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িবষয:় াদ েরাদ ের   কািভডকািভড --১৯১৯  সং মণসং মণ   সনা করণসনা করণ   পরী াগারপরী াগার   াপেনরাপেনর   লেলে   সহ েযা িগতাসহেযা িগতা   দােনরদােনর   জজ   চ ামচ াম   ভেট িরনা িরভেট িরনা ির   ওও
অ ািন ালঅ ািন াল   স াইে সসাইে স   িব িব ালয়িব িব ালয় ,  ,  চ ামচ াম  -  - কক  িনেদশনািনেদশনা   দানদান ।।

: ারক নং- ভাষাবীর এম. এ. ওয়া দ মেমািরয়াল া  এর সভাপিত মেহাদেয়র গত ০৫.৭.২০২০ তািরেখর প ।

াদ র জলায় কািভড-১৯ সং মণ এবং র হার লনা লকভােব বিশ। াদ ের সং মণ পরী ার কােনা ব া না থাকায় আ া েদর যথাসমেয় পরী া করা অত
সময়সােপ । ফেল ত কেরানা-আ া  রাগী সনা করণ াহত হে । স িত াদ র মিডেকল কেলেজর সহেযািগতায় ভাষাবীর এম. এ. ওয়া দ মেমািরয়াল া
কািভড-১৯ সং মণ সনা করণ পরী াগার াপেনর উে াগ হণ কেরেছ। 

২। ইেতামে  বশ িক  পাবিলক িব িব ালয় িনজ  RT-PCR াবস েহ কািভড-১৯ সং মণ সনা করেণর কাজ  কেরেছ এবং কেরানা সংকট মাকােবলায়
ণ িমকা রাখেছ। চ াম ভটিরনাির ও অ ািনেমল সাইে স িব িব ালয় এে ে  িবেশষ িমকা পালন করেছ। িব িব ালয়  িনজ  ােব কািভড-১৯ সং মণ

সনা করণ পরী া চা  করা ছাড়াও চ াম িব িব ালয় এবং জামাল র  শখ হািসনা মিডেকল কেলেজও অ প াব াপেন াবর◌্যাটির সর ামািদসহ কািরগির
সহায়তা দান কেরেছ। 

৩। এমতাব ায়, াদ ের কািভড-১৯ সং মণ সনা করণ পরী াগার াপেনর লে  েয়াজনীয় য পািত ও ব ািনক সর ামািদসহ েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত।
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উপাচায, চ াম ভটিরনাির ও অ ািনেমল সাইে স িব িব ালয়, চ াম
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