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িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ৩৫.৪ ৩৪.০ ৩৪.৭ ৩৪.২ ৩৫.৭ ৩০.৩ ৩৬.২ ৩৪.৫
সবিন  তাপমা া ২৭.০ ২৭.৫০ ২৫.৮ ২৬.০ ২৬.৭ ২৫.০ ২৭.৫ ২৭.৫

সমুসমু   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমু  ব রসমেূহর জ  কান সতক সংেকত নাই।
আজআজ  ০৪০৪//০৭০৭//২০২০২০২০  ইংইং  তািরখতািরখ ( (সকালসকাল  ০৯০৯::০০০০  টাটা  থেকথেক) ) স াস া  ৬৬  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   
আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস::
রংপুর, রাজশাহী, িদনাজপুর, পাবনা, ব ড়া, টাংগাইল, ময়মনিসংহ, ঢাকা, ফিরদপুর, যেশার, ি য়া, খুলনা, বিরশাল, পটয়ুাখালী, নায়াখালী, িম া, চ াম, ক বাজার এবং িসেলট অ ল সমেূহর
উপর িদেয় পি ম/উ র-পি ম িদক থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িক.িম. বেগ অ ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়াসহ বিৃ /ব সহ বিৃ  হেত পাের। এসব এলাকার নদীব র সমহূেক ১ ন র (পুনঃ) ১ ন র
সতক সংেকত দখােত বলা হেয়েছ।

আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯  টাটা  থেকথেক  পরবতীপরবতী  ২৪২৪  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঃঅব াঃ মৗ মী বায়রু অ  পা াব, হিরয়ানা, উ র েদশ, মধ েদেশর পূবাংশ, িবহার, পি মব  ও বাংলােদেশর মধ া ল হেয় আসাম পয  িব তৃ রেয়েছ। এর একিট বিধতাংশ উ র
বে াপসাগর পয  িব তৃ রেয়েছ। মৗ মী বায় ুবাংলােদেশর উপর মাটামিুট সি য় এবং উ র বে াপসাগের বল থেক মাঝারী অব ায় িবরাজ করেছ।

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ রংপুর, ময়মনিসংহ, িসেলট, বিরশাল ও চ াম িবভােগর অিধকাংশ জায়গায়; ঢাকা ও খুলনা িবভােগর অেনক জায়গায় এবং রাজশাহী িবভােগর িকছ ুিকছ ুজায়গায় অ ায়ী দমকা হাওয়াসহ
হালকা থেক মাঝারী ধরেনর বিৃ /ব সহ বিৃ  হেত পাের। সই সােথ দেশর কাথাও কাথাও মাঝারী ধরেনর ভারী থেক ভারী বষণ হেত পাের।

তাপমা াতাপমা া:: সারােদেশ িদন এবং রােতর তাপমা া সামা  াস পেত পাের।

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন)): : সামা  পিরবতন হেত পাের। 

গতকােলরগতকােলর  সেবাসেবা   ওও  আজেকরআজেকর  সবিনসবিন   তাপমা াতাপমা া ( (িড ীিড ী  সলিসয়াসসলিসয়াস):):

গতকাল সেবা  তাপমা া িছল যেশার ৩৬.৬  এবং আজেকর সবিন  তাপমা া িদনাজপুর ২৪.৮০ সঃ। 
একএক  নজেরনজের  নদনদ--নদীরনদীর  পিরি িতপিরি িত      

পু -যমনুা নদ-নদীসমেূহর পািন সমতল াস পাে , যা আগামী ৪৮ ঘ া পয  অব াহত থাকেত পাের।
গ া-প া নদীসমেূহর পািন সমতল ি িতশীল আেছ, যা আগামী ২৪ ঘ া পয  অব াহত থাকেত পাের।
আপার মঘনা অববািহকার ধান নদীসমেূহর পািন সমতল াস পাে , যা আগামী ৪৮ ঘ া পয  অব াহত থাকেত পাের। 
আগামী ২৪ ঘ ায় িত া এবং ধরলা নদীর পািন সমতল াস পেত পাের। 
আগামী ২৪ ঘ ায় িড় াম, গাইবা া, লালমিনরহাট, নীলফামারী, ব ড়া, জামালপুর, িসরাজগ  এবং টা াইল জলায় ব া পিরি িত উ িত হেত পাের। অপরিদেক
রাজবাড়ী, মািনকগ  , ঢাকা, ফিরদপুর, মিু গ  ও শরীয়তপুর জলায় ব া পিরি িত ি িতশীল থাকেত পাের।

িবপদসীমারিবপদসীমার  উপরউপর  িদেয়িদেয়  বািহতবািহত  শনশন ( (২০২০  আষাঢ়আষাঢ়  ১৪২৭১৪২৭  ব াব া //০৪০৪  জুলাইজুলাই  ২০২০২০২০  খৃঃখৃঃ  সকালসকাল  ৯.০০৯.০০  টারটার  তথতথ   অ যায়ীঅ যায়ী):):    
ঃঃ  নংনং জলারজলার  নামনাম পািনপািন  সমতলসমতল  শনশন নদীরনদীর  নামনাম  আজেকরআজেকর  পািনপািন  সমতলসমতল ( (িমটারিমটার)) িবগতিবগত  ২৪২৪  ঘ টায়ঘ টায়

বিৃবিৃ (+)/(+)/ াসাস(-) ((-) ( স.িম.স.িম.))
িবপদসীমািবপদসীমা ( (িমটারিমটার)) িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের ( ( স.িম.স.িম.))

