
�কািভড

অি�েজন ব�ব�াপনা 

িবষেয় পুি�কা 

�কািভড

অি�েজন ব�ব�াপনা 

িবষেয় পুি�কা 

পি�মব� সরকার





ভূিমকা                                                                                                                                                                                           ১	

এই পুি�কার উে�শ�                                                                                                                                                                ২

িনধ�ািরত পাঠক                                                                                                                                                                           ২

পি�মবে� �কািভড-১৯ এর �িতি�য়ায় ��ত পিরকাঠােমার সংি�� িববরণ                                                   ৩	

িনরবি�� ভােব �মিডক�াল অি�েজন সরবরােহর �েয়াজনীয়তা                                                                             ৫

�মিডক�াল অি�েজন সহায়তার মূল কথা                                                                                                                         ৫

�মিডক�াল অি�েজেনর চািহদা / সরবরাহ পিরচালনায় রােজ�র �ি�য়া                                               ৭

অি�েজেনর িবিভ� উৎেসর সংি�� িববরণ                                                                                                                 ১২

সুর�া এবং পিরচালনা সং�া� িনয়মনীিত                                                                                                                    ১৩

অি�েজন ব�ব�াপনার আইিন িবধান স�েক�  �র��পূণ� িনেদ� িশকা                                                                     ১৪

অন�ান� সুসংহত সরকাির ব�ব�া�িল                                                                                                                              ১৫

অন�ান� অ-সরকাির উেদ�াগ                                                                                                                                               ১৬

সচরাচর িজ�াস� ���িল                                                                                                                                                  ১৭

অি�েজন ব�ব�াপনার জন� জনসংেযােগর প�িত                                                                                                    ১৮

পিরিশ� ১ - সরকাির পিরেষবা অনুযায়ী �কািভড শয�া, এম িজ িপ এস, এল এম ও,                                         ২২

িপ এস এ-র তথ�

পিরিশ� ২ -  উৎপাদক, ব�বসায়ী ও খুচেরা িবে�তােদর তথ�                                                                                  ৩০

পিরিশ� ৩ - িবিভ� অ-সরকাির সংগঠেনর তথ� যারা �কািভড �মাকািবলায় কাজ করেছ                            ৩৯                                         

পিরিশ� ৪ - িবিভ� অ-সরকাির সংগঠেনর তািলকা যারা �কািভড �মাকািবলায় কম�রত                                ৫১

িবষয়সূিচ 



ভূিমকা 

উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, পিরেবশক এবং রাজ� জ�েড় �া�� পিরেষবােক এক� সামি�ক সুসংহত ব�ব�াপনার আওতায় 

আনা হেয়েছ। আ�ঃ সংেযাগ �ি�য়া�িলর িবকাশ এবং �চােরর মাধ�েম অি�েজন �াি�র এবং এই িবষেয় তেথ�র 

অ�তুলতার িদক�-সহ অন�ান� বাধা�িলেক অিত�ম করাই এই সামি�ক ব�ব�াপনার উে�শ�।

�কািভড-১৯ এর চািহদা �মটােত �মিডক�াল অি�েজন এবং �সই স��ক�ত �যুি��িলেক সুলভ করেত জর�ির িভি�েত 

িবিনেয়াগ ভারেতর ��ে� এক� �ধান িবষয়। �কািভড-১৯ �কেসর ��ত বৃি�র কারেণ, পি�মবে�ও �কািভড �রাগীেদর 

িচিকৎসা ব�ব�াপনায় �মিডক�াল অি�েজেনর চািহদা উে�খেযাগ� ভােব বৃি� পাে�। 

অি�েজন িচিকৎসার �েয়াজেন ব�ব�ত এক� জীবনদায়ী �মিডক�াল গ�াস, �যখােন রে� অি�েজেনর মা�া 

অ�াভািবকভােব কেম যায় �সই পিরি�িতেত এই �মিডক�াল গ�ােসর �েয়াজন হয়। জীবন র�ায় যথাযথ �মােণর কারেণ, 

সুর�া এবং ব�য়-কায�কািরতার কারণ িবেবচনা কের িব� �া�� সং�া (WHO) অ�ােনে�িশয়ায় এর �চিলত ব�বহােরর বাইের 

(WHO)-এর আদশ� �েয়াজনীয় ওষুেধর তািলকায় (EML) �ান িদেয়েছ ২০১৭-র জ�ন মােস।

�িতেরাধেযাগ� মৃতু�র অবসান ঘটােত অি�েজেনর িনভ� রেযাগ� সরবরাহ অত�� �র��পূণ�। এই িবষয়� সমাধােনর উে�শ� 

িনেয়, িবষয়�েক িনি�ত করার লে�� রাজ� সরকার এক� সুিন�দ�� বিল� �েচ�া িনেয়েছ। অথ�াৎ, �কািভড এবং নন-েকািভড 

হাসপাতাল�িলেত এক� িনরবি�� অি�েজন সরবরাহ িনি�ত করা এবং অি�েজেনর অপচয় কিমেয় আনা হেয়েছ। 

অি�েজেনর সহজলভ�তার জন� সরবরাহ ব�ব�ার উৎস (হয়েতা �া�� পিরেষবার লে�� �ানীয়ভােব উৎপািদত হয় অথবা 

িবতরণ ও স�য় করা হয়) ও �বাহেক িনয়�ণ এবং অন�ান� িদক�িল �থেক �র� কের �রাগীর কােছ অি�েজন সরবরাহ পয�� 

পিরচালনা-পেব�র সম� িকছুেক অ�ভ� ু � করার লে�� এক� সামি�ক এবং সুসংহত পিরচালন ব�ব�া �হণ করা হেয়েছ।

কীভােব রাজ� সরকার �মিডক�াল অি�েজন এবং এই স��ক�ত �যুি��িলর মাধ�েম মানুেষর চািহদা পূরেণর জন� এক� 

বিল� ব�ব�া �হণ কেরেছ, �সই িবষেয় জনসংেযাগই এই পুি�কা�র ল��। এই পিরক�না� �ধুমা� �কািভড-১৯ এর সময় 

অি�েজন �থরািপ ও �াসযে�র সুর�ায় জিড়ত অন�ান� �েয়াজনীয় সর�াম�িল �াি�র িবষয়� উ�ত করাই নয়, িক� 

অিতমারীর সমেয় �মিডক�াল অি�েজন �াি�র িবষেয় এক� শি�শালী শৃ�লা গেড় �তালাও এর উে�শ�। রােজ�র সব�� 

�যাগ� �রাগীেদর জন� �মিডক�াল অি�েজেনর �� সরবরাহেক িনি�ত করেত রাজ� সরকার দায়ব�।

পুি�কা� সং�মণ িবষেয় এবং িচিকৎসার িবক� িদক�িল িবষেয় সা�িতক জানা-েবাঝার িভি�েত গেড় উেঠেছ

http://icms.gov.in

http://wbhealth.gov.in		(live	link-http://13.71.64.159:8086/)

http://pathadisha.com/covid

িবঃ�ঃ : �কািভড-১৯ িবষেয় �ান এবং এর িচিকৎসা সং�া� িনয়মনীিত �িতিনয়তই িবকিশত হে�। এই 

এবং এখােন পয�ােলাচনার অবকাশ রেয়েছ। এই নিথেত আপেডেটর জন�, অনু�হ কের �দখুন :
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এই পুি�কার উে�শ� 

িনধ�ািরত পাঠক 

�মিডক�াল অি�েজেনর �েয়াজনীয়তা �মটােত রােজ�র শৃ�লাব� �িতি�য়া স�েক�  সেচতনতা গেড় �তালার উে�শ� িনেয়ই এই 

পুি�কা� �তির করা হেয়েছ। জনসংেযােগর মূল িদক�িলেক এখােন অ�ভ� ু � করা হেয়েছ :

· �মিডক�াল অি�েজন িবষেয় জনসাধারেণর মেধ� এবং জীবনদায়ী এক� উপাদান িহেসেব এর �েয়াজনীয়তা স�েক�  

অবগত �াহকেদর মেধ� সেচতনতা জাগােনা। 

· রােজ�র �মিডক�াল অি�েজন ব�ব�াপনার প�িত 

· রােজ�র �া�� ব�ব�ার �ভতের ও বাইের থাকা সম� অংশীদারেদর জন� স�েদর সব�ািধক ব�বহার িবষেয় �মিডক�াল 

অি�েজন স��ক�ত তথ� এবং ভােলা মােনর, সা�য়ী মূেল�র, িনরাপদ ও উপযু� সরবরাহ এবং সরবরাহ প�িতর পয�া� 

ব�বহার িবষেয় দ�তা বৃি� করা (উৎপাদন, সরবরাহ, সং�হ, ব�বহার, র�ণােব�ণ);

· উৎপাদেকরা 

· খুচেরা িবে�তা ও ব�বসায়ীরা 

· �া��কম�রা 

· উ�য়নমূলক সং�া�িল 

· অ-সরকাির সংগঠন�িল (এনিজও) 

· অন�ান� অংশীদাররা

· সংি�� রাজ� এবং �জলা�েরর �শাসকরা 

যারা পি�মবে�র অি�েজন িবতরণ প�িত স�েক�  আরও �বিশ কের জানেত চায়, এ িবষেয় পরামশ� িদেত চায়, অি�েজন �াি�র 

��ে� আনুপািতক হাের িবিনেয়াগ বাড়ােত চায় এমন �য কারও কােছই তথ�সমৃ� এই পুি�কা� কায�কর হেব। এসব অংশীদাররা 

অ�ভ� ু � হেত পাের :

· �া�� প�িতর �শাসক, নীিত িনধ�ারকরা 

· �া�� পিরেষবা�িল 

২



২৬.৫.২০২১	তািরখ	অনুযায়ী

পি�মবে� �কািভড-১৯ এর �িতি�য়ায় ��ত পিরকাঠােমার সংি�� িববরণ 

�কািভড-১৯ অিতমারীর িবর�ে� লড়াইেয় এিগেয় আসার ও িচিকৎসার উপাদান দান করার জন� এবং এই লড়াইেক আরও শি�শালী কের 

তুলেত রাজ� সরকার উে�খেযাগ� িশ�সং�া, সমাজেসবী সং�া, দাতব� �িত�ান�িলর কােছ িনয়িমত সহায়তার অনুেরাধ জািনেয়েছ। 

�কািভড-১৯ অিতমারীর ি�তীয় �ঢউ বৃহৎ সংখ�ক মানুষেক আ�া� করার ফেল রাজ� সরকার উপলি� কেরেছ �য, �ামীণ জনসংখ�ােক 

র�া করার জন� আরও য�পািত ও উপাদােনর �েয়াজন হেব। সরকার িবিভ� সংগঠন�িলেক িপএসএ �া�,  কে�নার, �ােয়ােজিনক

অি�েজন িসিল�ার, অি�েজন কনেসনে�টর, অি�িমটার, ইিসএমও, মা��চ�ােনল মিনটর এবং �ভ��েলটর ইত�ািদ দান কের �কািভেডর 

িবর�ে� লড়াইেত সািমল হওয়ার জন� িনর�র উৎসাহ �দান কের চেলেছ। পি�মব� সরকােরর �া�� ও পিরবার কল�াণ িবভােগর মাধ�েম 

সম�য় সাধন বা �কা-অ�ড�েনশেনর কাজ চলেছ। অি�েজন বুথ, �সফ �হাম এবং আইেসােলশন �স�ার চালু ও পিরচালনা করার জন� 

���ােসবীেদরও রাজ� সরকার উৎসাহ িদে�।

পি�মবে� ২৩� �জলা রেয়েছ (কলকাতা সহ) যার জনসংখ�া ৯৮.৫ িমিলয়ন-এর কাছাকািছ এবং ৩৩০০০ �কািভড শয�া স�িলত 

৫০০�রও �বিশ সরকাির ও �বসরকাির হাসপাতাল রেয়েছ। সারা ভারেতর সে� পি�মবে�ও �কািভড-১৯ �কেসর সংখ�া বৃি�র ফেল, 

হাসপাতােলর শয�ার সে� সে� অি�েজেনর চািহদাও �বেড়েছ। রাজ� সরকার এই পিরি�িত �মাকািবলায় স�াব� সকল �ি�য়া চালােত 

সেচ� হেয়েছ এবং অেনক �বসরকাির হাসপাতােলর সে� সে� অেনক নাগিরক সংগঠনও তােদর সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয়েছ। 

এছাড়াও সরকাির উেদ�ােগ �বসরকাির এবং সরকাির হাসপাতাল�িলর কাছাকািছ এলাকায় �হােটল, �গ� হাউস�িলেত অ�ায়ীভােব 

স�ােটলাইট �ফিসিল�র সুিবধাযু� হাসপাতাল গেড় �তালা হেয়েছ। এর সে� সংেযাজন িহেসেব, এই �িতকূলতার সে� লড়াইেয়র অ� 

িহেসেব অন�ান� িদক�িল �যমন �ট� করােনা, �কাকরণ, অি�েজন, অ�া�েল� ইত�ািদ ব�ব�ােকও আরও শি�শালী কেরেছ। তৃণমূল ু

�েরর িচিকৎসা পিরেষবা স�েক�  জনসাধারণেক অবিহত করেত, পিরকাঠােমা গেড় তুলেত সহেযািগতা করা এবং সমেয়র বা�বতা 

অনুযায়ী পিরি�িত পয�েব�েণর জন� রাজ� সরকার এক� সুসংহত �কািভড ব�ব�াপনা প�িত গেড় তুেলেছ ( ) যা h�ps://icms.wb.gov.in

িদেন িতনবার কের আপেডট করা হয়। অিতমারী �মাকািবলার কাজেক শি�শালী কের �তালার উে�েশ� �কািভড ব�ব�াপনায় রােজ�র 

পিরকাঠােমা সং�া� পিরসংখ�ান �মাগত আপেডট করা হয়। এই পিরসংখ�ােন এইসব তথ� অ�ভ� ু � থােক �যমন �কািভড-১৯ এর 

িচিকৎসা হে� এমন সরকাির ও �বসরকাির হাসপাতােলর �মাট সংখ�া, �কািভড-১৯  িচিকৎসার জন� অিধ�হণ করা হেয়েছ এমন 

�বসরকাির হাসপাতােলর �মাট সংখ�া, িনধ�ািরত �কািভড-১৯ শয�ার �মাট সংখ�া, �কািভড শয�ার কত শতাংশ ভ�ত� বা খািল রেয়েছ, �কািভড 

হাসপাতােল �মাট আইিসইউ / এইচিডইউ শয�ার সংখ�া, �কািভড হাসপাতােল ���ােসবীর �মাট সংখ�া, অি�েজন যু� এবং অি�েজন যু� 

নয় এমন �সফ �হােমর �মাট সংখ�া, �সফ �হােম শয�ার �মাট সংখ�া।  

রােজ� �মিডক�াল অি�েজেনর সরবরাহ এবং অি�েজন উৎপাদেনর িবক� উপায়�িলর িদক�েক সহায়তার জন� উপযু� িচিকৎসা 

পিরকাঠােমা গেড় �তালার িদেক �জার িদেয়েছ রাজ� সরকার। সরকােরর িনরলস �েচ�ায়, িশ�ে�ে� ব�ব�ত �ায় ২২৫০০ িড-টাইপ 

িসিল�ারেক �মিডক�াল িসিল�াের পিরব�ত�ত করা হেয়েছ। এর ফেল, �ায় ৭৩০০০ িড-টাইপ �মিডক�াল িসিল�ার এবং ২২০০০ িব-টাইপ 

�মিডক�াল িসিল�ার এই প�িতেত সহজলভ� হেয়েছ। িবগত পঁাচ মােস রাজ� সরকার ২০০০ িব এবং িড-টাইপ িসিল�ার আিনেয়েছ এবং 

আরও ৭৫০০� িসিল�ার িনেয় আসার ��িত চলেছ। 

�কািভড হাসপাতাল : ২৩২

�সফ �হাম : ২০০

সরকার অিধগহৃীত �কািভড হাসপাতাল : 

�কািভড শয�া সংখ�া : ২২৯৬২

�সফ �হাম শয�া সংখ�া: ১১৫০৭

�ােয়ােজিনক ট�া�ার :�ায় ১০০

অ��েজন কনেসনে�টর :২২০০

অ��েজন িসিল�ার : িব - টাইপ -২২০০০, িড টাইপ - ৭৩০০০

আই িস ইউ / এইচ িড ইউ  শয�া সংখ�া: ২৭১১

�ভি�েলটেরর  সংখ�া : ১২৯৮

	িপ	এস	এ	�া�	:	১১০	(চাল	ু -২,	�তির	হে�	-	৩,	��ািবত	-	১০৫)

সরকাির �কািভড হাসপাতাল : ১৯১

তথ� সূ� : �ু� �ছাট মাঝাির িশ� দ�র (PESO), �া�� দ�র, ICMS 
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রাজ� সরকার অি�েজেনর জন� একজন ��ট �কা-অ�ড�েনটর িনযু� কেরেছ এবং রােজ� �মিডক�াল অি�েজেনর সরবরাহ ��� করার 

�িবষয়�েক িনি�ত করেত এক� �কার �ম গেড় তুেলেছ। উৎস �ল �থেক �াহেকর কােছ অি�েজন �পৗছেনার গিতপথ�েক স�ক সমেয় 

িচি�ত কের নজরদািরর জন� রাজ� সরকার 'ওেয়� �ব�ল অি�েজন ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম' নােম এক� িরেয়ল টাইম 

� ু �অনলাইন �পাটাল গেড় তেলেছ। এই �পাটাল� অি�েজন সা�াই �চন�েত �মাগত নজরদাির চািলেয় যায়, যার মেধ� রেয়েছ উৎপাদক, 

িরিফলার, ব�বসায়ীরা এবং রাজ� / �জলা / উপ-েজলা �েরর হাসপাতাল এবং �া�� পিরেষবা�িল। �যুি�গতভােব �পশাদার এক� �ম 

��নপেথ� �থেক এই �পাটাল� র�ণােব�ণ কের এবং এই �ম রাজ� �েরর কে�াল র�েম ২৪x৭ উপি�ত থােক। অি�েজেনর সরবরাহ ও 

