contro@gmail.com 

       জরুফ  ফিভোি : ০১৪০৪৪৩০৮০৩ 

কো মপফ ফধ:  

▪ ককোফভড-১৯ ক োিী  ফচফকৎসোদসিো র্েো ফক ও 

সর্ন্বে; 

▪  স্বোস্থ্য অফধেপ্তদ   সোদি ক োিোদ োি ও প্রফর্দিেন 

কপ্র ে; 

▪ ক োফিদে  অফভদ োি প মোদেোচনো ক ো; 

▪ টিকোেোন কর্ মসূফচ  দেফনক প্রফর্দিেন দর্ফ  ও কপ্র ে।  

▪ সুষ্ঠুদসিো প্রেোদন  েদে িঠির্ ফিফভন্ন েদে  সোদি ক োিোদ োি ও 

সর্ন্বে সোধন; 

▪ পফ িহন ও আিোসন ব্যিস্থ্ো  সর্ন্বে সোধন; 

▪ প্রদেোজন অনুসোদ  ক োফিদে  অন্যত্র স্থ্োনোন্ত  (Referral 

Service) ।  

 

 

            স্বোেফ র্- 

(মুহোঃ র্োহবুি   হর্োন) 

অফর্ফ ক্ত সফচি ও পফ চোেক 

ফ ান নাং-৯৫৫৮০১৭ 

geh@mopa.gov.bd 

 

নম্বর- ০৫.৮৭.০০০০.০০০.৯৯.০৩৬.১৭-১৮৬(৮)                                                        তাররখ:                 

অিিফর্ ও প্রদেোজনীে ব্যিস্থ্ো গ্রহদে  জন্য অনুফেফপ কপ্র ে ক ো হদেো:  
 

১। সফচি, জনপ্রশোসন র্ন্ত্রেোেে, িোংেোদেশ সফচিোেে, ঢোকো। (দৃফি আকষ মে: অফর্ফ ক্ত সফচি (প্রশোসন))।  

২। সফচি, স্বোস্থ্যদসিো ফিভোি, স্বোস্থ্য ও পফ িো  কল্যোে র্ন্ত্রেোেে, িোংেোদেশ সফচিোেে, ঢোকো।  

৩। র্হপফ চোেক, স্বোস্থ্য অফধেপ্ত , র্হোেোেী, ঢোকো-১২১২। দৃফি আকষ মে: পফ চোেক (হোসপোর্োে ও ফিফনকসমূহ)।  

৪। ফিভোিীে কফর্শনো , ঢোকো।  

৫। পফ চোেক, ঢোকো কর্ফডদকে কদেজ হোসপোর্োে, ঢোকো।  

৬। কজেো প্রশোসক, ঢোকো।  

৭। জনোি………………………………………..………………।  

৮। কনোটিশ কিোড ম (সকে), স কোফ  কর্ মচোফ  হোসপোর্োে, ঢোকো।  

(মুহোঃ র্োহবুি   হর্োন) 

অফর্ফ ক্ত সফচি ও পফ চোেক 

১৮ র্োঘ ১৪২৭ িঙ্গোব্দ 

০১ কিব্রুেোফ  ২০২১ রিস্টাব্দ 

 

১৮ র্োঘ ১৪২৭ িঙ্গোব্দ 

০১ কিব্রুেোফ  ২০২১ রিস্টাব্দ 
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