১ িড় াম িড় াম ধরলা ২৭.১০ +১১ ২৬.৫০ +৬০
২ িড় াম নখাওয়া পু ২৬.৭৪ -১৭ ২৬.৫০ +২৪
৩ িড় াম িচলমারী পু ২৩.৯৯ -১৭ ২৩.৭০ +২৯
৪ নীলফামারী ডািলয়া িত া ৫২.৭৮ +৩৬ ৫২.৬০ +১৮
৫ গাইবা া গাইবা া ঘাগট ২১.৯৭ -০৪ ২১.৭০ +২৭
৬ গাইবা া ফুলছিড় যমনুা ২০.৩৮ -১৪ ১৯.৮২ +৫৬
৭ জামালপুর বাহা রাবাদ যমনুা ২০.০৯ -১৫ ১৯.৫০ +৫৯
৮ ব ড়া সািরয়াকাি যমনুা ১৭.২১ -০৯ ১৬.৭০ +৫১
৯ িসরাজগ কািজপুর যমনুা ১৫.৮০ -০৯ ১৫.২৫ +৫৫

১০ িসরাজগ িসরাজগ যমনুা ১৩.৭০ -১১ ১৩.৩৫ +৩৫
১১ িসরাজগ বাঘাবািড় আ াই ১০.৮৯ +০২ ১০.৪০ +৪৯
১২ টাংগাইল এলািসন ধেল রী ১১.৮৬ +০২ ১১.৪০ +৪৬
১৩ মািনকগ আিরচা যমনুা ৯.৫০ +০২ ৯.৪০ +১০
১৪ রাজবাড়ী গায়াল প া ৯.১১ +০২ ৮.৬৫ +৪৬
১৫ মিু গ ভাগ ল প া ৬.৫০ +১২ ৬.৩০ +২০
১৬ মিু গ মাওয়া প া ৬.২১ +১২ ৬.১০ +১১
১৭ নামগ িদরাই পুরাতন রমা ৬.৫৭ -০৮ ৬.৫৫ +০২

বিৃ পাতবিৃ পাত  তথতথ
গত ২৪ ঘ টায় বাংলােদেশ উে খেযাগ  বিৃ পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) : 

শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.)) শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.))

িসেলট ১০৮.০ জিকগ ৫৭.০

০ ০ 

১



গত ২৪ ঘ টায় ভারেতর উ র পূবা েলর িসিকম, আসাম, মঘালয় ও ি পুরা অ েল উে খেযাগ  বিৃ পােতর পিরমাণ (বিৃ পাত: িম.িম.):  নইনই  ।।
শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.)) শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.))
- - - -

নদনদ--নদীরনদীর  অব াঅব া ( (আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯::০০০০  টাটা  পযপয ))

পযেব ণাধীন পািন সমতল শন ১০১
গজ পাঠ পাওয়া যায়িন ০০০

বিৃ ৬১
াস ৩৯

িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের ১৭১৭
অপিরবিতত ০১১

ব াব া  সং াসং া   তথ ঃতথ ঃ  

বাংলােদশ একিট নদীমাতকৃ দশ হওয়ায় গত কেয়কিদন যাবৎ অিতবিৃ জিনত উজান থেক নেম আসা পাহাড়ী ঢেলর কারেণ সৃ  ব া পিরি িতর উ ব হেয়েছ। এেত দেশর শাখা- শাখাসহ
ছাট-বড় িমিলেয় ায় ৮০০ নদ-নদী িবপুল জলরািশ িনেয় ২৪,১৪০ বগ িকেলািমটার জায়গা দখল কের দেশর মধ  িদেয় বািহত হে । িত বছরই বষা মৗ েম বল বিৃ পাত এবং পা বতী
দশসমহূ হেত বািহত পািন বিৃ  পেয় িবিভ  নদ-নদী পািনেত ভরপুর হেয় নদীর তীর, বাঁধসমেূহ ভা ন দখা দয় এবং মা ষ, ঘরবাড়ী, গবািদ প সহ আেরা অেনক িত সািধত হয়। এ বছরও

একই ব া পিরি িত পিরলি ত হে । 

অিতবিৃ  ও নদ-নদীর পািন বিৃ র ফেল দেশর কেয়কিট জলায় ব া পিরি িত দখা িদেয়েছ। নদ-নদীর পািন বিৃ  পেয় িড় াম, নীলফামারী, গাইবা া, জামালপুর, ব ড়া, িসরাজগ , টাংগাইল,
মািনকগ , রাজবাড়ী, মিু গ  ও নামগ  জলার মাট ১৭িট পেয়ে ট নদীর পািন িবপদসীমার উপর িদেয় বািহত হে ।
িনে  ১৪িট জলার সবেশষ ব া পিরি িত উে খ করা হেলাঃ

