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অকিস আরেশ 

                          তাকেিঃ -  

কবষয়ঃ নরেল িরোনা োইোস (রিাকেড-১৯) প্রকতরোরধ িেণীয়। 

উপর্যকু্ত কবষরয় মাধ্যকমি ও উচ্চ কশক্ষা অকধেপ্তরেে আওতাধীন সিল আঞ্চকলি িার্াুলয়, রিলা কশক্ষা অকিস, 

উপরিলা/থানা মাধ্যকমি কশক্ষা অকিস এবং কশক্ষা প্রকতষ্ঠানসমূরেে সিরলে অবগকতে িন্য িানারনা র্ারে রর্, 

নরেল িরোনা োইোরসে সংক্রমণ কবশ্বব্যাপী মোমােী আিাে ধােণ িরেরে। বাংলারেরশও এে প্রাদুোুব রেিা 

কেরয়রে। নরেল িরোনা োইোস (রিাকেড-১৯) এে সংক্রমণ প্রকতেত িোে িন্য সামাকিি দূেত্ব বিায় োিা ও 

োইোস আক্রান্ত ব্যকক্তরি অকত দ্রুত স্বাস্থ্যরসবাে আওতায় আনা অতযন্ত িরুেী। এোড়া িরোনা োইোরসে 

লক্ষণর্যক্ত ব্যকক্তরি অকতসত্বে শনাক্তিেণ ও রিায়ারেন্টাইন/আইরসারলশন কনকিরতে মাধ্যরম িকমউকনটি 

সংক্রমণ প্রকতেত িো সম্ভব েরব।  

বকণতু রপ্রক্ষাপরে বাংলারেশ সেিারেে এিিন োকয়ত্বশীল িমিুতাু/িমচুােী কেরসরব আপনাে আরশপারশে 

িরোনা লক্ষণর্যক্ত ব্যকক্তে স্বাস্থ্যরসবা কনকিত িেরত তারেে রিান নম্বে ৩৩৩-এ এসএমএস িরুন।  

 

এিিন সরচতন িমিুতাু/িমচুােী কেরসরব আপনাে োকয়ত্বরবাধই পারে নরেল িরোনা োইোস (রিাকেড-১৯) 

এে িোল থাবা রথরি রেশ ও িাকতরি েক্ষা িেরত। তাই উকিকিত কবষরয় িার্িুে ভূকমিা পালরন সংকিষ্ট 

সিলরি অনুরোধ িো েরলা।     

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

সেয় অবগকত ও প্ররয়ািনীয় িার্াুরথ-ু(রিযষ্ঠতাে ক্রমানুসারে নয়) 

১। সকচব, মাধ্যকমি ও উচ্চ কশক্ষা কবোগ, কশক্ষা মন্ত্রণালয়; 

২। পকেচালি (সিল), মাধ্যকমি ও উচ্চ কশক্ষা অকধেপ্তে বাংলারেশ, ঢািা; 

৩। পকেচালি (সিল অঞ্চল), মাধ্যকমি ও উচ্চ কশক্ষা অকধেপ্তে; 

৪। অধ্যক্ষ, সিল িরলি;  

৫। মাননীয় মন্ত্রী মরোেরয়ে এিান্ত সকচব; 

৬। মাননীয় উপ-মন্ত্রী মরোেরয়ে এিান্ত সকচব; 

২৩ চচত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ 

০৬ একপ্রল ২০২০ খ্রীষ্টাব্দ 
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 ৭। সকচব মরোেরয়ে এিান্ত সকচব; 

 ৮। উপ-পকেচালি, (সিল অঞ্চল), মাধ্যকমি ও উচ্চ কশক্ষা অকধেপ্তে; 

 ৯। তথ্য ও িনসংরর্াগ িমিুতাু, মাধ্যকমি ও উচ্চ কশক্ষা কবোগ, কশক্ষা মন্ত্রণালয়; 

১০। কসকনয়ে কসরেম এনাকলে, মাধ্যকমি ও উচ্চ কশক্ষা অকধেপ্তে বাংলারেশ, ঢািা (অকিস আরেশটি 

ওরয়বসাইরে প্রিারশে অনুরোধসে); 

১১। রিলা কশক্ষা িমিুতাু, সিল রিলা;  

১২। প্রধান কশক্ষি, সিল মাধ্যকমি কবদ্যালয়; 

১৩। উপরিলা মাধ্যকমি কশক্ষা িমিুতাু, সিল উপরিলা; 

১৪। মোপকেচালি মরোেরয়ে ব্যকক্তগত সেিােী; 
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