
XvKv Avn&Qvwbqv wgkb 

‡nj_ †m±i 

 

wdfvi/d¬z Kb©vi MvBWjvBb- 

 

1. ¯̂v ’̄¨ †mev‡K‡›`ªi cÖ‡ek c‡_i me‡P‡q wbK‡U wdfvi Kb©vi ’̄vcb Ki‡Z n‡e| 

 

2. ‡mev‡K‡›`ªi cÖ‡ek gy‡L bb-KbUv± _v‡g©vwgUvi w`‡q †mev MÖnxZvi kix‡ii ZvcgvÎv cixÿv Kiv n‡e| 

KZ©e¨iZ MvW© KvRwU m¤úbœ Ki‡eb A_ev †mev‡K‡›`ªªi e¨e ’̄vcbvq wbhy³iv Ae ’̄vi †cÖwÿ‡Z myweavgZ 

KvD‡K GB `vwqZ¡ cÖ`vb Ki‡eb| 

 

3. bb-KbUv± _v‡g©vwgUvi w`‡q cixÿvKv‡j ‡mev MÖnxZvi kix‡ii ZvcgvÎv ¯̂vfvwe‡Ki †P‡q †ewk (37.8
0
 

†mjwmqvm Gi †ewk) cvIqv †M‡j wdfvi Kb©v‡i †cÖiY Kiv n‡e| 

 

4. ¯̂vfvwe‡Ki †P‡q †ewk (37.8
0
 †mjwmqvm Gi †ewk) ZvcgvÎv wb‡q GKmv‡_ GKvwaK †mev MÖnxZv 

Avm‡j Zv‡K/Zv‡`i‡K c„_K fv‡e A‡cÿgvb ivL‡Z n‡e hv‡Z AvMZ Ab¨ †mevMÖnxZv‡`i ms¯ú‡k© 

†h‡Z bv nq| 

 

5. wdfvi Kb©v‡i GKRb c¨viv‡gwWK/bvm© A_ev †mev‡K‡›`ªªi e¨e ’̄vcbvq wbhy³‡`i gva¨‡g wba©vwiZ e¨w³ 

†ivMxi Z_¨ msMÖn Ki‡eb I cÖ‡qvRbxq Z_¨ I civgk© cÖ`vb Ki‡eb| 

 

6. wdfvi Kb©v‡i `vwqZ¡iZ e¨w³ mve©ÿwbKfv‡e gvbm¤úbœ dzj‡mU MvDb, mvwR©K¨vj gv¯‹, Møvfm †dBm 

wkìmn cÖ‡qvRbxq wcwcB mvgMÖx e¨envi Ki‡eb| 

 

7. `vwqZ¡iZ e¨w³ I m‡›`nfvRb †ivMxi g‡a¨ wbivc` kvixwiK `yiZ¡ (Kgc‡ÿ 3 dzU) eRvq ivL‡Z n‡e| 

 

8. wdfvi Kb©v‡i ¯̂vfvwe‡Ki †P‡q †ewk ZvcgvÎv wb‡q AvMZ †ivMxi  wbb¥wjwLZ jÿb/welq¸‡jvi Z_¨ 

hvPvB Ki‡Z n‡e- 

 cwiev‡ii ev Kg© ’̄‡ji Kv‡iv R¡i, mw`©-Kvwk, Mjve¨v_v ev ‡KvwfW 19 mbv³ n‡q‡Q ev Gi 

jÿb i‡q‡Q Ggb Kv‡iv ms¯ú‡k© wM‡q‡Q 

 37.8
0
 †mjwmqvm Gi †ewk R¡i Ges Kvwk Av‡Q 

 k¦vmKó Ges/A_ev Mjvq ÿZ/ gvsm‡cwk‡Z e¨v_v/ Aemv`MÖ Í̄/ ¯̂v` I Nªvbkw³ K‡g hvIqv/ 

Wvqwiqv/ ‡c‡U e¨v_v i‡q‡Q 

 

 jÿb¸‡jv _vK‡j †mevMÖnxZv‡K m‡›`nfvRb K‡ivbv †ivMx wnmv‡e wPwýZ n‡e Ges mÿgZvi g‡a¨ 

cÖv_wgK wPwKrmv cÖ`vb c~e©K K‡ivbv cixÿvi Rb¨ cixÿv‡K›`ª/‡K›`ªmg~‡ni Z_¨ I civgk© cÖ`vb 

