
উে�ােগরনামঃ 

িব��েড় চলমান কেরানাভাইরাস �া�ভ�াব �মাকােবলায় সারােদেশ �ঘািষত ‘ঘের থা�ন, িনরাপেদ থা�ন’ 

এর আওতায় �জলা �শাসন, �লনার ত�াবধােন এবং িশ� হাসপাতাল, �লনার সহেযািগতায় 

‘Providing Home to Home Emergency Medical Services in 

Corona Crisis through Digital System’ কায ��ম।  

িভশনঃ 

সামািজক �র� িনি�ত কের িডিজটাল �ব�াপনার মা�েম নাগিরকেদর যথাযথ িচিকৎসােসবা িনি�ত 

করা।  

িমশনঃ  

িব��েড় চলমান কেরানা সং�মণ �িতেরােধ �দশ�াপী �ঘািষত “ ঘের থা�ন, িনরাপেদ থা�ন” 

িনি�ত করার উে�ে�  এসএমএস/ইেমইল/�ফানকল এর মা�েম ঘের বেসই নাগিরকেদর �াথিমক 

িচিকৎসােসবা �দান এবং  �েয়াজেন �টিলেমিডিসন অথবা সরাসির �মিডেকল �েমর মা�েম 

�েয়াজনীয় িচিকৎসােসবা িনি�ত করা।   

উে�াগ বা�বায়েনর �রাড�াপঃ 

 

  �চািরত �মাবাইল না�ার বা �মইল আইিডেত 
এসএমএস/ইেমইল/�ফানকল  

িচিকৎসক ক��ক �ফান/এসএমএস/ইেমইেল 

�েয়াজনীয় িচিকৎসা পরামশ � �দান  

�েয়াজন সােপে� �টিলেমিডিসন বা সরাসির 

বািড়েত িগেয় �রাগী �দখার �ব�া করা  

িচিকৎসক ক��ক ফেলাআপ করা  

িচিকৎসা সং�া� ত�ািদ িডিজটাল ডাটােবইেজ 

সংর�ণ করা  



িচিকৎসােসবা �দানপ�িত: 

�জলা �শাসেনর ত�াবধােন বািড় বািড় িচিকৎসােসবা �দােনর লে�� িন�িলিখত পদে�প �নয়া হয়ঃ 

১। �জলা �শাসন, �লনার কম �কত�াগণ এবং িশ� হাসপাতাল, �লনার িচিকৎসকেদর সম�েয় এক� কিম� 

গঠন করা হয়।  

২। িশ� হাসপাতাল, �লনা এর সে�লনকে� এক� িডিজটাল কে�াল�ম �াপন করা হয়।  

৩। িচিকৎসক, নাস � এবং অ�া� �া�কম�েদর িনেয় �মিডেকল �ম ��ত রাখেত �রা�ার �তির করা হয়।  

৪। িডিজটাল িমিডয়া/ ি�� িমিডয়া এবং সামািজক �যাগােযাগ মা�েম �চারণার �ব�া করা হয়।  

৫। �মাবাইল �ফােন �ফানকল করেল �ফােনই �েয়াজনীয় িচিকৎসা পরামশ � �দয়া হয়। 

৬। এসএমএস/ ইেমইল �পেল �সবা�ত�াশীেক িনধ �ািরত না�ার �থেক �ফানকল করা হয় এবং �েয়াজনীয় 

িচিকৎসােসবা �দান করা হয়।  

৭। িচিকৎসক �েয়াজন মেন করেল কে�াল�েম �ািপত িডিজটাল �ােবর সাহা� িনেয় িভিডও 

কনফােরে�র আেয়াজন কের িচিকৎসা �দান কেরন।  

৮। এছাড়াও িচিকৎসক যিদ সরাসির সা�ােতর �েয়াজন কেরন �সে�ে� পয �া� পােস �ানাল �েটি�ভ 

ই�ইপেম� �ারা িনরাপ�া িনি�ত কের িনধ �ািরত �র� বজায় �রেখ বািড়েত িগেয় িচিকৎসােসবা �দান 

কেরন।  

৯। িচিকৎসক ক��ক ফেলাআপ িনি�ত করা হয়।  

১০। িডিজটাল ডাটােবইজ এর মা�েম সকল ত� সংর�ণ করা হয়।  

 

ডাটােবইজ��িতরপ�িত: 

 ‘ProvidingHome to Home Emergency Medical Services in 

Corona Crisis through Digital System’ কায ��েমর ডাটােবইজ �তিরর জ� িনে�া� 

পদে�প �নওয়া হেয়েছঃ 

১। এক� �মাবাইল অ�াপ �তির করা হেয়েছ এবং এক� �ক�ীয় সাভ �ার �তির কের অ�ােপর সােথ সােথ 

সং�� করা হেয়েছ।  

২। িনয়িমত ডাটােবইজ হালনাগাদ করার জ� এক� আই� �ম ��ত করা হেয়েছ।  

৩। িনয়িমত �রাগীেদর যাবতীয় ত�ািদ �মাবাইল অ�ােপ আপেলােডর �াব�া করা হেয়েছ।  

৪। িচিকৎসকেদর �ারা িনয়িমত ত�ািদ মিনটর করা হে� এবং ফেলাআপ িলিপব� করা হে�।  

 



ভিব�ৎকম �পিরক�না: 

‘ProvidingHome to Home Emergency Medical Services in 

Corona Crisis through Digital System’ কায ��েমর মা�েম �যসব �রাগীেদর 

িচিকৎসােসবা �দয়া হে� তার যাবতীয় ত� ডাটােবইেজ সংরি�ত থাকেব এবং ভিব�েত �সসব 

�সবা�হীতােদর �েয়াজন সােপে� �সসব �মিডেকল �রকড �েক কােজ লািগেয় যথাযথ িচিকৎসােসবা িনি�ত 

করা হেব। কেরানা ভাইরাস মহামারীর �াি�কাল অিনি�ত িবধায় যতিদন �েয়াজন ততিদন এই কায ��েমর 

মা�েম নাগিরকেদর ঘের বেস এ িচিকৎসােসবা িনি�ত করা যােব।  