� � �চািহদার পিরি�িত স�েক�  এই �পাটাল� �িতিদন এক� িরেপাট �দয় এবং �সই িরেপাট অনুযায়ী �যখােন শূন��ান আেছ �েয়াজনীয়তা 

অনুযায়ী তা পূরণ করা হয়।

২০ �ম, ২০২১ পয�� রােজ� অি�েজন পিরেষবা :

রােজ� অি�েজন িবতরণ পিরেষবা 
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িবতরেণর ��ে� আেগর �চেয়ও �বিশ, সমেয়াপেযাগী এবং িব�ত পিরক�নার �েয়াজন, এটা িনরাপ�া �দয় এবং জীবন বঁাচায়। �রাগীর �য ৃ

অি�েজন সাি�েম� �েয়াজন এটা স�ক সমেয় িচি�ত করা এবং যথাযথ অি�েজন �থরািপ �দওয়া খুব সহজ কাজ নয়। যিদ �দখা যায় 

�রাগীর অব�া খুবই �র�তর, তাহেল অবশ�ই িচিকৎসকেদর পরামশ� িনেয় এবং �িশ�ণ�া� �া��কম�েদর িদেয় পালস অি�িমটােরর 

মাধ�েম (অি�িমটার না পাওয়া �গেল অন�ান� শারীিরক ল�ণ�িলর ওপর িনভ� র কের) রে� অি�েজেনর মা�া মাপার পর অি�েজন 

ব�বহার করা উিচত। 

অি�েজন এক� �েয়াজনীয় ওষুধ যা সম� �েরর �া�� ব�ব�ায় �রাগীেদর আেরােগ�র �েয়াজেন ব�বহার করা হয়। হাসপাতাল ব�ব�ায় 

অি�েজন �থরািপ এক� �র��পূণ� উপাদান যা গত ১০০ বছেররও �বিশ সময় ধের ব�ব�ত হেয় আসেছ। সব�জনীনভােব �ীকৃত এবং 

সুদর� �সারী িচিকৎসায় ব�ব�ত হয় �যমন অ�া��বােয়া�ক, অি�েজন �তমনই এক� জীবনদায়ী �থরািপ যা অেনক �র�তর অসু�তায় 

কাজ কের এবং এটা সব�� সহজলভ� হওয়া উিচত। 

অি�েজন �থরািপ বা পিরপূরক অি�েজন হল �া��ে�ে� হ�ে�প িহেসেব �মিডক�াল অি�েজেনর িবধান �যখােন �রাগীেদর উ� মােনর 

�মিডক�াল ��ড �দওয়া হয়। �কািভড-১৯ সং�মণজিনত �াসকে�র এক� �রাগ যা সাস�-েকাভ-টু ভাইরােসর মাধ�েম ছিড়েয় পেড়। যিদও 

�কািভড-১৯ যু� �বিশরভাগ মানুষই হালকা বা মাঝাির �রােগ আ�া� হন, �মাটামু�ভােব ২০ শতাংেশর �রাগ �র�তর বা সংকটজনক 

�অব�ায় �পৗেছ যায় (েরাগীেদর �াস িনেত ক�) �যখােন �াস��াস �ি�য়ােক সহায়তা �দােনর জন� অি�েজন �থরািপর �েয়াজন হয়। 

�এসব �রাগীেদর অি�েজন �থরািপর জন� অবশ�ই হাসপাতােল ভ�ত� করােনা �েয়াজন (েরসিপেরটির সােপাট সহ অথবা ছাড়াই)। �কািভড-

১৯ ভাইরাস অেনক অ�েক আ�া� করেত পাের, িক� ফুসফুস সবেচেয় �বিশ আ�া� হয়। �কািভড-১৯ �রাগীেদর মারা�ক 

হাইেপাকেসিময়া হয়, িবেশষত যখন �রাগ� ধরা পড়েত �দির হেয় যায়। যিদও �ভ��েলটর এবং ইনেটনিসভ �কয়ার ইউিনট ব�ব�ার �িত 

�বিশ মেনােযাগ �দওয়া হয়, হাসপাতােলর �াথিমক অি�েজন ব�ব�ােক অবশ�ই �াধান� �দওয়া উিচত। অি�েজন

িনরবি��ভােব অি�েজন সরবরােহর �েয়াজনীয়তা  

�মিডক�াল অি�েজন সহায়তার মূল কথা 

�মিডক�াল অি�েজন সহায়তা পিরেষবা িবষেয় িবশদ তথ��িল এই অধ�ােয় ��ত পেড় �নওয়া যােব। 

·     যিদ �কােনা ব�ি� সংকটজনক ভােব অসু� হেয় পেড়ন, �সই সময় জর�ির িভি�েত ডা�ােরর পরামেশ� �রাগীেক তৎ�ণাৎ অি�েজন    

         মেতাই,   এই ��ে�ও ডা�ার ��স�াইব করেবন কখন, কীভােব, কত পিরমােণ  এবং কত�ণ  ধের অি�েজন �দওয়া হেব। 

         বেল জানা �গেছ তােদর ��ে� এই ল��মা�া ৮৮-৯২%)  (গ) গভ� াব�া : সবসময়ই >৯৫%।

�িশ�ণ�া� �া��কম�র ত�াবধােন ও িনেদ� েশই অি�েজন �থরািপ হওয়া উিচত। রােজ� এই পিরেষবা হাসপাতাল�িলর  

·        যখন অি�েজন �দওয়া হেব তখন �সটা অবশ�ই �া�কম�েক ��স�াইব করেত হেব। এ�েলা অ�ভ� ু � থাকেব (ক) য� (িডভাইস) 

অি�েজন �থরািপ কখন �র� হেব ?

·       িনধ�ািরত স�াচুেরশন (ক) �াথিমক ি�িতশীলতার সময় : >/=৯৪% (খ) �াথিমক ি�িতশীলতার পের : ৯২-৯৪%, ( যারা COPD যু� 

পাশাপািশ অি�েজন যু� �সফ �হাম এবং অি�েজন পাল�াের পাওয়া যােব। িনেচ মান�িল িন�দ�� কের �দওয়া হল :

          (খ) �বােহর হার (ে�া �রট) (গ) িনধ�ািরত অি�েজন স�াচুেরশন। 

·       অি�েজেনর িবষয়� অবশ�ই একজন িচিকৎসেকর পরামশ� অনুযায়ী ও ত�াবধােন হওয়া উিচত। অন� �যেকােনা ওষুেধর

        িদেত  হেব এবং তারপর �রাগীর অব�ার পয�ােলাচনা করা হেব  ।

অি�েজন �থরািপ ত�াবধােনর উপায় িক ?

·        িচিকৎসা সং�া� �দখােশানার িবচাের যথাযথ ব�বহারেযাগ� হওয়া উিচত। 
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·        ��া �রট-এর জন� ব�ব�ত হেব : (ক) ন�াজাল �ঙস : ১-৬ িল/নূ�নতম (খ) সাধারণ �ফস মা� : ৬-১০ িল/নূ�নতম (গ) NRBM 

          (নন-িরি�িদং ব�াগ মা� ) ১০-১৫ িল/নূ�নতম

·       �রাগীেদর SpO2 <৮৫ হেল NRBM �র� কর�ন ।

·       িনধ�ািরত SpO2 : (ক) �াথিমক ি�িতশীলতার সময় : ≥ ৯৪% (খ) �াথিমক ি�িতশীলতার পের : ৯২-৯৬% (৮৮-৯২% COPD

          িহেসেব  পিরিচত। 

�·       িড-এসেকেলট ��া (এবং য� বা িডভাইস) একবার িনধ�ািরত স�াচুেরশেন �পৗেছ �গেল এবং িনধ�ািরত স�াচুেরশন বজায় রাখার জন� 

·        SpO2- ৮৫-৯৩% এমন �রাগীেদর জন� সাধারণ মা� / ন�াজাল �ঙস িদেয় অি�েজন �থরািপ �র� কর�ন।

          সব�িন� �বাহ ব�বহার কর�ন) 

         �ি�য়া, যােত এই ব�ি� মুখ িনেচর িদেক কের �েয় থােকন। 

�         �ত�াশা কের �িত �সারেণর তী�তা বৃি�র পের িনধ�ািরত স�াচুেরশন �পৗছেনার / বজায় রাখার জন� কমপে� ৫ িমিনট সময় ম�ুর 

         বাড়ান। 

·      SpO2 ≥ ৩% তাৎ�িণকভােব এক� �ফঁাটা ঝের পড়েল �িতবার এসেকেলশন / িড-এসেকেলশেনর সময় িনধ�ািরত স�াচুেরশন

·       ��ািনং হল এমন এক� �ি�য়া যার মাধ�েম �রাগীেক তার �পছন �থেক �পেটর িদেক সুিন�দ��, িনরাপদ গিতযু� কের �িব� করার

         কর�ন (এই ধরেনর �কেসর ��ে� ��ত কাজ কর�ন)। 

·       যিদ �রাগী িনধ�ািরত স�াচুেরশন বজায় না রােখন, তাহেল ন�াজাল �ঙস �থেক সাধারণ �ফস মা� �থেক NRBM পয�� �েয়াজেন 

·       Awake ��ািনং প�িত� �কািভড-১৯ �রাগীেদর অি�েজন �থরািপর সে� সংযু� করা �যেত পাের যারা ন�াজাল �ঙস অথবা অন� 

         �কােনা উ�তর অি�েজন �ডােজর মাধ�েম িনধ�ািরত স�াচুেরশন ≥ = ২ িল/ িমিনেট বজায় রাখেত পারেছন না।

অ��েজন স�াচেরশন মাপার জন� অ��িমটার ব�বহার করা হয়� �া��কম� অ��েজন মা� পরেত সাহায� করেছন

৬

অি�েজন �থরািপ �কাথায় পােবন  ?

·     সরকাির এবং �বসরকাির হাসপাতাল�িল �কািভড �রাগীেদর িচিকৎসার জন� িবেশষভােব ব�ব�া �রেখেছ। 

·     �মিডক�াল অি�েজেনর সুিবধাযু� �সফ �হাম (েসফ �হাম/ জনস�দায় িভি�ক আইেসােলশন �স�ার�িল ল�ণ িবহীন বা 

       হালকা আ�া� �রাগীেদর জন� যােদর হাসপাতােল ভ�ত� করার �েয়াজন �নই) । 

·     অি�েজন বুথ/ অি�েজন পাল�ার/ অি�েজন ল�র : রােজ�র িবিভ� �াে� িবিভ� জনস�দােয়র উেদ�ােগ অি�েজন 

       বুথ, অি�েজন পাল�ার অথবা অি�েজন ল�র গেড় উেঠেছ।এই ধরেনর জনস�দায় িভি�ক উেদ�াগ�িল জনিহতকর

        উে�শ� �ারা চািলত হে�, যােদরেক এই িহেসেব ��ণীব� করা �যেত পাের :

              -েকািভড-১৯ �রাগীেদর �র��পূণ� অি�েজন সহায়তা �দান কের তােদর হাসপাতােল ভ�ত� করােনার ব�ব�া স�ূণ� হওয়া পয��। 



·     �া�� পিরেষবা �ক��িলেত িবিভ� �ি�য়ায় সরবরাহ করা হয়, �যমন কে�সড িলকুইড অি�েজেনর (LOX) ট�া�, কে�সড 

গ�াস িসিল�ার, অন-সাইট ��সার সু�ইং অ�াডসরপশন (PSA) �া�স এবং অি�েজন কনেসনে�টর। 

     - অি�েজন িসিল�ার (এক� অি�েজন �াে� ভ�ত� করা হয়)

     - অি�েজন কনেসনে�টর (অন-সাইেট বায়ু �থেক অি�েজনেক ঘন করা হয়)

     - অি�েজন �া� (পাইেপর মাধ�েম সরাসির অথবা িসিল�ােরর মাধ�েম িবতরণ করা হয়)

     - িলকুইড অি�েজন (িবেশষ গ�াস �া� �থেক িবতরণ করা হয় এবং অন-সাইেট হাইে�সাের ��ার কের রাখা হয়)

কীভােব �মিডক�াল অি�েজন �া�� পিরেষবা �ক��িলেত সরবরাহ করা হয় ?

              - নন-েকািভড �রাগীেদর (অিধকাংশই িসওিপিড) অি�েজন সহায়তা �দান কের যােদর বািড়েত িনয়িমত অি�েজন সহায়তা     

               �েয়াজন িক� বত� মােন চািহদা অ�াভািবকভােব �বেড় যাওয়ার ফেল �জাগাড় করেত পারেছন না। 

·     জনস�দায় িভি�ক সমাজেসবী সংগঠন (CSO) / সমাজেসবী সং�া / �রিসেড� ওেয়লেফয়ার অগ�ানাইেজশন / দাতব� �িত�ান�িল, 

�বসরকাির ��ে�র সংগঠন�িল তােদর CSR কম�সূিচর অংশ িহেসেব এই ধরেনর উেদ�াগ �হণ করেত পাের। 

�·     পি�মব� সরকােরর সুসংহত �কািভড ব�ব�াপনা প�িতর �পাটাল� এমন এক� ��াটফম� যা অি�েজন সহায়তা সহ রােজ�র সম� 

িচিকৎসা ব�ব�ার তথ� মানুষেক স�ক সমেয় জািনেয় �দয় (https://icms.wb.gov.in) যা িদেন িতনবার কের আপেডট করা হয়।

·    রােজ�র িন�দ�� িনেদ� িশকা �মেন এবং �জলার জন� মুখ� �া�� আিধকািরক (CMOH) / কলকাতার জন� CMHO-KMC �ক জািনেয় 

সমাজেসবী সং�া / �রিসেড� ওেয়লেফয়ার অগ�ানাইেজশন�িল �াথিমক অি�েজন সহায়তার ব�ব�া যু� (জনস�দায় িভি�ক 

�ক�) আইেসােলশন �স�ার চালােত পাের। 

·      �রাগীর বািড়েত িগেয় �িশ�ণ�া� �া��কম�র মাধ�েম অি�েজন �থরািপ �দওয়া হয়। 

�মিডক�াল অি�েজেনর চািহদা / সরবরাহ পিরচালনায় রােজ�র �ি�য়া 

                 �েরর  �েয়াজনীয়তা অনুসাের অি�েজেনর িবতরণ ব�ব�ার িদক� স�েক�  এক� সামি�ক দ�� �ভি� �হণ করা। 

· আরও অিধক সংখ�ক অংশীদারেদর পিরক�নায় সাহায� করা ও সংেযাগ গেড় �তালা। 

�� ও দীঘ�েময়ািদ উভয় ��ে� অি�েজন সরবরােহর সমস�া সমাধােন ভারসাম� বজায় রাখার জন� এক� শি�শালী �িতি�য়া ব�ব�া 

�িত�া করেত �গেল সমেয়র �েয়াজন  রাজ� সরকার ইিতমেধ�ই �মিডক�াল অি�েজন ব�ব�া পিরচালনার পিরি�িত িবশেদ িবে�ষণ ও ।

সনা�করণ কেরেছ, যার মেধ� আেছ উৎপাদন-সরবরাহ এবং �াহক �চন, সরবরাহ �চেনর দব� �ল এলাকা�িলেক িচি�ত করা, অি�েজন 

��াডাকশন �াে�র বত� মান পিরকাঠােমার �মতা (িপএস �া��িল এবং অন�ান�) এবং �মতা বৃি�র পিরক�না। মূল �িতব�কতা�েলা 

হল অি�েজন �যুি� এবং সরবরােহর সহজলভ�তা, সরবরাহ �চেনর ��ে� বাধা�িল, অপয�া� পিরকাঠােমা, অপচয়, �মিডক�াল 

অি�েজন কােলাবাজািরর িবিভ� ঘটনা। এই �িতব�কতা�িলর সে� লড়াইেয়র জন� রাজ� সরকার এক� অি�েজন �রাড ম�ােপর 

�নকশা �তির কেরেছ যা (১) 'ওেয়�েব�ল অি�েজন ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম' (WBOMIS) এই �পাটােলর মাধ�েম সম� মূল 

অংশীদারেদর িনেয় সতক� তা অবল�ন এবং কায�কর করার �ি�য়া�েক সুসংহত করা (২) �মিডক�াল গ�াস পাইপলাইন িসে�েমর 

�সারেক এবং অন�ান� সহায়ক প�িত�িল �রাি�ত করা, যার মেধ� শি� বৃি�র পিরক�নাও অ�গ�ত আেছ। 

WBOMIS-এর মূল অিভমুখ :

· �িত� �া�� পিরেষবা খােত অি�েজেনর চািহদার িদক�েত অনুমান করা, এবং �ভৗেগািলকভােব ও �া�� ব�ব�ার িবিভ� 

· �া�� পিরেষবার �বিশ��, পিরিচত অি�েজন �া��িলর অব�ান যারা অি�েজন িসিল�াের সরবরাহ করেত পারেব, এসব 

িবিভ� িদক িনেয় পয�ােলাচনা কের �া�� পিরেষবা �ের যথাযথ অি�েজেনর উৎস স�েক�  সুপািরশ করা। 

৭



	একনজের	রােজ�	�মিডেকল	অ��েজেনর	ব�বহার	(�ম	১১-�ম	২২,	২০২১) 				

িবতরণ বা�তে�র ম�ািপং

িলকুইড অি�েজন 

অি�েজেনর উৎস 

িপএসএ অি�েজন �া�

অি�েজন কনেসনে�টর
 খুচেরা িবে�তা 

ব�বসায়ী 

�মিডক�াল অি�েজন 

সরবরাহকারী 

উৎপাদক 

িরিফলার 

�া�� পিরেষবা 

�মিডক�াল অি�েজন 

ব�বহারকারী 

অি�েজন যু� �সফ �হাম / 

আইেসােলশন �স�ার

�মিডক�াল অি�েজন 

�াহক  

বািড়/অি�েজন যু� �সফ 

�হাম / আইেসােলশন 

�স�াের থাকা �রাগীরা

�া�� পিরেষবা �ক�/ 

· �িতিদেনর িভি�েত �য ধরেনর তথ��িল পয�েব�ণ করা হয় :

- অি�েজন �াে�র তথ� : অি�েজন �া� স�েক�  এক� তেথ�র সমােবশ সহজলভ� যারা �া�� পিরেষবায় অি�েজন  