K‡i ‡idvi Kiv n‡e| 

 

 Dc‡iv³ jÿb¸‡jv  bv _vK‡j ev †ivMxi cÖ`Ë Z‡_¨ K‡ivbv m‡›`nfvRb g‡b bv  n‡j cieZx© 

wPwKrmvi Rb¨ ‡mev †K‡›`ªªi wiwmck‡b/wfZ‡i ‡cÖiY Kiv n‡e| 

 

 

 



করযোনো ংক্রভন যীক্ষোয় নভুনো ংগ্র কককেয তোলরকোাঃ 

বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিব শমডিকেল ডবশ্বডবদ্যাল (ডবএসএমএমইউ): 

এখোরন নভুনো লদরত রর আরগ কথরকই অনরোইরন োক্ষোৎকোয পযভ ূযণ কযরত রফ। লফএএভএভইউ 

এয ওরয়ফোইরেয ডোনলদরক লপবোয লিলনরকয অযোরয়ন্টরভরন্টয জনয ‘লিক করুন’ করখো ফোেরন 

চোররই োওয়ো মোরফ োক্ষোৎকোয পযভটে। মো াঁযো এই পযভ ূযণ কযরফন তো াঁরদয ভুর োরপোন নম্বরয 

লফশ্বলফদযোররয়য লনলদিষ্ট নম্বয ০১৫৫২১৪৬২০২ কথরক খুরদ ফোতিো ো োরনো রফ। এই খুরদ ফোতিো কদখোরর 

যীক্ষো কযো মোরফ। লফএএভএভইউএয লপবোয লিলনক ম্পরকি ককোরনো প্রশ্ন থোকরর কপোন কযো মোরফ 

০১৪০৬৪২৬৪৪৩ এই নম্বরয। 

এছাা রকেকছ- 

1. লভেরপোডি োোতোর 

যোয লরভুল্লো কভলডরকর কররজ ও লভেরপোডি োোতোর  

2. ঢোকো কভলডরকর কররজ: শুধুভোত্র ককোলবড-১৯ নোক্ত রয়রে ফো উগ ি লনরয় মোযো আইরোররন 

ইউলনরে বলতি আরেন লকংফো অনযরকোরনো কযোরগ বলতি কযোগীযো যীক্ষো মোরফ ঢোকো কভলডরকর 

কররজ োোতোরর। 

3. ভুগদো কভলডরকর কররজ োোতোর 

4. কুলভ িরেোরো কজনোরযর োোতোর 

ও চোইল্ড করথ ককয়োয লযোচি পউরেন ও ঢোকো লশু োোতোরর বলতি কযোগীরদয নভুনো 

যীক্ষোয ফযফস্থো আরে। 

 

ব্র্যাকের ডেেস্ক: 

কোর োর ১০েো কথরক ২েো ম িন্ত নভুনো ংগ্র করয তো াঁযো যকোয লনধ িোলযত গরফলণোগোরয ক ৌঁরে কদন। 

দদলনক এক একটে ফুথ কথরক তো াঁযো ত্রত্রটে নভুনো ংগ্র করয থোরকন। ক্ষভতো কফল ররও, 

গরফলণোগোরযয ক্ষভতোয লবলিরত স্বোস্থয অলধদপ্তয আোতত এই ীভো ট ক করয লদরয়রে।  

 

ব্র্যাকের শেন্দ্রগুকলা রকেকছ: 

ঢাোে: 