.নং.নং জলারজলার  নামনাম উপ তউপ ত  উপেজলারউপেজলার
    নামনাম

উপ তউপ ত  ইউিনয়নইউিনয়ন
    সংখ াসংখ া

পািনবিপািনবি   পিরবারপিরবার  
সংখ াসংখ া

িতিত
  লাকসংখ ালাকসংখ া

িবতরণকতৃিবতরণকতৃ  ােণরােণর  
পিরমানপিরমান

বতমানবতমান  মজুমজু

১ লালমিনরহাট
কালীগ , হাতীবা া,
লালমিনরহাট সদর,

আিদতমারী
২১ - ৪৮,৬৪৫ 

িজআর চাল- 
১২৩.৪৮০ মঃ 

টন, িজআর 
ক াশ- 

১৫,২৫,৭০০/-

িজআর চাল-
১৫০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
২,৫০,০০০/-, 

কনা খাবার- 
২,০০০ প ােকট 

িত া নদীর পািন িবপদসীমার ১৮ সঃ িমঃ উপর িদেয় বািহত
হে । 

২২ িড় াম ৯ িট উপেজলা ৫৫ ১৫,৬০০ ৬২,৪০০ 

িজআর চাল-
১৭৮.০০০ 

ম: টন, িজআর 
ক াশ-

২৭,২০,০০০/-
উপ-বরা  দান 

করা হেয়েছ।

িজআর চাল-
২০০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
৩,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

০৪/০৭/
িচলমারী পেয়ে ট ৩১ স.িমটার
স.িমটার

িত া নদীর পািন ২৭ স.িম. নীচ িদেয় বািহত হে ।

৩ গাইবা া রগ , গাইবা া সদর, সাঘাটা ও ফুলছিড় ২৬ ৩০,৮৭৬ ১,২২,৩২০

িজআর চাল-
২০০.০০০ 

ম:টন,
িজআর ক াশ-

১১,০০,০০০/-,
িশ  খাদ  বাবদ- 
২,০০,০০০/-,

ঢউিটন- 
৮০ বাি ডল 

িজআর চাল-
১৫০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
২,৫০,০০০/- টাকা, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

পু -ফুলছিড়
িবপদ সীমার ২৭ স. িম. উপর িদেয়
২৪ স. িম. নীেচ
নীচ িদেয় বািহত হে ।
চািহদাচািহদা:: ঢউিটন ২

৪ নীলফামারী িডমলা, িকেশারগ ০৬ - - 

িজআর চাল-
৪৮.৬৭৫ 

ম: টন, িজআর 
ক াশ-

১,৫০,০০০/-

িজআর চাল-
১৫০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
২,৫০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

িত া নদীর ডািলয়া
িদেয় বািহত হে ।

  
৫

রংপুর গংগাচড়া, কাউিনয়া, পীরগাছা, ০৬ - - -

িজআর চাল-
২০০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
৩,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

অদ  সকাল ০৯ টায়
১৮ স.িম. উপর িদেয় ও কাউিনয়া

বািহত হে । পীরগাছা উপেজলার ছাওলা ইউিপর ৪০
িট বসতিভটা নদীগেভ িবলীন।
চািহদাচািহদা:: ২০০ বাি ডল ঢউিটন ও গৃহ িনমাণ ম রুী
বাবদ ৬,

৬ নামগ  নামগ  জলার সকল উপেজলা ৮২ ৩২,০৪২  ১,৮৬,3২০

িজআর চাল-
১৯৫.৪০০ 

মঃ টন, িজআর 
ক াশ- 

১০,০৪,২৫০/-, 
কনা খাবার-

২,৪০০ প ােকট।

িজআর চাল-
২০০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
৩,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

রমা নদীর
চািহদাচািহদা::  ৫০০ বাি ডল ঢউিটন ।

৭ িসরাজগ িসরাজগ  সদর, কািজপুর, বল িচ, শাহজাদপুর, চৗহালী, িসরাজগ
 পৗরসভা

৫১ ৩৪,৬৮৪ ১,৫৯,১৫৩ িজআর চাল-
১২৫.০০০ ম:টন

িজআর চাল-
২০০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
৩,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

িসরাজগ  হাড পেয়ে ট যমনুা
িমটার উপর
যমনুা নদীর
িমটার উপর
চািহদাচািহদা:: িশ  খাদ  য় বাবদ ১৫
খাদ  ১৫