   িসিল�ার সরবরাহ কের। 

ওেয়�েব�ল অি�েজন ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম (WBOMIS) গ�ত হেয়েছ অি�েজন গ�াস উৎপাদেনর অব�া, �া�� পিরেষবা 

��ের িবতরণ ব�ব�া ও সরবরাহ �চেনর �বাহ স�েক�  তদারিক ও পয�েব�েণর উে�শ� িনেয়। এই কারেণ, এই �পাটােলর তেথ�র সমােবশ �থেক 

িবিভ� �েরর িবিভ� অংশীদারেদর জন� িচি�ত করা হেয়েছ যােদর মাধ�েম সম� পয�ােয় উপযু� সমেয় যথাযথ পয�েব�ণ এবং সম� �ের 

সম�য় সাধন করা স�ব হেব। 

- �া�� পিরেষবা �কে�র তথ� 

- �িতিদন িরিফল করা �েয়াজন এমন অি�েজন িসিল�ােরর আনুমািনক তথ�। 

- অি�েজেনর সহজলভ�তা (২৪ ঘ�া, ৪৮ ঘ�া, ৪৮ ঘ�ার �বিশ)

অি�েজেনর চািহদা এবং সর�ােমর �েয়াজেনর �িতফলন ঘটেব এমন এক� প�িতর সূচনা 

এই প�িতর ব�বহারকারীরা 

- িরিফলার

                  - উৎপাদক 

সম� উৎপাদক িরিফলার, ব�বসায়ী এবং �া�� পিরেষবােক ব�ি�গত �ত� লগ ইন (ইউজার আইিড / পাসওয়াড� ) �দওয়া হেয়েছ যােত 

তারা এটা �দখেত এবং �িতিদেনর িভি�েত তােদর িনেজেদর তথ� আপেডট করেত পারেবন। 

- ব�বসায়ী 

- �া�� পিরেষবা �ক� 

৮



িরিফলাররা ওয়ান টাইম িডেটলস িহেসেব িন�িলিখত িববরণ�িল পূরণ করেবন: 

িরিফলার �িতিদন সকাল ১০-৩০ িমিনেট িন�িলিখত �ডটা�িল পূরণ করেবন, �িত� তথ�ই সকাল ৬টা �থেক পরিদন সকাল ৬টা পয�� 

হেত হেব।

 - ওই �া�� পিরেষবা �কে� িব টাইপ িসিল�ােরর চািহদার পিরমাণ পূরণ কর�ন; 

 - িড টাইেপর �িতিদেনর �মতা;

� - অি�েজন �পৗেছ �দওয়ার জন� �া�� পিরেষবা �কে�র নাম িনব�াচন কর�ন; 

 - িরিফলােরর অব�ান (েজলা/ �ক/পুরসভা/ওয়াড� /অ�াংশ/�ািঘমাংশ);

 - �ম��ক টেনর িহেসেব িলকুইড �মিডক�াল অি�েজেনর (LMO) �িতিদেনর উৎপাদন �মতা; 

 - িব টাইেপর �িতিদেনর �মতা; 

 - ওই �া�� পিরেষবা �কে� �ম��ক টেনর িহেসেব িলকুইড �মিডক�াল অি�েজেনর চািহদার পিরমাণ পূরণ কর�ন; 

 - ওই �া�� পিরেষবা �কে� িড টাইপ িসিল�ােরর চািহদার পিরমাণ পূরণ কর�ন;

 - ওই �া�� পিরেষবা �কে� �ম��ক টেনর িহেসব অনুযায়ী িলকুইড �মিডক�াল অি�েজন সরবরােহর পিরমাণ পূরণ কর�ন;

 - ওই �া�� পিরেষবা �কে� িব টাইপ িসিল�ার সরবরােহর পিরমাণ পূরণ কর�ন;

 - ওই �া�� পিরেষবা �কে� িড টাইপ িসিল�ার সরবরােহর পিরমাণ পূরণ কর�ন;

 - যিদ �কােনা ম�ব� �থেক থােক তাহেল ম�েব�র কলােম িলখুন। 

�ডটা পূরেণর জন� ��া�াড�  অপাের�ং প�িত

 - �া� অনুযায়ী �ম��ক টেনর িহেসেব �মাট উৎপাদন �মতার কত পিরমাণ �িতিদন পি�মবে� িবতরণ করা হয়। 

 - �িত� �াে�র ��ােরেজর নাম এবং �িত� ��ােরজ ইউিনেটর অব�ান (েজলা/�ক/পুরসভা/ওয়াড� /অ�াংশ/ �ািঘমাংশ)।

 - �া� অনুযায়ী �ম��ক টেনর িহেসেব �িতিদন বত� মান উৎপাদন �মতা;

 - �া� অনুযায়ী �ম��ক টেনর িহেসেব �িতিদন অনুকূল উৎপাদন �মতা; 

 - �িত� �াে�র অব�ান (েজলা/�ক/পুরসভা/ওয়াড� /অ�াংশ/�ািঘমাংশ);

                     

উৎপাদক �িতিদেনর িভি�েত চািহদা / সরবরােহর িবশদ �ডটা পূরণ করেবন, �িতিদন সকাল ১০-৩০ িমিনেট, �িত� তথ�ই          

সকাল ৬টা �থেক পরিদন সকাল ৬টা পয�� হেত হেব। 

উৎপাদকরা ওয়ান টাইম িডেটলস িহেসেব িন�িলিখত িববরণ�িল পূরণ করেবন :

উৎপাদকরা �িতিদেনর িভি�েত, �িত� �াে�র িন�িলিখত িববরণ�িল িবশেদ পূরণ করেবন। 

 - সম� �াে�র নাম; 

তদারিক এবং পয�েব�ণ 

                  অিতির� �জলাশাসক)

               - �নাডাল অিফসার, �কািভড ব�ব�াপনা 

অি�েজেনর �বাহ, �কৃত সরবরাহ এবং �ক পিজশেনর যথাযথ পয�েব�ণ ইত�ািদ িবষেয় তদারিক ও পয�েব�েণর জন� িন�িলিখত 

অংশীদারেদর উপযু� ইউজার আইিড ও পাসওয়াড�  �দওয়া হেয়েছ :

               - �জলা শাসকেদর, �িতিনিধ িহেসেব একজন অিফসােরর মাধ�েম িক� অিফসার ইনচাজ�  পয�ােয়র িনেচ নয় (েহলথ /  

               - �া�� িবভাগ 

�KPMG-র �টকিনক�াল �ম WBOMIS-এর তথ��িলেক যাচাই কের এবং �িতিদেনর িভি�েত এক� িরেপাট �তির কের।

 উৎপাদক 

িরিফলার 

৯



�া�� পিরেষবা 

�া�� পিরেষবা কতৃ� প� ওয়ান টাইম িডেটলস িহেসেব িন�িলিখত তথ��িল পূরণ করেবন:

 - �া�� র অব�ান পূরণ কর�ন (েজলা/�ক/পুরসভা/ওয়াড� / অ�াংশ/�ািঘমাংশ);পিরেষবা �কে�

� -অি�েজন �পৗছেনার �কােনা ব�ব�া গেড় উেঠেছ বা পিরকাঠােমা �তিরর কাজ চলেছ অথবা চলেছ না, হঁ�া / না িনব�াচন কর�ন; 

 - যিদ ' হঁ�া ' হয়, তাহেল �া�� পিরেষবা কতৃ� প� কােজর িবশদ িববরণ পূরণ করেবন এবং কােজর অব�া স�েক�  দ��  পৃথক 

                     কলােম িলিপব� করেবন; 

� - পিরকাঠােমা �তিরর কােজর �কােনা পিরক�না চলেছ অথবা চলেছ না, অি�েজন �পৗছেনার িনিরেখ �া�� কতৃ� প� হঁ�া / না 

                     িনব�াচন কর�ন; 

 - যিদ ' হঁ�া ' হয়, তাহেল �া�� কতৃ� প� পিরক�নার িবশদ িববরণ পূরণ করেবন এবং কােজর অব�া স�েক�  দ��  পৃথক কলােম  

 -  �া�� পিরেষবা কতৃ� প� উৎপাদক / িরিফলার /  ব�বসায়ীেদর �িতিদেনর িভি�েত পূরণ করা তথ� �থেক চািহদা / সরবরােহর 

�া�� পিরেষবা কতৃ� প� িনি�ত করেবন �য চািহদা / সরবরােহর �ডটা উৎপাদক / িরিফলার / ব�বসায়ীরা �িতিদেনর িভি�েত একিদেন 

১২ ঘ�ার মেধ� �কােনা একটা সমেয় পূরণ করেবন, �া�� পিরেষবা কতৃ� প� িনি�ত করেবন :

 - অি�েজেনর �য �ক রেয়েছ তা ২৪ ঘ�া অি�েজন সরবরাহ করেত পাের িকনা; 

                     িলিপব� করেবন। 

                      িবশদ িববরণ �দখেত পারেবন (িলকুইড �মিডক�াল অি�েজন / িব টাইপ িসিল�ার / িড টাইপ িসিল�ার);

                     সতক� তামূলক িচ� িহেসেব লাল রেঙ হাইলাইট করেবন; 

 - �য �কােনারকম ম�ব� �লখার জন� এক� �� বা কলাম রেয়েছ, �সখােন িগেয় আপনার ম�ব� িলখেত পােরন। 

                     িসিল�ার) পূরণ করেত পারেবন;

 - যিদ �া�� পিরেষবা কতৃ� প� উৎপাদক / িরিফলার /  ব�বসায়ীেদর পূরণ করা চািহদা / সরবরােহর তেথ�র সে� সহমত না হন, 

                     তাহেল তারা ওই িদেনর জন� �কৃত চািহদা / সরবরােহর তথ� (িলকুইড �মিডক�াল অি�েজন / িব টাইপ িসিল�ার / িড টাইপ 

 - যিদ কতৃ� প� জানায় �য ২৪ ঘ�া অি�েজন সরবরােহর জন� �েকর পিরমাণ যেথ� নয়, তখন হাসপাতাল কতৃ� প� 

ব�বসায়ী 

 - �ম��ক টেনর িহেসেব অনুযায়ী �িতিদন িলকুইড �মিডক�াল অি�েজেনর �মতার পিরমাণ পূরণ করেবন; 

ব�বসায়ীরা ওয়ান টাইম িডেটলস িহেসেব িন�িলিখত িববরণ�িল পূরণ করেবন। 

 - ব�বসায়ীর অব�ান পূরণ কর�ন (েজলা/�ক/পুরসভা/ওয়াড� / অ�াংশ/�ািঘমাংশ);

 - �িতিদন িব টাইেপর �মতার পিরমাণ পূরণ করেবন; 

 - ওই �া��  �ম��ক টেনর িহেসেব অনুযায়ী িলকুইড �মিডক�াল অি�েজেনর চািহদার পিরমাণ  পিরেষবা �কে�

                  পূরণ কর�ন; 

  - ওই �া��  িব টাইপ িসিল�ােরর চািহদার পিরমাণ পূরণ কর�ন;পিরেষবা �কে�

 - যিদ �কােনা ম�ব� �থেক থােক তাহেল ম�েব�র কলেম িলখুন।

� - অি�েজন �পৗেছ �দওয়ার জন� �া�� পিরেষবা র নাম িনব�াচন কর�ন;  �কে�

                     পূরণ কর�ন;

 - ওই �া��  �ম��ক টেনর িহেসেব অনুযায়ী িলকুইড �মিডক�াল অি�েজন সরবরােহর পিরমাণ পিরেষবা �কে�

 - ওই �া��  িড টাইপ িসিল�ার সরবরােহর পিরমাণ পূরণ কর�ন;পিরেষবা �কে�

ব�বসায়ী �িতিদন সকাল ১০-৩০ িমিনেট িন�িলিখত �ডটা�িল পূরণ করেবন, �িত� তথ�ই সকাল ৬টা �থেক পরিদন সকাল ৬টা পয�� 

হেত হেব।

 - ওই �া��  িব টাইপ িসিল�ার সরবরােহর পিরমাণ পূরণ কর�ন;পিরেষবা �কে�

 - ওই �া��  িড টাইপ িসিল�ােরর চািহদার পিরমাণ পূরণ কর�ন;পিরেষবা �কে�

 - �িতিদন িড টাইেপর �মতার পিরমাণ পূরণ করেবন।
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প��মব� সরকােরর অ��েজন ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম-এর �পাট�াল

প��মব� সরকােরর অ��েজন ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম-এর ��া চাট� 

১১



��সার সুইং অ�াডজরপশন (PSA) অি�েজন �া� : এখােন এমন এক� �যুি� ব�বহার করা হয় যােত ঘন অি�েজন �তিরর �েয়াজেন 

পিরেব�নকারী বাতাস �থেক নাইে�ােজনেক �শাষণ কের �নওয়া হয়।  বৃহ�র �া�� পিরেষবা �কে�র ��ে�, এক� অন-সাইট ��সার সুইং 

অ�াডজরপশন �া� বসােনা �যেত পাের। িপএসএ �া�েক এক� অি�েজন কে�সােরর সে� সংযু� করা �যেত পাের, যার মাধ�েম ওই 

�া�� পিরেষবা �ক�  এবং অন�ান� �ছােটা �া�� পিরেষবা �কে�র অি�েজন িসিল�ার ভ�ত� কের সরবরাহ করা �যেত পাের। 

িলকুইড �মিডক�াল অি�েজন : িলকুইড �মিডক�াল অি�েজন হল অিত িব�� অি�েজন যা িচিকৎসা ��ে� ব�ব�ত হয়। বেড়া 

হাসপাতাল�িলেত বেড়া আকােরর অি�েজন ট�া� থােক যা �িত ১৫ িদেন অি�েজন �জনােরেটড �াে�র মাধ�েম ভ�ত� করা হয়। এ� 

এক� ব�য়-সংেকােচর িবক� হেত পাের যিদ ওই এলাকায় LOX �া� থােক এবং LOX উৎপাদক যিদ িব�তভােব িবতরেণর িদক�েক ৃ

পিরচালনা কেরন (�ােয়ােজিনক ট�া�, অি�েজন িসিল�ােরর মাধ�েম)। LOX িবতরণ ব�ব�ার জন� �া� �থেক হাসপাতাল সাইট পয�� 

বাধাহীন পিরবহণ ব�ব�ার �েয়াজন হয় এবং �া�� পিরেষবা �ক�� যিদ দব� �ল পিরবহণ ব�ব�া সমি�ত জায়গায় অবি�ত হয় তাহেল এর 

�কােনা সুফল পাওয়া যােব না এবং ব�য়-সংেকাচও হেব না। িলকুইড অি�েজন ট�াে�র ��ে� পয�া� বায়ু চলাচল হেল �লনেযাগ�তা এবং 

িবে�ারেণর ঝঁুিক থােক, ভােলাভােব র�ণােব�ণ করা পাইিপং এবং আনুষি�ক য�পািত, �িশ�ণ �া� �পশাদারেদর পাওয়া যায় না।

 

অি�েজেনর িবিভ� উৎেসর সংি�� িববরণ 

অি�েজন িসিল�ার 

অি�েজন িপএসএ �া�	

�ােয়ােজিনক ট�া�

অি�েজন কনেসনে�টর 
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· একবার ব�বহােরর পর �ফেল �দওয়ার পিরবেত�  িসিল�ার�িল িবক� িহেসেব পুনরায় ব�বহােরর পরামশ� �দওয়া হে�। 

· িশি�ত কম� বা �কাদারেদর িদেয় িসিল�ার�িলেক িনয়িমত পরী�া করােত হেব এবং �সখােন �িত�� �হাস, পাইপ এবং ভালভ, 

জীণ� িফ�ংস এবং লুজ কােনকশন, িসিল�ার যখন ব�ব�ত হে� না তখন ভালভ খুেল যাে�, ওেয়লিডং অথবা ��ম কা�ংেয়র সময় 

অেনক �বিশ অি�েজন ব�ব�ত হে�, ভালভ খুেল যাওয়ার মেতা দঘ� �টনা ঘটেছ  এসব িদক�িলেক খুঁেজ �বর করেত হেব। 

· �য িসিল�ার�িলেত িলকুইড অি�েজন ��ার করা হেব, পিরবহণ করা হেব এবং ব�ব�ত হেব �স�িলেক পির�ার এবং জীবাণুমু� 

করার িবষয়� অ�ের অ�ের �মেন চলেত হেব। �রাগীেদর �দওয়ার আেগ এই ধরেনর অি�েজেনর আ�� তা �েয়াজন; এটা জীবাণুমু� 

জেল ভ�ত� একটা কে�নােরর মেধ� িদেয় �বািহত হয়। ওই জল �য়ংস�ূণ� ভােবই জীবাণুমু� এবং িনয়মনীিত অনুযায়ী ঘন ঘন 

পিরব�ত�ত হয়। যিদ জল জীবাণুমু� না হয়, তাহেল �সটা �থেক ��াক ফা�াস সং�মেণর উৎস হওয়ার স�াবনা �থেক যায়।

· অি�েজন িসিল�ার স�ূণ� িনরাপদ জায়গায় ��ার করেত হেব, পির�ার, ��, ভােলাভােব হাওয়া বাতাস যু� এলাকায়, তােপর উৎস 

বা সরাসির সূয�ােলাক, আ�েনর �কােনা �খালা িশখা �থেক দে� র। কাপড় বা �া��ক িদেয় কখেনাই ঢাকা যােব না। নন-েমিডক�াল 

িসিল�ােরর সে� রাখা যােব না। ��ার এলাকা ঢাকা জায়গায় অথবা তালাব� এলাকার মেধ� হেত হেব এবং উ� তাপমা�া যু� 

এলাকা হেল চলেব না; িবনা অনুমিতেত �েবশ করা যােব না, িবতরেণর জন� গািড় আসার ব�ব�া রাখেত হেব এবং গািড়�েলা �যন 

�মেঝর �লেভেল চেল আসেত পাের। বেড়া িসিল�ার�িলেক উল�ভােব অথ�াৎ ভা�ক�ািল এবং �ছােটা িসিল�ার�িলেক আনুভূিমক 

ভােব  অথ�াৎ হরাইজ��ািল রাখেত হেব। িসিল�ােরর ��ে� �রােটশন �মেন চলেত হেব, অথ�াৎ �যটা সবেচেয় পুরেনা �সটা সবার আেগ 