1. যকোলয ইউনোনী ও আয়ুরফ িলদক কভলডরকর ককরজ োোতোর - লভযুয ১৩ 

2. ৪ নম্বয ওয়োডি কলভউলনটে কন্টোয - লভুয ১৩ 

3. আরনোয়োযো ভুলরভ গোর ি সু্কর অযোে কররজ - ফোউলনয়ো 

4. উিযো আধুলনক কভলডরকর কররজ – উিযো 

5. উিযো োই সু্কর (লডএনলল) - কক্টয-৬, উিযো 

6. ১০ নং কলভউলনটে কন্টোয (লডএনলল) - কক্টয ৬, উিযো 

7. উিযখোন কজনোরযর োোতোর - উিযখোন, ওয়োডি ৪৫ 

8. নফজোগযণ িোফ, জোভতরো - ইভোঈররদওয়োন ভল্লো, আত্রজভুয, দলক্ষণখোন 

9. ল্টন কলভউনটে কন্টোয - নয়োল্টন, ল্টন থোনোয উরল্টোলদরক 

10. ককেীয় ুলর োোতোর - ১ ও ২ (শুধুভোত্র ুলর দযরদও জনয) 

11. কপ্র িোফ - (কতোখোনো) 

12. ৫০ নম্বয ওয়োডি মোত্রোফোল কলভউলনটে কন্টোয - ীদ পোরুক ক, জরোোো, মোত্রোফোল 

13. ুইোয কররোনী, দয়োগঞ্জ ফত্রি – মোত্রোফোল 



14. োজী জমু্মন কলভউলনটে কন্টোয - নয়োফোজোয কভো, োজী যলদ করন 

15. ফোোরফো কলভউলনটে কন্টোয – ফোোরফো 

16. ঢোকো লযরোেিো ি ইউলনটে – কগুনফোলগচো 

17. আভলরকগোরো োকি ও কলভউলনটে কন্টোয – ধোনভত্রে 

18. ূচনো কলভউলনটে কন্টোয – কভোোম্মদুয 

19. আোদুজ্জোভোন খোন কোভোর কলভউলনটে কন্টোয (লডএনলল) - ভধুফোগ, ভগফোজোয 

20. ভুত্রক্তরমোদ্ধো অযোডরবোরকে কোভরুর ইরোভ কচ ধুযী কলভউলনটে কন্টোয – কোভযোঙ্গীযচয 

21. ীদ আোনউল্লো ভোস্টোয কজনোরযর োোতোর – েলঙ্গ 

22. উরজরো করথ কভরেক্স – োবোয 

23. কজরকত্রজ করথ ককয়োয: 

24. ল্লীফনু্ধ এযোদ লফদযোরয় - কযোইর, ফনোনী 

25. যোজোযফোগ ুলর রোইন সু্কর (শুধুভোত্র ুলর দযরদয জনয) 

26. ফুজফোগ যকোলয ভোলফদযোরয়, ফোোরফো , লখরগো াঁও 

27. লখরগো াঁও সু্কর অযোে কররজ , লখরগো াঁও 

28. লততুভীয কররজ 

 

নারােণগঞ্জ 

1. নোযোয়ণগঞ্জ সু্কর অযোে কররজ 

2. এভ ডলিউ উচ্চ লফদযোরয় , লত্রদ্ধযগঞ্জ 

 

শবসরোডর বযবস্থাপনাে ঢাোর শেখাকন নমুনা পরীক্ষা েরা োকব: 

1. এবোযরকয়োয লেোর, ঢোকো 

2. স্কয়োয লেোর, ঢোকো 

3. প্রোবো করথ ফোংরোরদ লরলভরেড, ঢোকো 

4. ইফরন লনো কভলডরকর কররজ লেোর, ঢোকো 

5. আনওয়োয খোন ভডোন ি কভলডরকর কররজ লেোয, ঢোকো 

6. এনোভ কভলডরকর কররজ অযোে লেোর, ঢোকো 

7. ইউনোইরেড লেোর লরলভরেড, ঢোকো 

8. ফোরয়োরভড ডোয়োগনলস্টক, ঢোকো 

9. লডএভএপআয ভলরলকউরোয রযোফ অযোে ডোয়োগনলস্টক, ঢোকো 

10. রযোফ এইড লেোর, ঢোকো 

11. ফোংরোরদ ইনলস্টটেউে অপ করথ োরয়কে কজনোরযর লেোর, ঢোকো 

12. ককয়োয কভলডরকর কররজ, ঢোকো 

 

ঢাোর বাইকর শবসরোডর বযবস্থাপনাে পরীক্ষা েরা োকব: 