২



ঃনংঃনং জলারজলার  নামনাম ক াটাগিরক াটাগির াণাণ  কাযকায ( (চালচাল))বরাে রবরাে র  পিরমাণপিরমাণ ( ( মঃটনমঃটন)) াণাণ  কাযকায ( (নগদনগদ))বরাে রবরাে র  পিরমাণপিরমাণ ( (টাকাটাকা))
০১. ঢাকাঢাকা িবেশষ িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
০২. নারায়নগ B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
০৩. গাজীপরু িবেশষ িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
০৪. মিু গ B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
০৫. মািনকগ B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
০৬. টাংগাইল A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
০৭. নরিসংদী B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
০৮. ফিরদপরু A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
০৯. মাদারীপরু C িণ ১০০.০০০ ২০০০০০
১০. গাপালগ B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
১১. শরীয়তপরু B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
১২. রাজবাড়ী B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
১৩. িকেশারগ A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
১৪. ময়মনিসংহময়মনিসংহ িবেশষ িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
১৫. ন েকানা A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
১৬. জামালপরু B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
১৭. শরপরু B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
১৮. চ ামচ াম িবেশষ িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
১৯. ক বাজার A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
২০. রাংগামািট A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
২১. খাগড়াছিড় A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
২২. িম া A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০

৮ ব ড়া ধনুট, সািরয়াকাি , সানাতলা ১৬ ১৮,৮৭২ ৭৬,৬২০

িজআর চাল-
৬০.০০০ ম:টন,

িজআর ক াশ-
৫,০০,০০০/-

িজআর চাল-
২০০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
৩,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

যমনুা নদীর পািন গজ শেন
িমটার উপর িদেয় াবািহত হে । বা ালী নদীর
৬৯.৩০ স. িমটার নীচ িদেয় াবািহত হে ।

৯ জামালপুর দওয়ানগ , ইসলামপুর, জামালপুর, মলা হ, মাদারগ , সিরষাবাড়ী 
ও বকশীগ

৪৯ ৮৮,৪২৩ ৩,৮৭,৩৪৯ 
জন

িজআর চাল-
৬০.০০০ ম:টন,

িজআর ক াশ-
৫,০০,০০০/-,

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

িজআর চাল-
১৫০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
২,৫০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

যমনুা নদীর পািন কমেত
স: িম উপর িদেয় বািহত হে । পু

পেয়ে ট ৮৯ স. িম. নীচ িদেয় বািহত হে । মতৃ ব ি র
০৯ জন (পািনেত ডেুব)।

১০ িসেলট িব নাথ, কা ানীগ , গায়াইনঘাট, জ াপুর, কানাইঘাট, িসেলট 
সদর

৩২ ৩৮,৪২৯ ১,৫২,৭৩০

িজআর চাল-
১০০.০০০ 

ম:টন,
িজআর ক াশ-
৫,০০,০০০/-

িজআর চাল-
২০০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
৩,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

কানাইঘােটর রমা নদীর
ও িসেলেট রমা নদীর পািন িবপদসীমার ৫২

বািহত হে । সািবক

১১ টা াইল গাপালপুর, ভূঞাপুর, কািলহািত, টা াইল সদর, নাগরপুর, দল য়ার ২১ ২৪,৭০০ ১,২৩,৯২৫ -

িজআর চাল-
২০০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
৩,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

যমনুা নদীর পািন
িনেচ, কািলহািট পেয়ে ট ০.৪৯ িম ও ধেল রী
এলািশনঘাট পেয়ে ট ০.৯১ িম. উপর িদেয় বািহত হে ।

১২ রাজবাড়ী - - - - -

িজআর চাল-
১৫০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
২,৫০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

দৗলতিদয়া গজ শন পেয়ে ট প া নদীর পািন িবপদসীমার
০.৪৬ িমটার উপর িদেয় বািহত হে । নদী ভা েন রাজবাড়ী
জলার উপর িদেয় বািহত প া নদী ৭

০.০৩০ িক
িক. িম. বাঁধ িত  হয়। নদী ভাংগেন ২৫ িট ঘরবািড় এবং বানা
আউশ ১১.০০ হ র
হ র, িতল ৩

সবিজ িত  হেয়েছ। 

১৩ মাদারীপুর িশবচর ০৯ ৪৫০ ১,৯৫০ -

িজআর চাল-
১০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
২,০০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

৩০ িট পিরবার নদী ভা েন িত  হেয়েছ।

১৪ মািনকগ  হিররামপুর, দৗলতপুর, সাটুিরয়া - ৩১৪ ১৪১৩ -

িজআর চাল-
১৫০.০০০ ম: টন,

িজআর ক াশ-
২,৫০,০০০/-, 

কনা খাবার-
২,০০০ প ােকট

যমনুা নদীর পািন আিরচা ঘােট িবপদসীমার ০.০৯ িম. উপর িদেয়
াবািহত হে । কালীগ া নদীর পািন তরা পেয়ে ট িবপদসীমার

নীচ িদেয় বািহত হে । পািন বিৃ  অব াহত আেছ। ব া পিরি িত
াভািবক।

িবিভ  াকিৃতক েযাগ ( যমন-ব া, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অিতবিৃ , ঘিূণঝড়, ভূিমক , অি কা ড ইত ািদ কারেণ) িত েদর মােঝ মানিবক সহায়তা দােনর লে  াণ কায (চাল)১০,৯০০
(দশ হাজার নয়শত) মঃটন চাল  এবং াণ কায (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কািট িতয়া র ল ) টাকা বরা  দান করা হেয়েছ। 