ব�ব�ত হেব। যখন একটা িসিল�ার ফঁাকা হেয় যােব, ভালভটােক ব� কের িদেত হেব এবং িসিল�ার� �য খািল �সটা িচি�ত কের 

রাখেত হেব, খািল এবং ভ�ত� িসিল�ারেক কখেনাই একসে� ��ার করা যােব না। 

· অি�েজন িসিল�ার�িলেক যথাযথভােব সুরি�ত রাখেত হেব এবং পিরবহণ করেত হেব। আপনার রাজ� অথবা পিরবহণ িবভােগর 

মাধ�েম �জেন িনন �য, গািড়েত কের অি�েজন িনেয় যাওয়ার ��ে� সুর�ার মাপকা��িল রাজ� �থেক রােজ� হয়েতা পৃথক হেত পাের। 

· ব�বহার করার সময় অি�েজন কনেসনে�টর যিদ গরম হেয় যায়, তাহেল হাওয়া-বাতাস যু� এক� ভােলা জায়গা সনা� কর�ন, পদ� া 

�থেক দে� র রাখুন। সরবরাহকারীর িনেদ� শ মেতা আপনার অি�েজন কনেসনে�টর�েক পরী�া করান এবং িনয়িমতভােব সা�ভ�স 

করান। আপনার অি�েজন কনেসনে�টেরর �াগ� সবসময়ই �াউে�ড ইেল��ক�াল আউটেলেট �ঁেজ রাখুন, এ�েটনশন কড�  বা 

পাওয়ার �বাড�  কখেনাই ব�বহার করেবন না। 

সুর�া এবং পিরচালনা সং�া� িনয়মনীিত 

অি�েজন কনেসনে�টর (িবছানার পােশ রাখা যায় এবং বহনেযাগ� ) : অি�েজন কনেসনে�টর এক� য� বা িডভাইস যা বাতাসেক 

�হণ কের ও তা �থেক অি�েজনেক পৃথক কের এবং একজন ব�ি�েক ন�াজাল ক�ানুলার মাধ�েম িবতরণ কের। কনেসনে�টেরর লাভজনক 

িদক� হল এেত খরচ খুবই কম এবং ট�াে�র মেতা িফিলং করার �কােনা �েয়াজন হয় না। যিদও, এর জন� িবদ�� েতর িনরবি�� সরবরাহ 

এবং র��ন কের র�ণােব�েণর �েয়াজন হয়। কারণ এ�িল �য়ংস�ূণ�, খুব তাড়াতািড় ইন�ল করা যায়, একবার ইন�ল হেয় যাওয়ার 

পর �িত ১৫ িদেন িরসা�াইেয়র �কােনা �েয়াজন �নই, �কািভড -১৯ এর সমেয় অি�েজন কনেসনে�টর, িবেশষভােব �র��পূণ� হেয় উেঠেছ। 

যিদও, এটা �র��পূণ� �য �রাগী বাধাহীনভােব অি�েজেনর সরবরাহ পােবন এবং �রাগীর ��ে� এই ঝঁুিকটাও রেয়েছ �য হাসপাতােলর 

কনেসনে�টের িনয়িমতভােব িবদ�� ৎ সরবরাহ চালু থাকেত হেব।
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অি�েজন পিরচালনার আইিন িবধান স�েক�  �র��পূণ� িনেদ� িশকা 

· অি�েজেনর কাছাকািছ থাকা সম� ইেলক��ক�াল ইকু�ইপেম� যথাযথভােব �াউে�ড (আথ�ড) িকনা পরী�া কের �দখুন। 

· ধূমপান করেবন না অথবা কাউেক অি�েজন ইকু�ইপেমে�র কাছাকািছ ধূমপান করেত �দেবন না। 

· অি�েজেনর কাছাকািছ �যেকােনা দাহ�  পদাথ� এিড়েয় চলুন, �যমন �পে�াল, পির�ার করার তরল এবং অ�ােরাসল ক�ান বা �� �যমন 

��শনার বা �হয়ার ��। 

· অি�েজন আ�ন লাগার, িবে�ারণ এবং �র�তর দঘ� �টনার কারণ হেত পাের যখন কম�রা কমে�সড এয়ার অথবা অন�ান� গ�ােসর 

জন� ভুলভােব অি�েজন �িত�াপন কের। 

·  অি�েজন িবতরণ িডভাইেসর সং�েশ� অ�ালেকাহিলক সিলউশন, �তল অথবা ি�জ �যন না আেস। 

�       · অ��েদশ রাজ� বনাম �মসাস� িলে� ইি�য়া িলিমেটেডর মামলার পিরে�ি�েত সুি�ম �কাট িস�া� িনেয়েছন �য, �মিডক�াল 

         ·  ২০১১ সােল ��ত �েয়াজনীয় ওষুেধর জাতীয় তািলকা অনুসাের, যা ওষুেধর দাম িনয়�ণ আেদশ ২০১৩-এর তফিসল ১ এর  

                  অনুেমাদেনর দািয়��া� আিধকািরক হেলন �াগ কে�াল �জনােরল অফ ইি�য়া। �াগস অ�া� কসেম�ক অ�া� ১৯৪০ এবং 

�· িমিন�� অফ ফ�ািমিল অ�া� �হলথ অ�ােফয়াস�, িদ কমাস� অ�া� ই�া�� িমিন��, িডপাটেম� ফর ��ােমাশন অফ ই�া�� অ�া� 

ই�ারনাল ��ড (DPIIT), �স�াল �াগস ��া�াড�  কে�াল অগ�ানাইেজশন অফ িদ �স�াল গভন�েম� এবং রাজ� সরকার অি�েজন 

সরবরােহর সংকট সমাধােনর কােজ যু� হেব। 

· কােলাবাজাির : অি�েজন এবং/অথবা অি�েজন িসিল�ার �কনার ব�াপাের �কােনারকম আইন বা িনয়�ণ �নই, িক� মজ�তদাির ও 

কােলাবাজাির িনয়�েণ, অি�েজন �কনা এবং �বচার ওপের িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ। এখােন অি�েজন পিরবহেণর ��ে� 

বেড়া ধরেনর সমস�ার মুেখামুিখ হেত হে�। রােজ�র মেধ� �কাথাও �বিশ পিরমােণ অি�েজন িনেয় �যেত হেল িবেশষ ধরেনর ট�া�ােরর 

�েয়াজন হয়, িক� সামি�ক অি�েজন উৎপাদেনর তুলনায় �সটােক পিরবহেণর জন� ট�া�ােরর সংখ�া যেথ� নয়। একইভােব, 

িসিল�ােরর ��ে�ও অ�তুলতা রেয়েছ, �স�িল চািহদা �মটােত স�ম হওয়ার মেতা ��ত গিতেত িরিফলড হে� না। 

· �াগস অ�া� কসেম�কস অ�া�-এর 26B �সকশন অনুযায়ী, �ক�ীয় সরকার িনয়�ণ অথবা সীমাব� করেত পাের, জনগেণর সুিবধার 

জন� উৎপাদন করেত পাের ইত�ািদ। িবধােন বলা হেয়েছ  "এই অধ�ােয় অ�ভ� ু � অন� �কােনা িবধান স�েক�  সং�ারমু�ভােব, �ক�ীয় 

সরকার যিদ �কােনা ওষুধ স�েক�  স�� হেয় মেন কের �য মহামারী বা �াকৃিতক িবপয�েয়র মেতা জর�ির �কােনা পিরি�িতর কারেণ 

ওষুধ�র �েয়াজন রেয়েছ এবং জনগেণর সুিবধার জন� এটা �েয়াজনীয় অথবা এটা করা উিচত, তখন, সরকার অিফিসয়াল �গেজেটর 

মাধ�েম িব�ি� িদেয়, এই ধরেনর ওষুেধর উৎপাদন, িবি� অথবা পিরেবশনেক িনয়ি�ত অথবা সীমাব� করেত পাের।''

                  গ�াস িসিল�ার র�লস ২০০৪-এর আওতায় �মিডক�াল অি�েজেনর উৎপাদেনর িবষয়� ছাড়াও িফিলং, মািলকানা, পিরবহণ এবং 

                  আওতায় 'অি�েজন' 'অ�ােনে�িশয়া'র অ�ভ� ু �। এই ধরেনর সুিন�দ�� িবভােগর অ�গ�ত ওষুেধর লাইেস� �দওয়ার িবষেয় 

                  এই ধরেণর গ�ােসর র�ািন িবষয়�িলেক িনয়ি�ত করা হেয়েছ।

                  অি�েজন আইিপ �াগস অ�া� কসেম�কস অ�া� ১৯৪০-এর অধীেন �সকশন 3 (b) (1) এর অ�ভ� ু �। 

· িলকুইড অি�েজেনর উৎপাদনেক বািড়েয় �তালার জন�, সরকার সমেয়র সে� সে� িবিভ� রকম িনেদ� শ জাির কের। 
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িনেবিদত �কািভড-১৯ �হ�লাইন : ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২

িনেবিদত �কািভড-১৯ �হ�লাইন :

সরাসির �টিলেমিডিসন লাইন : ০৩৩ ২৩৫৭৬০০১

অ�া�েল� পিরেষবা : ০৩৩ ৪০৯০২৯২৯ু

�কািভড �টিলেমিডিসন অ�াপ: "Covid Telemedicine WB'' �গল �� ��াের পাওয়া যােব 

অি�েজন এবং �াক-হাসপাতাল পেব� সহায়তার জন� পথিদশা : পি�মবে�র নাগিরকেদর অি�েজন এবং �াক-হাসপাতাল পেব� 	

সহেযািগতা করার জন� স�ক সমেয়াপেযাগী �ভৗেগািলকভােব সেচতন এক� অনলাইন উেদ�াগ ।

WBICMS (https://icms.wb.gov.in) পি�মব� সরকােরর এক� উেদ�াগ যার মাধ�েম কভীেডর পিরি�িত পয�েব�ণ, সম�য় এবং িবিভ� 

কায� পিরচালনা করা হয়। �িতব�কতার মুেখামুিখ দঁািড়েয় িবিভ� �েরর অংশীদারেদর কায�করীভােব এবং যথাসমেয় সারা রােজ�র 

িবিভ� �কািভড পিরেষবার (সরকাির / �বসরকাির) শয�াসংখ�ার শূন�তা এবং ভ�ত�র িবষেয় এবং অ�া�েল�, অি�েজন িবষেয় আপটু-েডট ু

তথ� �দওয়া হয়। উৎপাদন এবং িবতরণ / হাসপাতােল অি�েজেনর �েয়াজনীয়তা এসব িদক যাচাই কের অি�েজন স��ক�ত তথ� আরও 

��বিশ কের �দওয়ার �েচ�া চলেছ। এই অনলাইন �পাটাল� �র��পূণ� সব তথ� জানায় �যমন �কািভড িচিকৎসায় িনেবিদত �কািভড-১৯ 

�হাসপাতাল�িলর তািলকা ও �যাগােযােগর িবশদ িববরণ, শয�া ও অ�া�েলে�র সহজলভ�তা ইত�ািদ। িবিভ� ভােব এই �পাটাল�েক ু

ব�বহার করা যায় (েফান, অনলাইন এবং �হায়াটসঅ�াপ চ�াট ব� )।

· �মিডক�াল অি�েজেনর জন� �েয়াজনীয় লাইেস� ২৪ ঘ�ার মেধ� �দওয়া �যেত পাের : সাধারণত, লাইেস� পাওয়া এবং িলকুইড 

অি�েজন �া� �তির কের উঠেত দীঘ� সময় �লেগ যায়। িক� অল ইি�য়া ই�া��য়াল গ�াস ম�ানুফ�াকচারার অ�ােসািসেয়শেনর 

(AIIGMA) ��াব অনুযায়ী, DGCI, যারা ইিতমেধ�ই ই�া��য়াল অি�েজন �া� গেড় তুেলেছন তােদরেক ২৪ ঘ�ার মেধ� 

�মিডক�াল অি�েজন �তিরর লাইেস� �দওয়ার অনুমিত িদেয়েছ। 

ওেয়� �ব�ল ই��ে�েটড �কািভড ম�ােনজেম� িসে�মস (WBICMS) :

অন�ান� সুসংহত সরকাির ব�ব�া�িল

                   িন�দ�� িবিধিনেষধ এেনেছ। অিতমারীর পিরে�ি�েত, �মিডক�াল ��ড অি�েজেনর চািহদােক মাথায় �রেখ ' িদ �পে�ািলয়াম 

        ·  উৎপাদন �ি�য়ার সে� সংেযাজক িহেসেব, গ�াস িসিল�ার র�লস, ২০১৬ (GCR) গ�াস িসিল�ার িরিফিলংেয়র ��ে� িকছু  

                  অ�া� এ�ে�ািসভস �সফ� অগ�ানাইেজশন (PESO) ২০২০ সােলর এি�ল িকছু িন�দ�� িনেদ� িশকা জাির কের যার মাধ�েম 

                  (�ধুমা� নাইে�ােজন, আগ�ন এবং িহিলয়াম) ই�া��য়াল অি�েজন িসিল�ার এবং গ�াস িসিল�ার�িলেক �মিডক�াল 

                  অি�েজেনর িসিল�াের পিরবত� ন করা স�ব হেয়েছ। 
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· ভােলা তথ�, খারাপ তথ� ও ভুেয়া তথ��িলেক সনা� করা হয় 

· �ভৗেগািলকভােব ম�ািপং কের এবং অব�ােনর তথ� জানায় 

· অি�েজন িসিল�ােরর শীষ� চািহদার পূব�াভােসর জন� �মিশন লা�ন�ংেয়র িভি�েত গািণিতক পিরভাষা (algorithm)

িবিভ� অ-সরকাির সংগঠন এবং ���ােসবী দল �কািভড-১৯ সহায়তায় উেদ�াগী হেয়েছ যারা পি�মব� সরকােরর �েচ�ায় অভূতপূব� 

সংেযাজন িহেসেব সংযু� হেয়েছ। পি�মব� সরকার সম� রকম �েচ�ােক সুসংহত কের তুলেত চাইেছ যােত কের সবেচেয় �বিশ সুফল 

পাওয়া স�ব হয়। 

ধু� (https://www.dhoond.epizy.com/?i=2) যাদবপুেরর ছা�েদর �ারা পিরচািলত : ধু� এক� অ�াি�েকশন যা িন�িলিখত 

ব�ব�া�িল কের :

· অি�েজন, অি�েজন শয�া, �াজমা, �ট� করােনার পিরেষবা এবং �টিল-কনসালেটশেনর ব�ব�া স�েক�  স�ান �দয় 

· পিরচালনা এবং তথ� যাচাইেয়র জন� ১০ জেনর এক� �কার �ম এবং ১৫০ জেনর এক� পিরব�ধ�ত �ম রেয়েছ 

· সামািজক মাধ�েমর ওেয়বসাইট �থেক তথ� সং�হ করা হয় এবং তারপর িতন� পয�ােয় তথ��িলেক যাচাই করা হয় 

অন�ান� অ-সরকাির উেদ�াগ 

(পিরেষবা সরবরাহকারীেদর জন�)

(ক) এখােন পিরেষবা সরবরাহকারীেদর নিথভু� হওয়ার ব�ব�া আেছ (কনেসনে�টর, িসিল�ার সরবরাহকারী ইত�ািদ) 

(খ) নাগিরকেদর জন� �কাশ করার আেগ সংি�� কতৃ� প� এই তথ��িল যাচাই কের �দখেবন।

 অি�েজেনর জন� : 

(নাগিরকেদর জন�)

(খ) এই অনুস�ান এক� িন�দ�� অব�ােনর জন� করা হয় (িপন �কাড অথবা �কানা অথবা ব�বহারকারীর সা�িতক অব�ান)।

(গ) অনুস�ােনর �কৃিত অনুযায়ী, সংল� অ�েলর সহজলভ� �ক��িলর তািলকা �দখেত পাওয়া যায় (িজওেফেসর মাধ�েম) এবং �িত� 

অব�ােনর সে� িনেদ� শ স�িলত এক� িলংক �দওয়া থােক। 

(ঘ) নাগিরকেদর কাছ �থেক এক� নমুনা �িতি�য়া �হণ করা হয় (বাধ�তামূলক নয়) - এই তথ� কতৃ� প� আরও ভােলা পিরেষবা �দওয়ার 

�েয়াজেন ব�বহার করেত পাের। 

(ক) অি�েজন বুথ, অি�েজন যু� �সফ �হাম এবং অন�ান� অি�েজন হাব, কনেসনে�টেরর সরবরাহকারীরা এবং সরকাির অথবা সরকার 

অনুেমািদত �ক� �যখােন িসিল�ার পাওয়া যাে�, এখােন নাগিরকরা এসব তথ� অনুস�ান করেত পারেবন। 

অন�ান� �াথিমক সরকাির ওেয়বসাইট :

�া�� ও পিরবার কল�াণ, পি�মব� সরকার : http://wbhealth.gov.in/

কলকাতা িমউিনিসপ�াল কেপ�ােরশন : https://kmcgov.in/

�পি�মব� �হলথ ি�ম �পাটাল : https://wbhealthscheme.gov.in/

এিগেয় বাংলা : https://wb.gov.in/
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অ-সরকাির সংগঠন, দাতব� �িত�ান, িশ� সং�া�িলর উেদ�াগ :েকািভড-১৯ এর পিরি�িত এবং অি�েজেনর চািহদা বৃি�র 

�িতি�য়ায় জর�ির িভি�েত সারা �দওয়ার জন� িজ আই � ও , অি�েজন টুকু সবার, িলভার ফাউে�শন, িস�েজনস �রসপ�, মু�া উ�ল 

ফাউে�শন, আ��� �ফারাম, আই এইচ এ ফাউে�শন এবং অন�ান� অেনক অ-সরকাির সংগঠন , দাতব� �িত�ান, িশ� সং�া�িল 

রােজ�র সব�� পি�মব� সরকােরর �িত সাহােয�র হাত বািড়েয় িদেয়েছ।  উদাহরণ িহেসেব অি�েজন অন �ইলস �ক� ছাড়াও, �রাগীেদর 

�খাবার, অসুধ, অি�েজন  কনেসনে�টর �পৗেছ িদে�।  এছাড়াও পি�মব� সরকােরর �া�� ও পিরবার কল�াণ দ�েরর সে� �যৗথ ভােব 

অি�েজন বুথ গেড় তুলেছ।  

সচরাচর িজ�াস� ���িল 

৬) অি�েজন কনেসনে�টর �মিশেনর মাধ�েম িক অেনক অি�েজন পাওয়া যায় ?