1. টেএভএএ কভলডরকর কররজ অযোে যোপোতউল্লো কলভউলনটে লেোর, ফগুো 

2. কবযন লিলনকযোর রযোফরযেলয (প্রোইরবে) লরলভরেড, চট্টগ্রোভ 

 

ঢাোর বাইকর শেসব িােগাে সরোডর বযবস্থাপনাে পরীক্ষা হকে: 

1. ফোংরোরদ ইনলস্টটেউে অপ ট্রলকোর অযোে ইনরপকো লডত্রজরজ (লফআইটেআইলড), চট্টগ্রোভ 

2. চট্টগ্রোভ কভলডরকর কররজ 

3. কুলভল্লো কভলডরকর কররজ 



4. কক্সফোজোয কভলডরকর কররজ 

5. আফদুর ভোররক উলকর কভলডরকর কররজ , কনোয়োখোলর 

6. কনোয়োখোলর লফজ্ঞোন ও প্রমুত্রক্ত লফ^লফদযোরয় 

7. ভয়ভনলং কভলডরকর কররজ 

8. কখ োলনো কভলডরকর কররজ, জোভোরুয 

9. যোজোী কভলডরকর কররজ 

10. ীদ ত্রজয়োউয যভোন কভলডরকর কররজ 

11. যংুয কভলডরকর কররজ 

12. এভ আফদুয যলভ কভলডরকর কররজ, লদনোজুয 

13. লররে এভ এ ত্রজ ওভোনী কভলডরকর কররজ োোতোর 

14. খুরনো কভলডরকর কররজ 

15. কুটষ্টয়ো কভলডরকর কররজ 

16. করয ফোংরো কভলডরকর কররজ, ফলযোর 

17. পলযদুয কভলডরকর কররজ 

18. নোযোয়ণগঞ্জ ৩০০ মযো োোতোর 

19. ককেীয় ুলর োোতোর 

*এফ কভলডরকর কররজ ও োোতোররয অন্তাঃলফবোরগ বলতি কযোগী ফো ফললফ িবোরগ আো কযোগীয নভুনো 

ংগ্ররয য যীক্ষো কযো রে। এয ফোইরয, নভুনো ংগ্ররয য যীক্ষো কযো রে করয়কটে 

গরফলণোগোরয। কমভন: 

1. লচেোগোং কবরেরযনোলয অযোে অযোলনরভর োরয়রে ইনলস্টটেউে 

2. মরোয লফজ্ঞোন ও প্রমুত্রক্ত লফ^লফদযোরয় 

3. গোজী কোলবড-১৯ ললআয রযোফ, রূগঞ্জ, নোযোয়ণগঞ্জ 

 

গকবষণাগারগুকলা শেখাকন: 

কভলডরকর কররজ ও োোতোরগুররোয রযোরফ যীক্ষো রত োরয। এয ফোইরযওনভুনো ংগ্র করয ো োরনো 

রে লনরচয গরফলণোগোযগুররোয়। 

1. নযোনোর ইনলস্টটেউে অফ রযোফরযেলয কভলডলন অযোে কযপোরযর কন্টোয 

2. আইইলডলআয 

3. জনস্বোস্থয প্রলতষ্ঠোন 

4. আন্তজিোলতক উদোযোভয় গরফলণো প্রলতষ্ঠোন 

5. ফঙ্গফনু্ধ কখ ভুত্রজফ কভলডরকর লফ^লফদযোরয় 

6. চোইল্ড করথ ককয়োয লযোচি পউরেন ও ঢোকো লশু োোতোর 

7. আভ িডি কপোর ি ইনলস্টটেউে অফ যোথরত্রজ ও লএভএইচ 

8. ঢোকো কভলডরকর কররজ 

9. আইরদল (কফযকোলয) 

10. ফোংরোরদ প্রোলণম্পদ গরফলণো ইনলস্টটেউে 

11. জোতীয় প্রলতরলধক ও োভোত্রজক লচলকৎো প্রলতষ্ঠোন 

12. ভুগদো কভলডরকর কররজ 

13. যোয লরভুল্লো কভলডরকর কররজ 

14. কুলভ িরেোরো কজনোরযর োোতোর 

15. উচ্চতয লফজ্ঞোন গরফলণো ককে, ঢোকো লফশ্বলফদযোরয় 