৩



২৩. া ণবািড়য়া A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
২৪. চঁাদপরু A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
২৫. নায়াখালী A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০

  ২৬. ফনী B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
  ২৭. ল ীপরু B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০

২৮. বা রবান B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
২৯. রাজশাহীরাজশাহী িবেশষ িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৩০. চঁাপাইনবাবগ B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৩১. নওগাঁ A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৩২. নােটার B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৩৩. পাবনা A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৩৪. িসরাজগ A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৩৫. ব ড়া A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৩৬. জয়পরুহাট B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৩৭. রংপরুরংপরু A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৩৮. িড় াম A িণ ২০০.০০ ৩০০০০০
৩৯. নীলফামারী                B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৪০. গাইবা া B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৪১. লালমিনরহাট B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৪২. িদনাজপরু A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৪৩. ঠা রগাঁও B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৪৪. প গড় B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৪৫. খলুনাখলুনা িবেশষ িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৪৬. বােগরহাট A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৪৭. সাত ীরা B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৪৮. যেশার A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০

  ৪৯. িঝনাইদহ B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৫০. মা রা C িণ ১০০.০০০ ২০০০০০
৫১. নড়াইল C িণ ১০০.০০০ ২০০০০০
৫২. ি য়া A িণ ২০০.০০ ৩০০০০০
৫৩. মেহরপরু C িণ ১০০.০০০ ২০০০০০
৫৪. চুয়াডাংগা C িণ ১০০.০০০ ২০০০০০
৫৫. বিরশালবিরশাল A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৫৬. পটুয়াখালী A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৫৭. ভালা B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৫৮. িপেরাজপরু B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৫৯. বর না B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০

 ৬০. ঝালকািঠ                    C িণ ১০০.০০০ ২০০০০০
৬১. িসেলটিসেলট A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৬২. মৗলভীবাজার B িণ ১৫০.০০০ ২৫০০০০
৬৩. হিবগ A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০
৬৪. নামগ A িণ ২০০.০০০ ৩০০০০০

মাট= ১০,৯০০.০০০
(দশ হাজার নয়শত) মঃটন

১,৭৩,০০,০০০/-
(এক কািট িতয়া র ল ) টাকা

ঃঃ  নংনং িবভােগরিবভােগর  নামনাম অি কাে ডরঅি কাে ডর  সংখ াসংখ া আহেতরআহেতর  সংখ াসংখ া িনহেতরিনহেতর  সংখ াসংখ া
১। ঢাকা ৭ ০ ০
২। ময়মনিসংহ ২ ০ ০
৩। বিরশাল ০ ০ ০
৪। িসেলট ০ ০ ০
৫। রাজশাহী ১ ০ ০
৬। রংপরু ০ ০ ০
৭। চ াম ২ ০ ০

৮। খলুনা ২ ০ ০
মাটমাট ১৪১৪ ০০ ০০

সূ ঃ ম ণালেয় াণ কমসিূচ-১ শাখার প  নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৭, তািরখঃ ০৪-০৭-২০২০ ি ঃ

অি কা ডঃঅি কা ডঃ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র িনয় ণ কে র তথ  ( মাবাইল এসএমএস) থেক জানা যায়, ০২/০৭/২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা থেক ০৩/০৭/২০২০ি ঃ তািরখ রাত
১২.০০টা পয  সারােদেশ মাট ১৪ িট অি কাে র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি ক অি কাে  িনহত ও আহেতর সংখ া িনে  দওয়া হলঃ 

                        

ব পাতঃব পাতঃ
ব পােতব পােত িনহতিনহত ব ি রব ি র িব ািরতিব ািরত িববরণিববরণ নীেচনীেচ দওয়াদওয়া হেলাহেলা:

ঃ নং জলা ও উপেজলার নাম ব পােতর তািরখ ব পােত িনহত ব ি র নাম, বয়স, িপতার নাম ও িঠকানা ম বম ব
১ িদনাজপুর

বীরগ  উপেজলা
০৩/০৭/২০২০ি ঃ মাঃ বাবলু িময়া (৩৭), িপতা- মাঃ ফাদ ল ইসলাম, 

াম- িসজপাড়া, ইউিপ- িনজপাড়া, উপেজলা- বীরগ , জলা- িদনাজপুর
এখনও আিথক সহায়তা দয়া হয়িন।

২ রংপুর
বদরগ  উপেজলা

০১/০৭/২০২০ি ঃ জয়নাল আেবিদন, িপতা- িসরাজুল ইসলাম, াম- তা কদােমাদরপুর, ই াপুর, ইউিপ- 
দােমাদরপুর, উপেজলা- বদরগ , জলা- রংপুর।

সূ ঃ            ১১।।  জলা  শাসন,, িদনাজপরুিদনাজপরু এর  প   নং- - ৫১..০১.৪৭০০৪৭০০.০০০০০০.৪১৪১.০২৭০২৭.১৯১৯-৪৪৬৪৪৬, তারিখঃ ০৪০৪/০৭০৭/২০২০ি ঃ২০২০ি ঃ 
           ২২।। জলা  শাসন,, রংপরুরংপরু এর  প   নং- - ৫১..০১.৮৫০০৮৫০০.০০০০০০.৪১৪১.০১৪০১৪.২০২০-৫৪৫৫৪৫, তারিখঃ ০৪০৪/০৭০৭/২০২০ি ঃ২০২০ি ঃ 

কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  সং াসং া   তথ ঃতথ ঃ  

১১।।              িবিব   পিরি িতঃপিরি িতঃ  

৪



ঃ নং িবভােগর 
নাম 

২৪ ঘ টায় (পূেবর িদন সকাল ০৮ ঘিটকা থেক অদ  সকাল ০৮ ঘিটকা পয )
                                                       কায়াের টাইন হাসপাতােল আইেসােলশান রাগীর তথ  

হাম কায়াের টাইন হাসপাতাল ও অ া  ান মাট 
হাম 

কায়াের টাইেন 
পাঠােনা 

ব ি /যা ীর সংখ া 

হাম কায়াের টাইন 
হেত ছাড়প  া  

ব ি /যা ীর সংখ া 

কায়াের টাইেন 
অব ানরত 

রাগীর সংখ া 

হাসপাতােল 
কায়াের টাইন হেত 
ছাড় া  রাগীর 

সংখ া 

মাট 
কায়াের টাইনরতেরাগীর 

সংখ া 

মাট কায়াের টাইন 
হেত ছাড়প  া  

রাগীর সংখ

আইেসােলশেন 
িচিকৎসাধীন 
রাগীর সংখ া 

আইেসােলশন 
হেত ছাড়প  া  

রাগীর সংখ া

কািভড-১৯ 
মািণত নতরু 

রাগীর সংখ া  

হাসপাতােলনতনু 
ভিত রাগীর 

সংখ া 

০১ ঢাকা ৭৩৭ ৬১১  - - ৭৩৭ ৬১১ ৪৬ ৪৭ ৪১০ ২২
০২ ময়মনিসংহ  -  - - - - - ২ ৩ ৪৩ ২
০৩ চ াম ৮২০ ৯২২ - ৩ ৮২০ ৯২৫ ৩১৩ ২৩৪ ৬৯৩ ১৩৩
০৪ রাজশাহী ২৫২ ২৬৭ - ১ ২৫২ ২৬৮ ৩৮ ৯ ৪৭৫ ১
০৫ রংপুর ৪৪৭ ৩৪৭ ১ - ৪৪৮ ৩৪৭ ৮২ ৯০ ৮২ ১০
০৬ খলুনা ১৮২ ১৭৮ ৩৭ ৪১ ২১৯ ২১৯ ৩১৫ ১৬৮ ৩১৪ ৩১
০৭ বিরশাল ১৪২ ২৭১ ৪২ ৫৯ ১৮৪ ৩৩০ ১৭ ২৩ ৪৮ ৫
০৮ িসেলট ৫৩ ৬১ ১ ৫ ৫৪ ৬৬ ৬০ ১১৩ ৮৬ ২৫

সবেমাট ২,৬৩৩ ২,৬৫৭ ৮১ ১০৯ ২,৭১৪ ২,৭৬৬ ৮৭৭ ৬৮৭ ৩,১১৪ ৪৭৪

ঃ নং িবভােগর 
নাম 

১০/০৩/২০২০ ি ঃ হেত সবেমাট/অদ াবিধ 
কায়াের টাইন হাসপাতােল আইেসােলশান রাগীর তথ  

হাম কায়াের টাইন হাসপাতাল ও অ া  ান              সবেমাট
হাম 

কায়াের টাইেন 
পাঠােনা 

ব ি /যা ীর 
সংখ া 

হাম কায়াের টাইন 
হেত ছাড়প  া  

ব ি /যা ীর সংখ া 

হাসপাতাল 
কায়াের টাইেন 

অব ানরত রাগীর 
সংখ া 

কায়াের টাইন 
হেত ছাড়প  া  

রাগীর সংখ া 

সবেমাট 
কায়াের টাইনরতেরাগীর 

সংখ া 

সবেমাট 
কায়াের টাইন হেত 

ছাড়প  া  রাগীর 
সংখ

আইেসােলশেন 
িচিকৎসাধীন 
রাগীর সংখ া 

আইেসােলশন 
হেত ছাড়প  

া  রাগীর 
সংখ া

কািভড-১৯ 
মািণতেরাগীর 

সংখ া  

হাসপাতােলসবেমাট 
ভিত রাগীর সংখ া

০১ ঢাকা ৭৩,৫৮১ ৫৮,০৬২ ১,৫৫০ ১,২৮৭ ৭৫,১৩১ ৫৯,৩৪৯ ৩,০৮৫ ১,৩৪৪ ২৩,৫৬৯ ৩,১২৭
০২ ময়মনিসংহ ৫,০৮৩ ৪,৭৪৪ ১৩৪ ১৩৩ ৫,২১৭ ৪,৮৭৭ ৫৫৭ ৪৪৯ ৩,২৮২ ৪১৮
০৩ চ াম ৮৯,৮২১ ৭৯,০৯২ ৫,১৭৬ ৪,৮১০ ৯৪,৯৯৭ ৮৩,৯০২ ১২,০৪৩ ৫,০৮৫ ২২,৯১৭ ৬,৪৯৫
০৪ রাজশাহী ৪৬,৯৪১ ৪১,২৬৯ ৫৭১ ৫৪৬ ৪৭,৫১২ ৪১,৮১৫ ১,৩২২ ৬৮৪ ৬,৩৯১ ৫৯৩