 বাতােস ২১% অি�েজন আেছ তাই আমােদর �াস��ােসর জন� �িত িমিনেট ১.২৬ িলটার  অি�েজন �েয়াজন। 

�কািভড-১৯ এর ��ে�, �মিডক�াল অি�েজেনর �েয়াজনীয়তা �বেড় যায়। �কািভড-১৯, �াথিমকভােব ফুসফুসেক আ�া� কের 

অি�েজেনর �াভািবক মা�া ৯৫% অথবা তার �বিশ। িকছু মানুষ যােদর দীঘ��ায়ী ফুসফুেসর অসুখ রেয়েছ �যমন �িনক  

১) �াস�হেণর জন� আমােদর �িত িমিনেট কত িলটার অি�েজেনর �েয়াজন ?

২) পালস অি�িমটােরর সাহায� কীভােব �াভািবক অি�েজন স�াচুেরশন �রকেড� ড হেব ?

এবং �র�তর ��ে� অ�ািকউট �রসিপেরটির িডসে�স িসনে�াম (ARPS) এবং িনউেমািনয়ার কারেণ মৃতু�ও হেত পাের।

৪) �কািভড-১৯ পিজ�ভ �কেস কখন �রাগীর �মিডক�াল অি�েজেনর �েয়াজন হেব ?

অব�াক�ভ পালেমানাির িডিজজ (COPD) অথবা িন�াহীনতা, তােদর ��ে� �াভািবক মা�া ৯০% এর আেশপােশ হেত পাের। 

AIIMS/ICMR-COVID-19 / ন�াশনাল টা� �ফাস� / জেয়� মিনটিরং ��প (Dte.GHS), MoHFW, ভারত সরকার, ি�িনক�াল গাইডলাইনস 

ফর ম�ােনজেম� অফ অ�াডা� �কািভড-১৯ �পেস�, ২২ এি�ল ২০২১ �কািশত এক� িববৃিত অনুযায়ী, মাঝাির ও �র�তর ��ে� �যখােন 

শরীের অি�েজেনর অভাব �দখা �দয় �সখােন ফুসফুেসর জন� �মিডক�াল অি�েজন এবং যত ��ত স�ব অি�েজন �থরািপ িদেত হয়। 

এে�ে� অি�েজন �কািভড-১৯ �রাগীেদর কােছ জীবনদায়ী িহেসেব কাজ কের। 

৫) হাসপাতােল িক িব�� অি�েজন ব�বহার করা হয় ?

িচিকৎসার জন� অিত িব�� �মিডক�াল অি�েজন ব�বহার করা হয় যা িকনা মানুেষর জন� �েয়াজন। �মিডক�াল অি�েজন 

িসিল�ার�িলেত ভরা থােক অিত িব�� অি�েজন গ�াস; অি�েজন যােত সং�ািমত না হয় ওই িসিল�ার�িলেত তাই অন� �কােনা 

ধরেনর গ�াস ভরা হয় না। 

৩) �কািভড-১৯ �রােগর ��ে� �মিডক�াল অি�েজেনর ভূিমকা িক ?

অি�েজন কনেসনে�টর �িত িমিনেট ৫ �থেক ১০ িলটার অি�েজন �তির করেত পাের, তার �মতা অনুযায়ী। �সই অি�েজন একটানা ৫ 

�থেক ৬ ঘ�া চেল। তারপর �মিশন�েক ১ �থেক ২ ঘ�া িব�াম িদেত হয়। �রাগীেক অি�েজন �দওয়ার ��ে� ডা�ােরর ��সি�পশন খুবই 

জর�ির - কতটা অি�েজন িদেত হেব �সটা একমা� ডা�ারই �ক কের িদেত পােরন। 

৭) একজন �রাগীর কখন �মকািনক�াল �ভ��েলটর সােপাট � �েয়াজন পেড় ?

�মকািনক�াল �ভ��েলশন দ-� �কােরর। নন-ইনেভিসভ এবং ইনেভিসভ। �রাগীর ��ে� ডা�াররাই একমা� বলেত পােরন �কান প�িত� 

স�ক। �মকািনক�াল �ভ��েলটেরর সাহায� তখনই �রাগীেক �দওয়া হয় যখন িতিন �কভােব িনঃ�াস িনেত পারেছন না অথ�াৎ স�ক মা�ার 

অি�েজন তার রে� �বািহত হে� না। িচিকৎসার পিরভাষায় তােক বেল �াসয� িবকল হেয় যাওয়া। �মকািনক�াল �ভ��েলটর এে�ে� 

ফুসফুেস বাতাস ভরেত এবং বার কের িনেত সাহায� কের। �রাগীর ডা�ার স�ক ভােব িনয়�ণ কেরন কখন কখন অথবা �ক কতবার 

ফুসফুেস অি�েজন পাঠােত হেব এবং তার মা�া কতটা। �রাগীেক সাধারণত এক� মা� পিরেয় �দওয়া হয় যার সাহােয� �ভ��েলটর �থেক 

� �বাতাস ফুসফুেস �পৗছেত পাের। �র�তর ��ে� �রাগীেক ি�িদং �উব-ও �দওয়া হয়, যার সাহােয� বাতাস ফুসফুেস �পৗছয়।
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৮) িদেন কত�ণ ধের অি�েজন �থরািপ ব�বহার করা �যেত পাের ?

যিদ নন-েমিডক�াল অি�েজন হয় তাহেল িদেন ১০ �থেক ১৩ ঘ�া অি�েজন �নওয়ার পরামশ� ডা�াররা িদেত পােরন যােত কের 

স�ূণ�ভােব এর সুিবধা পাওয়া যায়। অি�েজন �থরািপর ��ে� স�ূণ�ভােব ডা�ােরর পরামশ� �মেন চলা উিচত এবং িতিন যত�ণ বলেবন 

�ক তত�ণই অি�েজন �থরািপ �নওয়া উিচত। ডা�ার �য �ডাজ� বলেবন �সটা স�ক মা�ায় �নওয়া খুবই �র��পূণ�, কারণ তেবই 

একমা� �রাগীর অসু�তা িনয়�েণ আসেব এবং জীবেনর মান বৃি� হেব। 

৯) অি�েজন িক দাহ� ?

অত�� �বিশমা�ায় অি�েজন �থরািপ িনেল নাসার� অত�� �কেনা হেয় �যেত পাের। �সে�ে� অি�েজন �মিশেনর সে� এক �বাতল 

িহউিমিডফায়ার ব�বহার করা �যেত পাের। িক� অি�েজন �থরািপ চলাকালীন �াি� অথবা মাথাব�থা �র� হেল তৎ�ণাৎ ডা�ারেক 

জানােনা উিচত। এর অথ�, অি�েজন খুব �বিশ মা�ায় �বািহত হে�। 

অি�েজন িনেজ দাহ� নয় - অি�েজন দহেন সাহায� কের, যােত দহন �ি�য়া� �রাি�ত হয়। আ�েনর �লনেক এবং তােক ছিড়েয় পড়েত 

অি�েজন �েয়াজন। তাই এক� ঘের যতটা অি�েজন রেয়েছ তার সে� আেরকটু অি�েজন �যাগ করেলই �লেত থাকা আ�ন আরও 

বেড়া আকার �নয়। �সইজন� �ল� িসগােরট, ��াভ, ফায়ারে�স এমনিক লাইটােরর এক� �ছােটা ফুলিকও অি�েজন �থরািপর সময় 

অি�কা� ঘটােত পাের। তাই সাবধানতা �মেন অ�ত ৮ িফট দর� � বজায় �রেখ তেবই অি�েজন �থরািপ করা উিচত। 

১০) অি�েজন �থরািপর িক �কােনা পা��-�িতি�য়া আেছ ?

অি�েজন ব�ব�াপনা িবষেয় জনসংেযাগ 

এখােন মূল বাত� া�িল হল :

এই জনসংেযাগ �ি�য়ার ল�� �া��কম� ও অি�েজন িবতরণ এবং ব�ব�াপনা পিরেষবা 

�দানকারীেদর মেধ� সেচতনতার �সার। 

· অি�েজন ব�ব�াপনা এক� সংগ�ত �ি�য়ার মাধ�েমই ঘেট, �যখােন ব� পিরেষবা 

�দানকারীরা রেয়েছন। এই সংগ�ত �ি�য়া� বুঝেল তেবই একমা� স�কভােব 

অি�েজন সরবরাহ করা যােব;

· অি�েজেনর অপচয় ব� করা উিচত : অি�েজেনর অপচয় ব� হেল তেবই একমা� 

একজেনর �াণ র�া হেব; 

· সাবধােন এবং স�কভােব পুেরাটা �জেন তেবই অি�েজন �থরািপ ব�বহার করা উিচত। 

· ���ােসবকেদর �যাগদান এই অি�েজন ব�ব�াপনার �ি�য়া�েক আরও �জারদার কের 

তুলেত পাের। 

�কৗশল 

ইংেরিজ ও বাংলায় �লখা িনেদ� িশকা পুি�কা�িল ছাপােনা এবং ইেলক�িনক ফরম�ােট সবার

জন� �তির রাখেত হেব। ছাপােনা পুি�কা�িল �া�� পিরেষবা �দানকারীেদর িবতরণ করা

· সরকার স�কভােব অি�েজন ব�ব�াপনার �ি�য়া� ��ত �রেখেছ; 

�যেত পাের। 
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· অি�েজন �থরািপ কখন �েয়াজন �সই স��ক�ত �ান;  

· �াক -হাসপাতাল পয�ােয়র জনসংেযােগর জন� িনেচর ই-েপা�ার�িল �দওয়া হল; 

· কখন �সফ �হােম �যেত হেব; 

· �সফ �হাম এবং অি�েজন পুল চালু করার সময় ���ােসবকেদর আম�ণ জানােত হেব; 

· �সাশ�াল িমিডয়া ��েপর মাধ�েম এই �পা�ার�িল ছিড়েয় িদেত হেব।



2)	 What	should	be	the	normal	oxygen	saturation	as	recorded	by	a	Pulse	Oximeter?	

1)	 How	many	liters	of	oxygen	per	minute	do	we	breathe?	

	 A	normal	 level	of	oxygen	 is	usually	95%	or	higher.	Some	people	with	chronic	 lung	disease	such	as	
Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease	(COPD)	or	sleep	apnea,	can	have	normal	levels	around	90%.	

	 Air	contains	21%	O2	so	we	inhale	1.26l	of	oxygen	per	minute.

�চােরর উপাদান : পি�মব� সরকার �চােরর জন� উপাদান �তির কেরেছ �য�িল রাজ� জ�েড় �চািরত হেব। 

িনেচ নমুনা িহেসেব আিলপুরদয়� ার �জলার উপাদান �দওয়া হল :

১৯



২০



পূব� বধ�মান - ৮৬৯৫০০৭৬১০, ৮০০১১৯৬১৩৭

মালদা - ০৩৫১২-২২১১২৭

�গিল - ০৩৩-২৬৮১২৬৫২, ০৩৩-২৬৮০০১১৫

দা�জ�িলং - ০৩৫৪২-২৫৫৭৪৯

আিলপুরদয়� ার - ০৩৫৬৪-২৫৩৬৩৭, ০৩৫৬৪-২৫৭০৯১, ৯৪৩৪৪১৩১০১

ঝাড়�াম - ০৩২২১-২৫৮২২৮

�কাচিবহার - ১৮০০১২০৪০১৯, ০৩৫৮২-২২৭১১৪

হাওড়া - ০৩৩-২৬৪১৩৩৯৩, ৯৮৩০০১৯৯০১, ৮৬৫৩৪১৯৪৩৮, ৭৫০১৫৫৫৩৩৮, ৬২৯১৫১০৫৫০, ৮০০১৪৩৯২৩০, 

৯৩৩০৮০৪৫৮২, ৯০০৭৮৬৬০৭৯, ৯৮৩০৫৭৪৪৯৪, ৯০৭৩৯৩৮৬৭৪, ৯১২৩৯১২৯০৪, ৮৩২৭০৪৭৮২২, ৮৫০৯৪৫৮২৪৩, 

৯০৭৩৯৩৮৬৮২, ৯১২৩৯৮৮২৯৬, ৮৯১০৬৬৫৭৫৬

কলকাতা পুরসভা - ৮৭৭৭৫৪৫০২১

মু�শ�দাবাদ - ০৩৪৮২-২৫০১৩৫

পি�ম �মিদনীপুর - ০৩২২২-২৭৫৮৯৪

নদীয়া - ০৩৪৭২-২৫২১০৬

জলপাই�িড় - ০৩৫৬১-২২৬০২২

দি�ণ িদনাজপুর - ০৩৫২২-২৫৫৯০৪/৫

দি�ণ ২৪ পরগণা - ০৩৩-২৪৪৮৮০৫১/২

বঁাকুড়া - ০৩২৪২-২৫৪৭৩৫

বীরভূম - ৭০৪৪০৪২৬৫০/১, ৭০৪৪০৪২৫৯৮/৮৪, ০৩৪৬২-২৫৫৫৭২, ৮৯১৮৫০৬৫৬৭, ৮৬৭০৩৭৫৮৯৩, ০৩৪৬১-২৫৫২১৪, 

৭৪৭৭৮৭৯৫৮৮,

কািলমপং - ০৩৫৫২-২৫৬৩৫৩, ৮৬১৭৫৪২৭৭৬, ০৩৫৫২-২৬০০০৬

�নাডাল �জলা �কাঅ�ড�েনটরেদর সে� সহেজ �যাগােযাগ করার সুিবধার জন� সংি�� ন�র�িল িনেচ �দওয়া হল :

পি�ম বধ�মান - ০৩৪১২-২৫৩৬৫০

পূব� �মিদনীপুর - ৯০৭৩৯৩৯৮০৪, ০৩২২৮-২৬২৭২৮, ৮৬১৭৪৯২৫৩৫, ৯৬৩৫৭৯৯২২৮, ৭৩৬৪০৪৫১৪০, 

পি�মব� সরকােরর িবিভ� নিথপ�

তথ�সূ� :

পি�মব� সরকােরর �া�� ও পিরবার কল�াণ দ�র, আই িস এম এস এবং ডি�উ িব ও এম আই এস-র �পাট�াল

অি�েজন �থরািপেত ব�ব�ত য�পািত স�ে� �যুি�গত িন�দ��করণ এবং পরামশ� (WHO এবং UNICEF, ২০১৯)

�কািভড-১৯ িচিকৎসা �কে�র জন� অি�েজেনর উৎস এবং িবতরণ, অ�ব�ত�কালীন পরামশ�  (WHO, এি�ল ৪, ২০২০)
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পিরিশ� ১ 
সরকাির পিরেষবা অনুযায়ী �কািভড শয�া, 

এম িজ িপ এস, এল এম ও,

িপ এস এ-র তথ�

(২৬.৫.২০২১	তািরখ	অনুযায়ী)
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ALIPURDUAR

BANKURA

BIRBHUM

SGH : State General Hospital

SSH : Super Speciality Hospital

LDVH : Lady Dufferin Victoria Hospital

STM : School of Tropical Medicine

TB : Tuberculosis

MCH : Medical College and Hospital

SNPH : Sambhunath Pandit Hospital

DH : District Hospital

SDH : Sub Divisional Hospital

CSS : Chittaranjan Seva Sadan

SGH : State General Hospital

SSH : Super Speciality Hospital

LDVH : Lady Dufferin Victoria Hospital

STM : School of Tropical Medicine

TB : Tuberculosis

MCH : Medical College and Hospital

SNPH : Sambhunath Pandit Hospital

DH : District Hospital

SDH : Sub Divisional Hospital

CSS : Chittaranjan Seva Sadan
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COOCHBEHAR

DAKHSHIN	DINAJPUR

DARJEELING
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HOOGLY

HOWRAH

JALPAIGURI
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KALIMPONG

KOLKATA

JHARGRAM
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MALDA

MURSHIDABAD

NADIA
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PASCHIM	BARDHAMAN

PASCHIM	MEDINIPUR

PURBA	BARDHAMAN
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PURBA	MEDINIPUR

PURULIA

SOUTH	24	PARGANAS

UTTAR	DINAJPUR
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পিরিশ� ২   
উৎপাদক, ব�বসায়ী ও খুচেরা িবে�তােদর তথ�

৩০



Oxygen	Re�illers

District	 Contact

District	

Oxygen	Manufacturers		

Establishment	 Contact

EmailEstablishment	
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District	 EmailEstablishment	 Contact

Oxygen	Dealers
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Oxygen	Dealers

District	 EmailEstablishment	 Contact
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Oxygen	Dealers

District	 EmailEstablishment	 Contact
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Oxygen	Dealers

District	 EmailEstablishment	 Contact
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Oxygen	Dealers

District	 EmailEstablishment	 Contact
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Oxygen	Dealers

District	 EmailEstablishment	 Contact
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Oxygen	Dealers

District	 EmailEstablishment	 Contact
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পিরিশ�  ৩   
িবিভ� অ-সরকাির সংগঠেনর তথ� যারা �কািভড �মাকািবলায় কাজ করেছ
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Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

1 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

ALIPURDUAR SONA	OXYGEN	PVT.LTD ISHWAR	SINGH	DHULL 9434016227

2 Safe	Homes ALIPURDUAR SUN	CITY	Safe	home,	FALAKATA DR	PARTHA	SARATHI	

KOYEL

7719247142

3 Safe	Homes ALIPURDUAR PTTI	SILTORSHA,	ALIPURDUAR-I DR	BHASKAR	SEN 9002570699

4 Safe	Homes ALIPURDUAR PATHER	SATHI	HOTEL,	MADARIHAT DR	DEBAJYOTI	

CHAKRABORTY

8016069300

5 Safe	Homes ALIPURDUAR KARMATIRTHA,Kumargram DR	ATANU	

BHATTACHARJEE

7003358589

6 Safe	Homes ALIPURDUAR Asutosh	BED	College,	Alipurduar	II Dr	Tanmoy	Debnath 9735098064

7 Safe	Homes ALIPURDUAR Kalchini,	Karmatirtha Dr	Subhas	Karmakar 8637547424

8 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BANKURA Nilachal	Traders Nilachal	Mishra 9474182592

