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িবষয়: নেভলনেভল  কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  ২০১৯২০১৯ ( (২০১৯২০১৯-nCoV) -nCoV) স েকস েক  িব ৎিব ৎ  িবভােগরিবভােগর  আওতাধীনআওতাধীন
কা ািনসমহূেককা ািনসমহূেক  িনেদশনািনেদশনা  দানদান।।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত চীনসহ কেয়কিট দেশ নেভল কেরানা ভাইরাস ২০১৯ (২০১৯-nCoV) ছিড়েয়
পেড়েছ। এই ভাইরাস িদন িদন মহামাির আকার ধারণ করেছ। উ  ভাইরাস স েক িব ৎ িবভােগর আওতাধীন
কা ািনসমহূেক ইেতামেধ  মৗিখকভােব িনেদশনা দান করা হেয়িছল। এই ভাইরাস স েক িনে া  তথ ািদ

উপ াপন করা হল:

যভােব ছড়ায়:

   িবেশষ রা িনি ত হেয়েছন য, এই ভাইরাসিট একজন মা েষর দহ থেক আেরকজন মা েষর দেহ ত
ছড়ােত পাের। কেরানা ভাইরাস মা েষর ফুসফুেস সং ামণ ঘটায় এবং াসতে র মাধ েমই এিট একজেনর দহ
থেক আেরকজেনর দেহ ছড়ায়।

           
  ল ণ: 

র এবং কািশ।
াস ক  এবং িনউেমািনয়া।

অরগ ান ফইিলওর বা দেহর িবিভ  ত  িবকল হেয় যাওয়া।
ভাইরাসিট শরীের ঢাকার পর সং মেণর ল ণ দখা িদেত ায় পঁাচ িদন সময় লােগ। থম ল ণ হে

র। তারপর দখা যায় কনা কািশ। এক স ােহর মেধ  দখা যায় াসক ।

িতকার:

যেহত ুএই ভাইরাসিট নতনু, তাই এর কানা িটকা বা ভ াকিসন এখেনা নই এবং িচিকৎসা ও ল ণ িভি ক।
তেব-

যারা ইিতমেধ ই আ া  হেয়েছ বা এই ভাইরাস বহন কেরেছ- তােদর সং শ এিড়েয় চলা।
বার বার হাত ধায়া, হাত িদেয় নাক-মখু শ না করা, ঘেরর বাইের গেল মা  পরা।
ভাইরাসিট এখন চীেনর অ া  শহর এবং চীেনর বাইের িবিভ  দেশ ছিড়েয় পেড়েছ।

এমতাব ায়, নেভল কেরানা ভাইরাস ২০১৯ (২০১৯-nCoV)-এর উপেরা  ল ণ ও িতকার স েক অিধকতর
সতকতা অবল েনর জ  অ েরাধ করা হল। একইসােথ পুনরােদশ না দয়া পয  দশ থেক চীন মেণ কান
কমকতা/কমচািরেক অ মিত দান না করা এবং চীন থেক দেশ ফরত কমকতা/কমচািরেক সরকার িনধািরত

ােন (আশেকানা হাজী ক া ) ১৪ িদন অব ােনর পর মলূ ভূখে ড েবেশর িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হেণর
১



জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

১০-২-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) ধান িনবাহী কমকতা, নথ ওেয়  পাওয়ার 
জনােরশন কা ািন িল:।

২) ব ব াপনা পিরচালক, রাল পাওয়ার কা ািন 
িল:।
৩) ব ব াপনা পিরচালক, ইেলি িসিট জনােরশন 
কা ািন অব বাংলােদশ িল:।

৪) ব ব াপনা পিরচালক, কাল পাওয়ার জনােরশন 
কা ািন বাংলােদশ িল:।

৫) ব ব াপনা পিরচালক, আ গ  পাওয়ার শন 
কা ািন িল:।

৬) ব ব াপনা পিরচালক, িব-আর পাওয়ারেজন িল:।
৭) ব ব াপনা পিরচালক, ঢাকা ইেলকি ক সা াই 
কা ািন িল:।

৮) ব ব াপনা পিরচালক, ওেয়  জান পাওয়ার 
িডি িবউশন কা ািন িল:।
৯) ব ব াপনা পিরচালক, ঢাকা পাওয়ার 
িডি িবউশন কা ািন িল:।
১০) ব ব াপনা পিরচালক, নদান  ইেলি িসিট সা াই 
কা ািন িল:।

১১) ব ব াপনা পিরচালক, পাওয়ার ি ড কা ািন 
অব বাংলােদশ িল:।

এইচ. এম. নূ ল ইসলাম
উপসিচব
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব ( শাসন), িব ৎ িবভাগ।
২) যু সিচব ( কা: এ া:), িব ৎ িবভাগ।
৩) সিচেবর একা  সিচব, িব ৎ িবভাগ। (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
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এইচ. এম. নূ ল ইসলাম 
উপসিচব
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