গত  ১১/০৩/২০২০  ি ঃ  তািরখ  জেনভােত  িব   া   সং ার  সদর  দ র  হেত  িবদ মান  কািভড--১৯  পিরি িতেক  িব   মহামারী  ঘাষনা  করা  হেয়েছ।  সারা  িবে   কািভড--১৯  রাগিট  িব ার  লাভ  কের
ছ।  এ  রােগ  ব েলাক  ইেতামেধ   মতৃু বরণ  কেরেছ।  কেয়ক  ল   মা ষ  হাসপাতােল  িচিকৎসাধীন  রেয়েছ।  আগামী  িদন েলােত  এর  সংখ া  আেরা  বাড়ার  আশংকা  রেয়েছ।  িব   া   সং ার  ০৩০৩/০৭৭

/২০২০  ি ঃ  তািরখ  এর  কেরানা  ভাইরাস  সং া   Situation Report  অ যায়ী  সারা  িবে র  কািভড--১৯  সং া   তথ   িন পঃ
                                                                                                                                                                                                                                                    

ঃ  নং িববরণ িব দি ণ--পূব  এিশয়া
০১ মাট  আ া   ১,০৭,১০,০০৫ ৮,৬০,৭৮৫
০২ ২৪  ঘ টায়  নতনু  আ াে র  সংখ া ১,৭৫,৭২৩ ২৭,০৫০

০৩ মাট  মতৃ  ব ি র  সংখ া  ৫,১৭,৮৭৭ ২৩,২৪০
০৪ ২৪  ঘ টায়  নতনু  মতৃু র  সংখ া  ৫,০৩২ ৪৭১

২২।।              বাংলােদশবাংলােদশ  পিরি িতঃপিরি িতঃ

            া  অিধদ র, া  অিধদ েরর হল  ইমােজ ী অপােরশন স টার ও কে াল ম, রাগত , রাগ িনয় ণ ও গেবষণা ইনি িটউট এবং ধানম ীর েযাগ ব ব াপনার সম য় ও াণ
তৎপরতা মিনটিরং সল হেত া  তথ ািদ িনে  দান করা হেলাঃ

((কক)) গত ১৬ই এি ল, ২০২০ ি ঃ তািরেখ সং ামক রাগ ( িতেরাধ, িনয় ণ ও িনমলূ) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সােলর ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার মতাবেল সম  বাংলােদশেক সং মেণর
ঝুঁিকপূণ এলাকা ঘাষণা করা হেয়েছ।

((খখ)) বাংলােদেশ কািভড-১৯ পরী া, সনা কতৃ রাগী, িরেকাভারী এবং মতৃু  সং া  তথ  (০৩/০৭/২০২০ি ঃ):

গত ২৪ ঘ টা অদ াবিধ

কািভড-১৯ পরী া হেয়েছ এমন ব ি র সংখ া                     ১৪,৬৫০ ৮,২০,৩৪৭
পিজিটভ রাগীর সংখ া ৩,১১৪ ১,৫৬,৩৯১
িরেকাভারী া  রাগীর সংখ া ১,৬০৬ ৬৮,০৪৮
কািভড-১৯ আ া  রাগীর মতৃু র সংখ া ৪২ ১,৯৬৮

((গগ)) বাংলােদেশ কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) আইেসােলশন ও কায়াের টাইন সং া  তথ  (গত ১০/০৩/২০২০ ি ঃ থেক ০৩/০৭/২০২০ ি ঃ তািরখ)

িবষয়িবষয় সংখ াসংখ া ( (জনজন))
হাসপাতােল আইেসােলশেন িচিকৎসাধীন মাট ব ি র সংখ া                      ২৯,৩৭৯
হাসপাতােল আইেসােলশন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ১৩,৪৩২
বতমােন হাসপাতােল আইেসােলশেন থাকা ব ি র সংখ া ১৫,৯৪৭
মাট কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৩,৭১,৯০৩
কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ৩,০৮,৩৪৭

বতমােন কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৬৩,৫৫৬
মাট হাম কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৩,৫২,৫৪০
হাম কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ২,৯৩,৫৭০

বতমােন হাম কায়াের টাইনরত ব ি র সংখ া ৫৮,৯৭০
হাসপাতােল কায়াের টাইন থাকা ব ি রসংখ া ১৯,৩৬৩
হাসপাতাল কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি রসংখ া ১৪,৭৭৭
বতমােন হাসপাতাল কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৪,৫৮৬