9 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BANKURA Chandidas	Medical	Store Apurba	Ghatak 9434478756

10 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BANKURA Dutta	Medical Subrata	Dutta 9732303923

11 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BANKURA Parampurush	Pharmacy Partha	Sarathi	Khan 9073340897

12 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BANKURA Karak	Medicine Goutam	Karak 9609642104

13 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BANKURA Life	Medical	Store Krishnendu	Kundu 9064083896

14 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BANKURA Kundu	Pharmacy Kisore	Kumar	Kundu 9932677361

15 Safe	Homes BANKURA Banabitan	Lodge Dr	Sabir	Mallick	BMOH 9647987257

16 Safe	Homes BANKURA ADSR	New	Building Sayantan	Mondal	BMOH	

INDAS	BPHC

8617362412

17 Safe	Homes BANKURA Dhansimla	Bidyabhaban	Hostel Dr	S	Konar		BMOH	

Sonamukhi	

9749815197

18 Safe	Homes BANKURA Dhenkikata	Integrated	Govt.	School Argha	Dey 8013470758

19 Safe	Homes BANKURA CCRD Dr	Angsuman	Das 7001215610

20 Safe	Homes BANKURA Bagdiha	BJRCY	Hostel Dr	Sagar	Mridha 8584829811

21 Safe	Homes BANKURA Susunia	Krishak	Bazar Dr.	Haripada	Maji 6294189391

22 Safe	Homes BANKURA Saltora	Auditorium	Cum	Marriage	Hall Dr	Anik	Biswas 7908493691

23 Safe	Homes BANKURA MTPS Dr	Sudipto	Nandi 9800457123

24 Safe	Homes BANKURA Kuraria	Karmatirtha Dr	Debajyoti	Goswami 9475695566

25 Safe	Homes BANKURA Ailakundi	PTTI Dr	S	Rajak 9434440300

26 Safe	Homes BANKURA Onda	Stadium Dr	Arnab	Mandal 8609468618

27 Safe	Homes BANKURA Simlapal	Khaadi	Bhaban Snigdha	Sinha	Babu 9734282454

28 Safe	Homes BANKURA Sonamukhi	Municipality	Safe	Home Dr	Sabyasachi	Konar 7029521965

29 Safe	Homes BANKURA Lalgarh	Safe	Home Dr	Avijit	Sarkar 7586967479

30 Safe	Homes BANKURA Patrasayer	Block	Community	Hall Dr	Priyadarshi	Jash	BMOH 9874229043

31 Safe	Homes BANKURA Kotulpur	Safe	Home BDO	Kotulpur 8906627080

32 Safe	Homes BANKURA Kharidungri	Sports	Academy	Safe	

Home

Dr	Manas	Garai 7384472880

33 Safe	Homes BANKURA Balaka	Lodge	at	Ranibundh Dr	Arup	Panda 9775331804

34 Safe	Homes BANKURA Kusumtikri	Safe	home Chandan	Pratap	Singh 7365047563

35 Food	delivery,	Medicine	Delivery,	

Oxygen	concentrator,	Blood	donar

BANKURA Mallabhum	Prayas 90643	12816	/	

83450	40440

36 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM New	Jiban	Pharmacy Subhasree	Das 9434172415

37 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM MR	Oxygen	Supplier Raju		Mondal 9475988541

38 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Sree	Gopal	Pharmacy DILIP	CHATTERJEE 9475983992

39 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Subhankari	Medicine Asim	Roy 9531787034

40 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Cheap	Dispensary Debeswar	Mukherjee 9232814050

41 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM G.M.	Enterprise Utsab	Agarwal 9434249319

42 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Ms	Tarun	Kumar	Mondal Ms	Tarun	Kumar	Mondal 9564652876

43 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Maa	Raksha	Enterprise Subrata	Mukherjee 9434233138
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44 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM DD		AND	DD	Enterprise Sharmila	Dutta 6294839262

45 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Bengal	Gas	Agency Utsab	Agarwal 9434249319

46 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM J	P	Oxygen	Centre Mr	Jayprakash	Pandey 9733786947

47 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Jyoti	Enterprise Md	Moinuddin 8918869601

48 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Halder	Medical	Store Swapan	Kumar	Halder 3463252151

49 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Sadhu	Enterprise Samit	Kumar	Sadhu 9474612804

50 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

BIRBHUM Annapurna	Medicine Mitali	Chatterjee 8373070008

51 Safe	Homes BIRBHUM West	Bengal	Comprehensive	Area	

Development	Corporation	-CDAC

Dr	Sujit	Karmakar 9475061311

52 Safe	Homes BIRBHUM Ambua	Govt.	Model	School Dr	Asif	Ahamed 8436548938

53 Safe	Homes BIRBHUM CMOH	OFFICE	SAFE	HOME	 Tanmoy	Satire	 9804521981

54 Safe	Homes BIRBHUM Niramoy	TB	Sanatorium	Safe	Home Dr	Mitali	Kabiraj 9002943051

55 Satellite	Facilities BIRBHUM AMBHUA	GOVERMENT	MODEL	

SCHOOL

DR	ABHISHEK	BISWAS 7585854367

56 Safe	Homes COOCHBEHAR Karola	Community	Hall Dr	Manas	Das	 8116641321

57 Safe	Homes COOCHBEHAR Babu	Jagjivanram	Kendriya	Chatri	

Niwas

Phintso	Sherpa	WBCS 9933639827

58 Safe	Homes COOCHBEHAR Mekhliganj	Bus	Terminus	Building Dr	Shivajee	Bhattacharjee 9830203174

59 Safe	Homes COOCHBEHAR Tufanganj	Polytechnic	College DR	SATYENDRA	KUMAR 8972050757

60 Safe	Homes COOCHBEHAR COOCHBEHAR	NETAJI	INDOOR	

STADIUM	SAFE	HOME

Dr	Sourav	Shil 9834144980

61 Safe	Homes COOCHBEHAR Haldibari	Hospital	New	Building Dr	Subhankar	Dutta 9830470687

62 Safe	Homes COOCHBEHAR BATRIGACH	COMMUNITY	HALL ABHIJIT	ROY 9933672818

63 Safe	Homes COOCHBEHAR KISAN	MANDI	KRISHI	MELA ABHIJIT	ROY 9933672818

64 Safe	Homes COOCHBEHAR KARMATIRTHA	SITAI	SAFE	HOME TARUN	KUMAR	BARMAN 7980733274

65 Safe	Homes DARJEELING SB	DEY	SANATORIUM KRISHNA	GHOSH 9832522293

66 Safe	Homes DARJEELING HATIGHISA DR	KUNTAL	GHOSH 9832159414

67 Safe	Homes DARJEELING SILIGURI	INDOOR	STADIUM Dr	Subhra	Prakash	Deyy 8617032935

68 Safe	Homes DARJEELING Batasi	ITI	Covid	Care	Facility Dr	Imdadur		Rhaman 7384637375

69 Safe	Homes DARJEELING TB	Hospital	Batasia	Darjeeling Akash	Tamang 8617650910

70 Safe	Homes DARJEELING MOUNT	VIEW	SAFE	HOME SANGRAM	BOSE 9732853000

71 Safe	Homes DARJEELING Lembutery	Covid	Safe	Home Md	Mojibul	Rahaman 7001550079

72 Safe	Homes DARJEELING HMI	Covid	Safe	Home Suraj	Dewan 9679741007

73 Satellite	Facilities DARJEELING Medica	Safe	Home. Dr	Gaurav	Roy 8293658677

74 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman KARMAKAR	MEDICAL	OXYGEN	

STORES

Binoy	Karmakar 9800455401

75 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Shibam	Enterprise Harekrishna	Pal 8436677460

76 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Sharma	Pharmacy Sumit	Kumar	Sharma 7001881701

77 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Dey	Medical	and	Oxygen Radhasundar	Dey 9474109031

78 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Swarup	Medical	Hall Arup	Saha 9883273379

79 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Ambika	Medical	Store Souvik	Dey 9800334151

80 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman India	Oxygen	Gases Bijoy	Kumar	Mishra 9474489235

81 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman M	D	Medical	Stores Somnath	Dey 9732220765

82 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Bengal	Trading Sanjay	Rai 9635834604

83 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Howrah	Gas Sanat	Kumar	Pandey 8637382862

84 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman A	K	Medical	Oxygen	Store Pradip	Gupta 6296795604

85 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman SURAKSHA	SOCIAL	ORGANISATION	 DALJIT	SINGH 9832171062
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86 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman RANIGANJ	CHAMBER PRADEEP	BAJORIA 9333705877

87 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman I	LOVE	RANIGANJ ANISH	PODDAR 9332952323

88 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman MARWARI	YUVA	MANCH RAJESH	JINDAL 9332267434

89 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Panagarh	Lions	Club Uttam	Kesh 9434038348

90 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Panagarh	Bazar	Gurudwara Harjit	Singh	Nikki 9434208208

91 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Bardhaman Maa	Vaishnabi	Acetylene	Gas	Pvt.	Ltd. Sandip	Gupta 9733742727

92 Other	Oxygen	Hubs East	Bardhaman JOY	BAJRANG	ENTERPRISE Joy	Shankar	Chattopadhay 7872888877

93 Other	Oxygen	Hubs East	Bardhaman Das	Enterprise Avik	Das 9614152576

94 Other	Oxygen	Hubs East	Bardhaman Mahabir	Treding	Company Biswarup	Banerjee	

(Tultul)

7908642122

95 Other	Oxygen	Hubs East	Bardhaman Durgapur	Club	Santose Nikhilesh	Mukherjee 9434008661

96 Other	Oxygen	Hubs East	Bardhaman Central	Gurudwara	Prabandak	

Committee

Tajinder	Singh	Bal 8101186656

97 Safe	Homes	with	Oxygens East	Bardhaman Molandighi	Dak	Bungalow Prabodh	Mukherjee	 7029533292

98 Safe	Homes East	Bardhaman CHETANA	SAFE	HOME	UNDER	ABSK FR	WILSON	FERNANDES 9933116116

99 Safe	Homes East	Bardhaman FLOOD	SHELTER,	KATWA	

MUNICIPALITY

DR	SUVOJIT	BANERJEE			

HEALTH	OFFICER			

KATWA	MUNICIPALITY

9647240010

100 Safe	Homes East	Bardhaman Krishi	Bhawan	Safe	Home Dr	Dhiraj	Kanti	Das 9433891946

101 Safe	Homes East	Bardhaman Kalna	Safe	Home	Manisi	Lodge Dr	Chittaranjan	Das 9434152490

102 Oxygen	Cylinder East	Bardhaman Ichlabad	Padmashree	Sangha 7908023138/	

9851081593/	

7908649851

103 Safe	home East	Bardhaman 	Sabuj	Sangha	Club 7001131155/	

9333360308/	

8798271988/	76796	

29928

104 Safe	home East	Bardhaman Udyomi	Bangla 7001131155/	

9333360308/	

8798271988/	76796	

29928

105 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore APL	Metal	Ltd Pushpendu	Das 9330697614

106 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore MS	Loknath	Traders Rajesh	Yadav 9002847087

107 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore MS	Padma	Enterprise S	Debnath 9775110542

108 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Exide	India	Ltd. Anupam	Chatterjee 9051237500

109 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Indian	Oil	Corporation 	Shambhu	Chakraborty	 9435108707

106 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Praxair	India	Pvt.	Ltd. Pavel	Dutta	 9007898052

107 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Pramanik	Enterprise Monoranjan	Pramanik 9732642962

108 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Bholanath	Oxygen Sangita	Manna 9734610548

109 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore UM	Bala	Krishna	Medical	Oxygen, Uma	Das	Mondal 9046662742

110 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Maa	sarada	oxygen	supply Swapan	Dolai 9735746565

111 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Bengal	Oxygen	Centre Miyadad	Ali	Khan 9932656675

112 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Contai	Gas	Agency Amarendra	Nath 8348392251

113 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore National	Gas	Trading	Company Sk	Amir	Ali 9474675671

114 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Jana	Enterprise Sovan	Kumar	Jana 9734534943

115 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Sarada	Supply	Agency Himadri	Ghosh 9832210570

116 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Bargabhima	Enterprise Ranjit	Kumar	Singh 9933493382

117 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

East	Midnapore Joy	Maa	Tara	MO	Supply	Agency Raju	Dey 9932660423

118 Safe	Homes East	Midnapore NANDAKUMAR	SAFE	HOME DR	T	DHAL	ACMOH	

SADAR

8167488726
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123 Online	Services Entire	West	Bengal People	Care	Network

124 Oxygen	cylinder,	Medicine	delivery,	

Blood	donar

Entire	West	Bengal Quarantined	Student-Youth	Network 	7292013690	/	

8001200765	/	

9903409455	/	

7980155093

125 Online	Services Entire	West	Bengal WBCAN 9163526861

126 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly MS	INDIAN	OXIGEN	GAS	SUPPLIERS MS	INDIAN	OXIGEN	GAS	

SUPPLIERS

9933939955

127 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly ACHIEVE	ENTERPRISE ACHIEVE	ENTERPRISE 9831012647

128 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly HEMANTA	ENGINEERING HEMANTA	ENGINEERING 9830923170

129 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly S	K	SUR S	K	SUR 8617283730

130 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly K	G	TRADING K	G	TRADING 7980647388

131 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly NAMITA	ENTERPRISE NAMITA	ENTERPRISE 9433784679

132 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly YUVRAJ	ENTERPRISE YUVRAJ	ENTERPRISE 9831085509

133 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly CALCUTTA	OXYGEN CALCUTTA	OXYGEN 7001236858

134 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly BALA	MEDICAL BALA	MEDICAL 8337073311

135 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly LIFE	LINE	OXYMEDICO LIFE	LINE	OXYMEDICO 9732752061

136 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly GHOSH	ASSOCIATE GHOSH	ASSOCIATE 9830353795

137 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly RAHUL	ENTERPRISE RAHUL	ENTERPRISE 9804006628

138 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly AGARWAL	MEDICAL AGARWAL	MEDICAL 9874539134

139 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly MAA	KALI	OXIGEN	CENTER MAA	KALI	OXIGEN	

CENTER

9434102546

140 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Hooghly ARAMBAGH	OXIGEN	CENTER ARAMBAGH	OXIGEN	

CENTER

9382726896

141 Safe	Homes HOOGHLY Ruplal	Nandy	Memorial	Cancer	

Research	Centre

Mahua	Mahanty 9163957942

142 Safe	Homes HOOGHLY Pandua	Karmatirtha Md	Arif 9153292803

143 Safe	Homes HOOGHLY Golok	Munshi	Hospital Sayandip	Adhya 9073539315

144 Safe	Homes HOOGHLY Rishra	Seva	Sadan Soumen	Dutta 9830642694

145 Safe	Homes HOOGHLY Vikdas	Godown Subho	Bhattacharya 9836209732

146 Safe	Homes HOOGHLY Tarakeswar	Safe	Home Sk	Hanif 9831591574

147 Safe	Homes HOWRAH Baltikuri	Safe	Home Dr	Devroop	Sarkar 9804084528

148 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Jalpaiguri S.S.	Oxygen	-	Dealer Koushik	Sarkar 7430014939

149 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Jalpaiguri B.M.Oxygen	Co	-	Dealer Sujay	Sarbhadhikary 9434033894

150 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Jalpaiguri Sona	Oxygen	Pvt.	-	Bottler Baljit	Singh	and	Gajendra	

Singh

8373076243

151 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Jalpaiguri MTC	Air	Liquid	Pvt.Ltd	-	Bottler Narendra	Kr	Baid 9002120037

152 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Jalpaiguri MTC	India	Gases	Pvt.Ltd	-	

Manufacturer	

Amit	Kandoi 9832054517

153 Other	Oxygen	Hubs Jalpaiguri MAL	SSH MR.	SAIKAT	DHARA 9903492671

154 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri SULKAPARA	RH DR	MOLLAH	IRFAN	

HOSSAIN

8250449671

155 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri KHAIRBARI	MODEL	SCHOOL DR	MOLLAH	IRFAN	

HOSSAIN

8250449671

156 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri LOOKSAN	PHC DR	M.	N.	DAKUA 9775923565

157 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri DHUMPARA	PHC DR.	S.	MALLICK 9647503652

158 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri Khairbari	Model	School DR	MOLLAH	IRFAN	

HOSSAIN

8250449671

Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

119 Safe	Homes East	Midnapore HALDIA	SAFE	HOME DR	S	SAHA	ACMOH	

HALDIA

9477836468

120 Safe	Homes East	Midnapore EGRA	SAFE	HOME DR	S	MANDAL	ACMOH	

EGRA

9434230897

121 Oxygen	Cylinder,	Food	delivery,	 East	Midnapore Mahisadal	Vidyasagar	Welfare	Society 099323	75525

Medicine	delivery	

122 Oxygen	Cylinder,Blood	donar,	

Ambulance

Entire	West	Bengal Dhoond
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166 Safe	Homes JALPAIGURI ITI	College,	Matiali	Safe	Home SUBRATA	GHOSH 9083354528

167 Safe	Homes JALPAIGURI DTC	Raninagar,	Safe	Home,	Jalpaiguri DR	INDRANATH	

KARMAKAR

6203982740

168 Safe	Homes JALPAIGURI Maynaguri	Polytechnic	College,	Safe	

Home

DR	Rajib	Bisal 7001859519

169 Safe	Homes JALPAIGURI Karmatirtha	Building,	Ambari	Falakata,	

Safe	Home

Soupayan	Roy 9635703350

170 Safe	Homes JALPAIGURI Khayerbari	Model	School	Nagrakata Dr	Mollah	Irfan	Hossain 8250449671

171 Safe	Homes JALPAIGURI RTC	Indira	Colony,	Sadar	Jalpaiguri	 Dr	Chanchal	Roy 9804064593

175 Oxygen	cylinder Jalpaiguri Green	Jalpaiguri 9832353934

173 Oxygen	Cylinder Jalpaiguri International	association	of	Loins	club	 9434044845/	

9434006923/	

9434007130

174 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

JHARGRAM Biswakarma	Gas	Agency Subrata	Maity 9932446474

175 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

JHARGRAM INDESSA	GASES	PVT.	LTD Sagar	Kumar	Sahu 9836583009

176 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Bargi	Danga	Flood	shelter Deep	Ganguly 9830275895

177 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Binpur	I,	Kisan	Mandi Gopinath	Saren 7872147070

178 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM District	Minority	Building Debasish	Manna 7980002382

179 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Gangabandh	Karmathirtha Anukul	Kr	Ghosh 7001631770

180 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Hostel	Building	of	Manikpara	New	Int.	

Govt.	School

Subhankar	Pal 6294601138

1814 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Kharika	Karmatirtha Pratap	Guchhait 7318911937

182 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Old	Jhargram	Karmatirtha Pralay	Sarkar 9734088139

183 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Pathra	Karmatirtha Pravas	Adak 9153132898

184 Safe	Homes	with	Oxygens JHARGRAM Staff	Qtr.	of	Manikpara	New	Int.	Govt.	

School

Subhankar	Pal 6294601138

185 Safe	Homes JHARGRAM District	Minority	Building Debasish	Manna 7980002382

186 Safe	Homes JHARGRAM Old	Jhargram	Karmatirtha Pralay	Sarkar 9734088139

187 Safe	Homes JHARGRAM Binpur	I,	Kisan	Mandi Gopinath	Saren 7872147070

188 Safe	Homes JHARGRAM Pathra	Karmatirtha Pravas	Adak 9153132898

189 Safe	Homes JHARGRAM Gangabandh	Karmathirtha Anukul	Kr	Ghosh 7001631770

190 Safe	Homes JHARGRAM Bargi	Danga	Flood	shelter Deep	Ganguly 9830275895

191 Safe	Homes JHARGRAM Kharika	Karmatirtha Pratap	Guchhait 7318911937

192 Safe	Homes JHARGRAM Staff	Qtr.	of	Manikpara	New	Int.	Govt.	

School

Subhankar	Pal 6294601138

193 Safe	Homes JHARGRAM Hostel	Building	of	Manikpara		New	Int.	

Govt.	School

Subhankar	Pal 6294601138

194 Satellite	Facilities JHARGRAM Covid	Hospital,	Working	Womens	

Hostel

Dr	Goutam	Paik 8777609682

195 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong DRS Palzor	Tamang 8759101838

196 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Rambi	BPHC Prawin	Kr	Chettri 7602214923

197 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Pedong	BPHC Kewal	Pradhan 9800226751

198 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong GBN	BPHC Manjay	Khawas 7908314552

199 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Samthar	PHC Dr.	Rajat	Dey 9830693025

200 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Teesta	PHC Dr.	Palash	Sikdar 8296447165

201 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Algarah	PHC Nirnay	Bhusan	Rai 9832368303

202 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Gitdubling	PHC Raju	Gurung 9800388840

203 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Jaldhaka	PHC Dr.	Mrityunjay	Karjee 9434834586

204 Other	Oxygen	Hubs Kalimpong Sherpagaon	PHC [NULL] NA

205 Safe	Homes	with	Oxygens Kalimpong Kalimpong	District	Hospital Sushmita	Das 7001893009

206 Safe	Homes	with	Oxygens Kalimpong Tribeni	Covid	Hospital Anirudh	Bazgain 9083679965

Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

159 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri 1.Cylinder	(5)			2.	Concentrator	(1) DR	MOLLAH	IRFAN	

HOSSAIN

8250449671

160 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri DTC	Safe	Home Dr.	nabanita	Nath 8910136600

161 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri RTC	Safe	Home Dr.	Chanchal	Roy 9804064593

162 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri Maynaguri	Polytechnic	Safe	Home Dr.Rajib	Bishal +91	70018	59519

163 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri ITI	Matelli Dr.	Edul	Baksh							(	nodal	

MO)

9903519021

164 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri Khayerbari	Meodel	School	 Dr.	Mollah	Irfan	Hossain 8250449671

165 Safe	Homes	with	Oxygens Jalpaiguri karmatirtha	Building	Ambari	falakata,	 Soupayan	Roy 9635703350
Safe	Home

  Sl.No						Facility	Type																				District											Facility	Name																					Contact	Person			Contact	No.
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213 Oxygen	Booths Kolkata OXYZONE Mr.	Abu	Wasim 9163617288

214 Oxygen	Booths Kolkata OXYZONE Mr.	Abu	Wasim 9836419292

215 Other	Oxygen	Hubs KOLKATA FREE	OXYGEN	LANGAR	SEWA Mr.CHIRAG	SINGH 9831199333

216 Safe	Homes Kolkata GITANJALI DR	TARUN	KR	SAPUI	 9831045031

217 Safe	Homes Kolkata PROTIDIN DR	TARUN	KR	SAPUI 9831045031

218 Safe	Homes Kolkata CENTRAL	FORENSIC	SCIENCES	

LABORATORY	-	CFSL

DEBASHIS	CHATTERJEE 9433494434

219 Safe	Homes Kolkata UTTIRNO	OPEN	AIR	THEATRE DR	TARUN	KR	SAPUI 9831045031

220 Safe	Homes Kolkata PRATIBANDHI	VILLAGE,	COVID	

INTERIM	RELIEF	CENTRE

UTSAB	GANGULY 9831443492

221 Satellite	Facilities Kolkata Southern	Plaza Suparna	Bhattacharya 7605011145

222 Satellite	Facilities Kolkata VISITEL	-	A	Boutique	Hotel Dr	JAY	BASU 8420106008

223 Satellite	Facilities Kolkata Shree	Balaji	Guest	house Mr	Rajarshri	Roy 9748705506

224 Satellite	Facilities Kolkata Laxmi	Guest	House Mahima	 7044490208

225 Satellite	Facilities Kolkata Medica	Annex	II Miss	Mahima 8584858670

226 Satellite	Facilities Kolkata ASL	PRIME	HOTEL Dr	Saptarshi	Basu 7980515851

227 Satellite	Facilities Kolkata Hotel	Orion	West	Willows Tushar	Kanti	Biswas 9836193420

228 Satellite	Facilities Kolkata SIAMTON	INN	 Puja	Dey	 8910221306

229 Satellite	Facilities Kolkata OYO		SilverKey	Hotel	Mayfair	Tower Nandita	Dey 9051715171

230 Satellite	Facilities Kolkata Finestays	Shanti	Priya	Guest	House Dr	Shradha	Ahluwalia 8287831865

231 Satellite	Facilities Kolkata B.P.Poddar	and	Parvati	Devi	Institute	of	

Medical	Sciences	and	Managements

Dr	Debabrata	Das 9007032832

232 Satellite	Facilities Kolkata OYO		Guestopolis Saugata	Paul 8585030369

233 Satellite	Facilities Kolkata Hotel	Eastern	Plaza	 Sushmita	Das	sarkar 8584022013

234 Satellite	Facilities Kolkata Hotel	Soujourn Dr	Gourab 9830036854

235 Satellite	Facilities Kolkata Hotel	Monotel Reena	Dash 8902653163

236 Satellite	Facilities Kolkata Vivekananda	Yuba	Bharati	Krirangan	

Salt	Lake	Stadium

Somali	Sur 9830141907

237 Safe	Home Kolkata Agamani 8450833083/	

9875465500

238 Oxygen	concentrator Kolkata All	Bengal	Mobile	Retailers	Association 983077818

239 Oxygen	cylinder Kolkata Anti	Hunger	Squad	Foundation 9330058908/	72786	

76040

240 Oxygen	Cylinder Kolkata Aryan	Oxygen	Services 7947193306

241 Oxygen	Cylinder Kolkata Aspire	and	Glee 9163617288	/	

9748024838	/	

9674298236

242 Safe	Home Kolkata Breathing	Buddies 9836687889/	

9831839683

243 Safe	Home Kolkata Citizens	Response	(HEDS/Bangla	

Sanskriti	Mancha)

6290532584	/	

7044571185	/	

9073139666	/	

8335930925

244 oxygen	concentrator Kolkata 	Covid	Care	Network 7044041010	/	

7044041015

245 Oxygen	Cylinder Kolkata Fyrax	INDIA 7947409772

246 Safe	Home Kolkata Grey	Mind	Communication 9836687889/	

9831839683

247 Safe	Home Kolkata HOPE	Kolkata	Foundation 40440102

248 Oxygen	Cylinder Kolkata Indian	Plastics	Federation 9830032704/	

9830083467

249 Oxygen	concentrator Kolkata Khushiyan	Foundation 983077818

250 Oxygen	concentrator,	'Telemedicine Kolkata Kolkata	Foundation 9696022022

Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

208 Safe	Homes	with	Oxygens Kalimpong Farmers	Training	Hostel,	ARD Kewal	Pradhan 9800226751

209 Safe	Homes	with	Oxygens Kalimpong Gorubathan	ITI,	Safe	Home Dr.	S.	Das 9593309644

210 Safe	Homes KALIMPONG ARD	Farmers	Training	Centre	Pedong Dr	Swapnil	Chakraborty	

BMOH	

9433165639

211 Safe	Homes KALIMPONG ITI	GORUBATHAN Dr	Somtirtha	Das 9593309644

212 Safe	Homes KALIMPONG KALIMPONG	GOVT.	POLYTECHNIC	

COLLEGE

Dr	S	D	ZIMBA 9434886668

207 Safe	Homes	with	Oxygens Kalimpong Govt.	Polytechnique	College	Safe	Home Dr.	S.D.	Zimba 9434886668

  Sl.No						Facility	Type																				District											Facility	Name																					Contact	Person			Contact	No.
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253 oxygen	concentrator Kolkata Liver	Foundation 7044041010	/	

7044041015

254 Oxygen	concentrator Kolkata Manibhai	Patel	Charitable	Trust 8082650335/	

9953736838

255 Oxygen	Cylinder Kolkata Mother	Star	Foundation 6291275298

256 Oxygen	concentrator,	'Telemedicine Kolkata Mukti 9696022022

257 Safe	Home Kolkata Paschimbanga	Rajya	Pratibandhi	

Sammilani

9830081854

258 Oxygen	concentrator,	'Telemedicine Kolkata 	Prabasi 9696022022

259 Oxygen	Cylinder Kolkata Prabasi	bengali	Adda 9163617288	/	

9748024838	/	

9674298236

260 Oxygen	Cylinder Kolkata Prameya	Foundation	and	ECHOES 9163617288	/	

9748024838	/	

9674298236

261 Telemedicine,	Medicine	delivery,	

Oxygen	cylinder

Kolkata Rangmashal	Jadavpur

9433778225	/	

6290409867/	

8777820474

262 Safe	Home Kolkata Tapassya 9836687889/	

9831839683

263 Oxygen	Cylinder Kolkata Trinayani	Medical	Stores 0333978726	/	

9836481819	/	

8240332944

264 Safe	Home Kolkata Uttirno	Safehome 9831768684

265 Safe	Homes MALDA Model	Madrasa	English	Medium	Malda Dr	Hossain	Md	Sahanwaz 7548072470

266 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Murshidabad NEW	RAJU	ENTERPRISE MD	AKHTARUL	ISLAM 9932370389

267 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Murshidabad ISHAN	MEDICAL	AGENCY ASHRAF	RABIUL	ALAM	 9735427156

268 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Murshidabad RAJU	OXYGEN	COMPANY	PVT	LTD AMIT	KR	SWARNAKAR 9153063134

269 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Murshidabad MS	Jaju	Oxygen Kousar	Alam 9434101716

270 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Murshidabad MS	Mondal	Enterprise Partha	Mondal 9434755912

271 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Murshidabad MS	Bengal	Scienti�ic SANJAY	SAHA 9434041124

272 Safe	Homes MURSHIDABAD OBC	Boys	Hostel	Safe	Home,	Farakka Sandipan	Pramanick 9038965623

273 Safe	Homes MURSHIDABAD Maa	Health	Care	Nursing	Home Dr	Ashok	Haldar 9681412405

274 Safe	Homes MURSHIDABAD New	Integrated	Govt.	School	Safe	Home,	

Bhagwangola

Arpan	Bhattacharya 9064178281

275 Safe	Homes MURSHIDABAD BARUA	KARMATIRTHYA	SAFE	HOME Sanjit	Kr	Mridha 7001556679

276 Safe	Homes MURSHIDABAD BHABTA	AZIZIYA	HIGH	MADRASAH	

SAFE	HOME

Sanjit	Kr	Mridha 7001556679

277 Safe	Homes MURSHIDABAD Sukanta	Bhaban,	Community	Hall,	

Nabagram	Panchayat	Samiti

Jyotirmay	Chakraborty	

BMOH

9593226513

278 Safe	Homes MURSHIDABAD Govt.	Model	School	Safe	Home,	

Raghunathganj-	II	

Dr		Seturanjan	Das	BMOH		 9007684809

279 Safe	Homes MURSHIDABAD Hatinagar	AS	Vidyapith	Safe	Home,	

Berhampore

Md	Ali	Rumi	JtBDO 9732632662

280 Safe	Homes MURSHIDABAD Lalgola	College	Safe	home Subhas	Chandra	Tudu	Jt	

BDO

9832140646

281 Safe	Homes MURSHIDABAD SALAR	MODEL	SCHOOL	SAFE	HOME JOYDEB	MUKHOPADHYAY	

Jt	BDO

9434582104

282 Safe	Homes MURSHIDABAD Boys	Hostel,	Amtala	High	School	Safe	

Home,	Nowda

Dr	Pritam	Hazra		MO	

Amtala	Rural	Hospital

9474180069

283 Safe	Homes MURSHIDABAD Amaipara	Utbastu	Vidyapith	Safe	Home,	

MJ	Block

Rajat	Kanti	Biswas	Jt	BDO 8777294499

284 Safe	Homes MURSHIDABAD BURWAN	NS	HIGH	SCHOOL	SAFE	

HOME

Kishori	Mohan	Kumar 9800732544

285 Safe	Homes MURSHIDABAD SADVAB	MANDAP,	BELDANGA-II	SAFE	

HOME

Biplab	Basak	Jt	BDO 8972565444

286 Safe	Homes MURSHIDABAD Bangabri	Girls	Hostel	Safe	Home Ramprosad	Saha		Jt	BDO	

Suti	I	Block

9434843415

Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

251 Oxygen	concentrator,	'Telemedicine Kolkata Kolkata	Gives 9696022022

252 Oxygen	Cylinder Kolkata Life 7847409562

252 Safe	Home Kolkata Lions	Club	International	District	322B1 9830161611/	

9830031206/	

9831070140
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295 Safe	Homes MURSHIDABAD BHARATPUR	MODEL	SCHOOL BAPPADITYA	

CHOUDHURY

9434658825

296 Safe	Homes MURSHIDABAD Sagardighi	Girls	Hostel	Safe	Home Dr	Dibyajyoti	Roy 9874220557

297 Safe	Homes MURSHIDABAD KARMATHIRTHA	SAFE	HOME,	

BANJETIA

DR	RAJIB	SANYAL 9434638320

298 Safe	Homes MURSHIDABAD JANGIPUR	SDH	ZILLA	PARISAD	

PATIENT	PARTY	REST	SHED

DR	SAYAN	DAS 8391023096

299 Safe	Homes MURSHIDABAD SAMSERGANJ	SAFE	HOME DR	TARIF	HOSSAIN 8617376751

300 Safe	Homes MURSHIDABAD RAGHUNATHGANJ	I	TALAI	KRISAK	

MANDI	SAFE	HOME

DR	INDRANIL	BISWAS 9475149149

301 Safe	Homes MURSHIDABAD SADBHAV	MANDAP	SAFE	HOME	,	

BANJETIA	

DR	RAJIB	SANYAL 9434638320

302 Safe	Homes MURSHIDABAD Police	Hospital	Safe	Home Sri	Sanjay	Kumar	DSP	AP 9083269217

303 Safe	Homes MURSHIDABAD Govt.	Model	School	Safe	Home,	Kandi Dr	Ujjal	Chandra 9475681500

304 Safe	Homes MURSHIDABAD Tikarberia	Primary	School	Safe	Home Dr	Amar	Ghosh 8001233433

305 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia MEDIGUARD	PHARMACY ATINDRA	KR	NAG 9434165794

306 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia BASANTI	MEDICAL AVIJIT	SAMAJADER 9933888240

307 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia LONG	LIFE JHANTU	BISWAS 8918763281

308 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia SHARMA	MEDICAL	HALL SUJIT	KR	SHARMA 9007346583

309 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia RAY	MEDICAL AOLK	RAY 9831494778

310 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia SUSTHI	MEDICAL DEBABRATA	HAZRA 9064523466

311 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia ROYAL	ALLOPATHIC SAGATOM	GUPTA 9732980506

312 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia SHIBAM	MEDICAL	HALL PROLAY	GHOSH 9734606190

313 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia SAHA	MEDICAL	HALL GOBINDA	SAHA 9733309816

314 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia ASHMINI	PHARMACY SAMIR	KR	SAHA 9547085578

315 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia JIVANDEEP	PHARMACY BUDDHADEB	BISWAS 9933971339

316 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia SHIBA	MEDICAL	HALL SANJU	DAS 9732605472

317 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia NAG	PHARMACY SHIBSHANKAR	NAG 8240026618

318 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia NEW	LIFE	MEDICAL	HALL PARTHA	KUNDU 9434450873

319 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia NEW	SUDHA	MEDICAL	HALL Subrata	Kumar	Mitra 9614493985

320 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia BASANTI	PHARMACY UJJAL	BISWAS 7001418514

321 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia SANTOSHI	MEDICAL SANTANU	BHATTERJEE 9732879656

322 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia DEBNATH	MEDICAL	HALL GOUTAM	DALAL 8145991460

323 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia BABA	LOKNETH	PHARMA TAPASHREE	SINGHA	ROY 7586892603

324 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia BALAJI	MEDICAL BITHIN	BISWAS 9153525141

325 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Nadia LOKNATH	MEDICAL	STORES PARTHA	SARATHI	

CHOWDHURY

9593333337

326 Safe	Homes NADIA PALASHIPARA	KARMATIRTHA	

BHAWAN	SAFE	HOME

DR	PALASH	BISWAS 9903713123

287 Safe	Homes MURSHIDABAD Mirzapur	Dwijapada	H.S.	School	Safe	

Home

Dr	Indranil	Biswas	BMOH	

Rajnagar	BPHC

9475149149

288 Safe	Homes MURSHIDABAD BHATSALA	HIGH	MADRASAH	SAFE	

HOME

Goutam	Mandal 9733606186

289 Safe	Homes MURSHIDABAD KCK	High	Madrasah	Safe	Home,	

Bhagwangola-II

Souvic	Das	PDO 6290461416

290 Safe	Homes MURSHIDABAD KHARGRAM	HIGH	SCHOOL	SAFE	

HOME,		BANGADIGHI

MANAJIT	MURMU	BDMO 9073939341

291 Safe	Homes MURSHIDABAD Joikrishinapur	ABS	Vidyapith	Safe	

Home

Tarif	Hossain	BMOH 8617376751

292 Safe	Homes MURSHIDABAD Goas	Kalikapur	High	School	Safe	Home Ananda	Mohan	Mondal 9064179026

293 Safe	Homes MURSHIDABAD Muralipukur	High	School	Safe	Home,	

Suti-II

Subir	Hazra 7076105345

294 Safe	Homes MURSHIDABAD Girls	Hostel	of	Hazi	A.K.	Khan	College	

Safe	Home

Bidhan	Mridha 8229921445
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337 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	24	Parganas Satyam	Medical	gases Amit	Chaurasia 9038557225

338 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	24	Parganas Reliance	Medi	Oxy	Point Pravas	Sengupta 7003899871

339 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	24	Parganas Life	care Amit	Mondal 7001298449

340 Safe	Homes North	24	Parganas Pather	Sathi Dr	Jagannath	Ghosh 9732510617

341 Safe	Homes North	24	Parganas Kabi	Guru	Safe	Home Arya	Tilok	Paul	

Chowdhury

8777479760

342 Safe	Homes North	24	Parganas Sambhu	Villa Dr	Sounak	Patra 7003219480

343 Safe	Homes North	24	Parganas Bhabla	Polytechnic	College DMDC		Basirhat 9433559179

344 Safe	Homes North	24	Parganas Amdanga	Jugalkishor	Mahavidlaya Tarun	Bala 7001363959

345 Safe	Homes North	24	Parganas Belley	Shankarpur	Rajib	Gandhi	

Memorial	Ayurvedic	College	and	

Hospital

Dr	Arup	Ratan	Saha	BMOH	

Barrackpore	I

9830048237

346 Safe	Homes North	24	Parganas Haripur	College Finance	Of�icer 7980028605

347 Safe	Homes North	24	Parganas St.Xaviers	University Pradip	Barai	DMDC	

Bidhannagar

8240264980

348 Safe	Homes North	24	Parganas Deganga	Kishan	Mandi Dr	S	Chandra 7044061661

349 Safe	Homes North	24	Parganas Dhanyakuria	Karmatirtha Dr	Asfqueullah	Siddique 9735763522

350 Safe	Homes North	24	Parganas Horticulture	Training	Of�ice,	Barasat Arindam	Ganguly 9830720951

351 Safe	Homes North	24	Parganas Merudandi	Karmathirtha M	K	Murari	BMOH	

Bashirhat	I	and	Debopriya	

Khan	Jt	BDO	Bashirhat

9830027556

352 Safe	Homes North	24	Parganas Simulia	Karmathirtha Shaikh	Faizal	Jt	BDO	

Hasnabad

8159805682

353 Safe	Homes North	24	Parganas NBCC	Rajarhat Pradip	Barai	DMDC	

Bidhannagar

8240264980

354 Safe	Homes North	24	Parganas Swapna	Nir Executive	Of�icer 7980447754

355 Safe	Homes North	24	Parganas Rabindra	Bhawan Dr	Tapas	Chandra 9331044335

356 Safe	Homes North	24	Parganas Kasturi	lodge Executive	Of�icer 7044535152

357 Safe	Homes North	24	Parganas Panihati	Matri	Sadan Executive	Of�icer 9830519134

358 Safe	Homes North	24	Parganas Khardah	Stadium Executive	Of�icer 8348939100

359 Safe	Homes North	24	Parganas Titagarh	Matri	Sadan Arjun	Sing	UDC	Titagarh	

Municipality

9433328795

360 Safe	Homes North	24	Parganas Bankimjali	stadium	Naihati Dipak	kr	Mondal 9748395256

361 Safe	Homes North	24	Parganas Cooperative	building Executive	Of�icer 7044535152

362 Safe	Homes North	24	Parganas Barrackpore	Stadium Dr	Piyal	Bandyopadhay 8017242936

363 Safe	Homes North	24	Parganas Banipur	Welfare	Home Manas	Das 9434401039

364 Satellite	Facilities North	24	Parganas Sree	Balaram	Seba	Mandir	SGH Dr	Sanjoy	Guha 9830784067

365 Oxygen	Cylinder North	24	Parganas Poribesh	Bondhu	Foundation 8240488984

366 Oxygen	concentrator,		Food	delivery,	

Medicine	Delivery,	Blood	donar

North	24	Parganas Rang	Welfare	Foundation 7557050588	/	

9932884477

367 Oxygen	Cylinder North	24	Parganas Sankalpa 9123363585/	

7003886465/	

8017048457

Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

327 Safe	Homes NADIA Karimpur	Karmatirtha Dr	Manisha	Mandal 7548975219

328 Safe	Homes NADIA MATRI	MISSION	O	MANDIR	SEVA	

TRUST

Swami	Sarveswarananda	

Puri	Maharaj

8617262488

329 Safe	Homes NADIA HARINGHATA	ITI	COLLEGE DR	BIDYUT	GAIN 7980293219

330 Safe	Homes NADIA BAHADURPUR	SAFE	HOME DR	SWATI	

MUKHOPADHYAY	GHOSH

7548975226

331 Oxygen	cylinder,	Medicine	delivery	 Nadia Initiative	to	Keep	Dreams	Alive		(IKDA)	 7001445868	/		

8250883898

332 Oxygen	Cylinder Nadia Lions	Club	of	Nabadwip 8016213208/	

8436952295

333 Oxygen	Cylinder,	Food	delivery,	

Medicine	delivery	

Nadia Netaji	Youth	Force 9932882132/	

7908496831

334 Mobile	Oxygen	Van,		Telemedicine,	

Mobile	Oxygen	Van,Telemedicine

Nadia Webstar	Services	Society 98004	40009

335 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	24	Parganas Monica	Medical Mayukh	Banerjee 8017572968

336 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	24	Parganas Shyamnagar	Oxygen Shyamnagar	Oxygen 9330711109
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375 Safe	Homes	with	Oxygens Purulia MOTHER	TERESA	SAFE	HOME DR	AMARNATH	KOLEY 7908032439

376 Safe	Homes	with	Oxygens Purulia RAGHUNATHPUR	SDH	OLD	BUILDING	

SAFE	HOME

DR	DIPA	MONDAL 9475687607

377 Safe	Homes	with	Oxygens Purulia KALLOLI	BPHC	SAFE	HOME DR	FIROZ	MONDAL 9831162444

378 Safe	Homes	with	Oxygens Purulia JHALDA	KARMATIRTHA	SAFE	HOME DR	DEBASHIS	MONDAL 9434202337

379 Safe	Homes Purulia KALLOLI	BPHC	SAFE	HOME DR	FIROZ	MONDAL 9831162444

380 Safe	Homes Purulia MOTHER	TERESA	SAFE	HOME DR	AMARNATH	KOLEY 7908032439

381 Safe	Homes Purulia RAGHUNATHPUR	SDH	OLD	BUILDING	

SAFE	HOME

DR	DIPA	MONDAL 9475687607

382 Safe	Homes Purulia JHALDA	KARMATIRTHA	SAFE	HOME DR	DEBASHIS	MONDAL 9434202337

383 oxygen	concentrator,		Food	

delivery,Medicine	Delivery,	Blood	

donar

Purulia Nanritam 9830044003

384 Oxygen	concentrator,		Oxygen	

cylinder,Medicine	delivery	

Purulia Protigya	Foundation 7318756437/	

9932723638

385 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas OXYZONE BIJENDRA	ROY 9339799899

386 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas AIR	WATER	INDIA	PVT	LTD NAYAN	DEY 9343961585

387 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas MAA	LAKSHMI	SURGICAL ABINASH	KAMAR 9836578870

388 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas ROUND-O-CLOCK	MEDICAL	SERVICE KRISHNA	KISHOR	MALIK 9433781999

389 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas SANJIB	PHARMACY SUDHIN	HALDAR 7797643613

390 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas KAR	MEDICAL TRIDIPTA	KAR 9339391878

391 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas NEW	BLUE	PRINT SK	RAKESH 9883140570

392 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas ASHIMA	MEDICAL ACHYUT	GHOSH 9143461136

393 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas SUDIPA	OXYGEN NANDALAL	MONDAL 9831442293

394 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas SARDAR	ENTERPRISE MASIAR	SARDAR 9732561876

395 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas K.	M.	MEDICAL	HALL KHALILUR	RAHAMAN 8240461911

396 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas LASKAR	ENTERPRISE MD	ALI	LSKAR 9836956833

397 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas SHYAM	GASES PANKAJ	SHYAM 9830866629

398 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas SUPRIYA	DRUG	HOUSE	 Dr	JAKIR	HOSSAIN 7908788487

399 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	24	Parganas MONDAL	MEDICAL	HALL MASOOD	HOSAIN	

MONDAL

6289318087

400 Safe	Homes South	24	Parganas MAHESHTALA	MATRISADAN Dr	Sudipa	Banerjee 9830797316

401 Safe	Homes South	24	Parganas AMTALA	TRAUMA	CARE	SAFE	HOME Dr	Sujit	Nandi 9836085091

402 Safe	Homes South	24	Parganas JHOROR	MORE	SAFE	HOME Dr	Haripada	maji 9830839262

403 Safe	Homes South	24	Parganas KISMAT	GOYALBERIA	KARMATIRTHA Dr	Rupankar	Bose 9830484801

404 Safe	Homes South	24	Parganas SANBAD	PRATIDIN	BHAWAN	SAFE	

HOME

Dr	Animesh	Hore 8981267477

405 Safe	Homes South	24	Parganas DIAMOND	HARBOUR	SAFE	HOME DR	RAJARSHI	DAS 8334891277

406 Safe	Homes South	24	Parganas SAFE	HOME	GANGASAGAR	

TEMPORARY	MELA	HOSPITAL

Dr	Anshuman	Bose 9874813390

407 Safe	Homes South	24	Parganas BARUIPUR	KISAN	MANDI Dr	Nandini	Sinha 8910014084

408 Safe	Homes South	24	Parganas KAKDWIP	INTEGRATED	GOVT	

SPONSORED	SCHOOL	SAFE	HOME

Dr	Abhirup	Mondal 8240717787

409 Safe	Homes South	24	Parganas RSM	Safe	Home	 Dr	Anup	Kr	Misra 8981956075

Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

368 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	Dinajpur Lions	Club Sudip	Bhattacharya 9475529844

369 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	Dinajpur Kaliyaganj	Municipality Surajit	Koiri 7029402420

370 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

North	Dinajpur Kaliyaganj	Babsaiyee	Samiti Gopal	Debgupta 9434058312

371 Safe	Homes North	Dinajpur SAFE	HOME DR	S	K	MOYARAF 9153086480

372 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Purulia SHYAMA	ENTERPRISE SOMNATH	MUKHERJEE 9434167926

373 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

Purulia RAMKRISHNA	HEALTH	CARE RABINDRANATH	TEWARI 8240206862

374 Safe	Homes	with	Oxygens Purulia JHALDA	KARMATIRTHA	SAFE	HOME BMOH	Jhalda	BPHC 9434202337

  Sl.No						Facility	Type																				District											Facility	Name																					Contact	Person			Contact	No.
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412 Oxygen	cylinder	 South	24	Parganas Sabuj	Sangha 33	2441	4357/	983	

1001655/	

9007032300

413 Oxygen	concentrator South	24	Parganas Sundarban	Foundation 9735379820

414 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	Dinajpur Auyansh	Enterprise Sujay	Poddar	&	Suman	

Poddar

9851404477

415 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

South	Dinajpur GANESH	GAS	ASSOCIATED PRABIR	KUMAR	DUTTA 9933011581

416 Safe	Homes South	Dinajpur BALURGHAT	YOUTH	HOSTEL KAUSTAV	GHOSH	

CHOUDHARY

9434010353

417 Safe	Homes South	Dinajpur BUNIADPUR	ITI DR	PULAKESH	SAHA 7908149562

418 Safe	Homes South	Dinajpur Kumarganj	Kishan	Mandi Dr	Soumitra	Saha	 9733778666

419 Safe	Homes South	Dinajpur GANGARAMPUR	STADIUM DR	ABDUL	MAJID	MIYAN 9475169901

420 Safe	Homes South	Dinajpur TAPAN	KISHAN	MANDI DR	GANESH	SARDAR 8348985777

421 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Bardhaman AGRAWAL	TRADERS,	Asansol Manisha	Agarwal 9434577037

422 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Bardhaman MATA	TRADERS,	Raniganj Kamlesh	Trivedi 9333106710

423 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Bardhaman SHYAM	TRADERS,	Durgapur Pawan	Tiwari 9046469877

424 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Bardhaman Desai	Health	Care Gourang	Desai 9732004000

425 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Bardhaman Kalyani	Oxytech	 Vikash	Khaitan 9832293999

426 Other	Oxygen	Hubs West	Bardhaman Bengal	oxygen	and	company Rajesh	Jha 9635925012

427 Other	Oxygen	Hubs West	Bardhaman Mukti	marg	seva	samite Robin	Dutta 9832112006

428 Other	Oxygen	Hubs West	Bardhaman New	upper	chelidanga		Athletic	Club UTPAL	ROY	CHOWDHUTY 9434123156

429 Other	Oxygen	Hubs West	Bardhaman Durgapur	Seva	Samity Manoj	Agarwal 9434008661

430 Other	Oxygen	Hubs West	Bardhaman Asansol	Angikar	Foundation Souvik	Paul 7001541386

431 Other	Oxygen	Hubs West	Bardhaman Addya	Shakti	Oldage	home	Society RIMA	ACHARJEE 8617750677

432 Safe	Homes West	Bardhaman BOKARO	SAFE	HOUSE Debrabrata	Biswas 9475525761

433 Safe	Homes West	Bardhaman ESI	SAFE	HOUSE	ASANSOL Subhasis	Bhattacharya 8617053669

434 Satellite	Facilities West	Bardhaman HOTEL	PARK	SUITES DR	AVISHEK	CHATTERJEE 9679665412

435 Satellite	Facilities West	Bardhaman City	International Dr	Dhriti	Sundar	Dutta 7047863320

436 Satellite	Facilities West	Bardhaman MADHURIMA	GUEST	HOUSE Dr	Dhriti	Sundar	Dutta	 7047863320

437 Oxygen	Cylinder West	Bardhaman The	dustbin	Couple 8906446426

438 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Midnapore SRI	KRISHNA	MEDICAL	STORES MRINMOY	HOR 8617265453

439 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Midnapore SHYAMSUNDAR	MEDICAL	STORE KALLOL	KUILYA 8250592832

440 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Midnapore MEDITREAT SOUMITRA	

CHAKRABORTY

9732550537

441 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Midnapore KAR	MEDICAL MOUMITA	KAR 9564849757

442 Suppliers	of	concentrators	and	

cylinders

West	Midnapore MONIKA	MEDICINE SOMNATH	SINHA 9932939466

443 Safe	Homes West	Midnapore Vidyasagar	Multipurpose	Flood	Centre Tridib	Roy	BDMO 9002110962

444 Safe	Homes West	Midnapore Night	Shelter,	MMCH Shyamal	Pattanayak	

Deputy	Supar	MMCH

6294114658

445 Safe	Homes West	Midnapore Dasagram.	PHC Harendranath	Bhunia	Sec 9732672486

446 Oxygen	cylinder West	Midnapore Paschim	Medinipur	district	Chamber	of	

Commerce	&	Industry

Medinipur-

9830249999/	

9434369778,	

Kharahpur-

9732753759/	

6294501901

Sl.	No. facility_type district facility_name contact_person contact_no

410 Safe	Homes South	24	Parganas BHOGALI	KARMATIRTHA Dr	Hiranmoy	Bose 9836707170

411 Satellite	Facilities South	24	Parganas KASTURI	DAS	MEMORIAL	SUPER	

SPECIALITY	HOSPITAL	SATELLITE	

CENTRE

Dr	S	N	Sharma 8918567800
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িবিভ� অ-সরকাির সংগঠেনর তািলকা যারা �কািভড �মাকািবলায় কাজ করেছ
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আমরা	এই	পুি�কা�	�তিরেত	অংশ�হেণর  জন�	সকল	প�েক	ধন�বাদ	জানাই।	আমরা	িবেশষভােব	ধন�বাদ	জানােত	চাই

বাংলানাটক	ডট	কমেক	এই	পুি�কা�	�তিরেত	সহায়তার	হাত	বািড়েয়	�দওয়ার	জন�।	আমরা	মেন	কির	�য	এই	পুি�কা�	�কািভড	-১৯	মহামারী	

চলাকালীন	অি�েজন	স��ক�ত	সম�	সমস�া	সমাধােন	ও	তথ�	�দােন	কায�কর	হেব।

বুকেলট	স�েক� 	�কােনা	পরামশ�	এবং	ম�ব�	করার	জন�	wboxymanagement@gmail.com	-	এ		�মইল	কর�ন।	



সতক�   থাকুন 

িনরাপদ থাকুন 

আমরা একসে� এই যুে� জয়ী হব 

�ফান কর�ন  ১৮০০-৩১৩-৪৪৪-২২২

�কািভড িবষেয় �কােনা �� থাকেল, ভ�ত� করােনার �েয়াজন এবং অন�ান� সাহােয�র জন� 

এই পুি�কা� ��ত  এবং �কাশ কেরেছ পি�মব� সরকার,  ২৭ �ম, ২০২১। 

পি�মব� সরকার 