((ঘঘ)) বাংলােদেশ নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) রােগ কায়াের টাইন এবং আইেসােলাশেনর িতেবদন (িবভাগওয়ারী
 তথ  ১০/০৩/২০২০ ি ঃ হেত ০৩/০৭/২০২০ ি ঃ তািরখ সকাল ০৮ টার পূেবর ২৪ ঘ টার তথ ): 

          
(ঙ) বাংলােদেশ নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) রােগ কায়াের টাইন এবং আইেসােলাশেনর িতেবদন (িবভাগওয়ারী তথ , ১০/০৩/২০২০ ি ঃ হেত ০৩/০৭/২০২০ ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা
পয ): 

৫



০৫ রংপুর ৪৭,৫৫৩ ৪২,১০৮ ১,৫৫১ ১,৫৬০ ৪৯,১০৪ ৪৩,৬৬৮ ২,৯২২ ১,৮৪৮ ২,৯২৮ ৫১৫
০৬ খলুনা ৪২,০৮৯ ৩৮,৩৯৪ ৬,১০৩ ৪,২৬৭ ৪৮,১৯২ ৪২,৬৬১ ৫,৩৫১ ১,৭৮৮ ৫,০৮২ ৫৫৭
০৭ বিরশাল ১৮,৮২২ ১৪,৯৫০ ৩,০৫৬ ১,১২৯ ২১,৮৭৮ ১৬,০৭৯ ১,১৬১ ৫৯৫ ৩,০৬৫ ৩৩৩
০৮ িসেলট ১৫,৮৯৬ ১৪,৯৫১ ২৮৮ ৩৪১ ১৬,১৮৪ ১৫,২৯২ ২,৮০২ ১,৬২১ ৪,৬৬৯ ৬৪৫
৪০ সবেমাট ৩,৫২,৫৪০ ২,৯৩,৫৭০ ১৯,৩৬৩ ১৪,৭৭৭ ৩,৭১,৯০৩ ৩,০৮,৩৪৭ ২৯,৩৭৯ ১৩,৪৩২ ১,৫৬,৩৯১ ২৯,২৫৬

((চচ) ) কািভড-১৯ সং া  লিজি ক মজুদ ও সরবরাহ সং া  তথ  (০৪/০৭/২০২০ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা পয ):

সর ােমর নাম মাট সং হ মাট িবতরণ বতমান মজুদ
িপিপই (PPE) ২৫,২৮,২৪৫ ২৪,০৭,৩৬৪ ১,২০,৮৮১

(ছ) সনাবািহনীর ব ব াপনায় আশেকানা হ  ক া  এ বতমােন ৩০৭ জন এবং িদয়াবািড়েত ২১৯ জন সহ মাট ৫২৬ জন কায়াের টাইেন রেয়েছন।

(জ) সারােদেশ ৬৪ জলার সকল উপেজলা ও জলা পযােয় ািত ািনক কায়াের টাইেনর জ  ত করা হেয়েছ-৬২৯ িট িত ান এবং এর মাধ েম তাৎ িনকভােব ািত ািনক কায়াের টাইেনর
সবা দান করা যােব ৩১,৯৯১ জনেক। 

 (ঝ) কেরানা ভাইরাস পিরি হিত মাকািবলায় লকডাউনকতৃ িবভাগ/ জলা/এলাকার িববরণ (০৪/০৭/২০২০ ি ঃ সকাল ০৮.০০ টা পয ):
ঃঃ িবভােগরিবভােগর  নামনাম পূণা ভােবপূণা ভােব  লকডাউনকতৃলকডাউনকতৃ  জলাজলা সংখ াসংখ া যয  সকলসকল  জলারজলার  িকছুিকছু  িকছুিকছু  এলাকাএলাকা  লকডাউনলকডাউন  করাকরা  হেয়েছহেয়েছ সংখ াসংখ া
১। ঢাকা গাজীপুর, গাপালগ , িকেশারগ , মািনকগ , মাদারীপুর, নারায়নগ , নরিসংদী, 

রাজবাড়ী, শিরয়তপুর, টা াইল ও মিু গ ১১ ঢাকা ও ফিরদপুর ০২
২। ময়মনিসংহ - - - -
৩। চ াম  - - চ াম,ক বাজার, বা রবান, ফনী, ল ীপুর, 

নায়াখালী, িম া এবং া ণবািড়য়া
০৮

৪। রাজশাহী রাজশাহী, নােটার, নওগঁা, জয়পুরহাট ও ব ড়া ০৫ - -
৫। রংপুর রংপুর, গাইবা া, িড় াম, লালমিনরহাট, নীলফামারী, িদনাজপুর, ঠা রগঁাও ও 

প গড়
০৮   - -

৬। খুলনা                            
                           - -

খুলনা, বােগরহাট, সাত ীরা, যেশার, নড়াইল, িঝনাইদহ, 
মা রা, চয়ুাডাংগা, মেহরপুর ও ি য়া ১০

৭। বিরশাল - - বিরশাল, ভালা, পটয়ুাখালী, বর না, িপেরাজপুর ও ঝালকািঠ ০৬
৮। িসেলট - - - -

((ঞঞ)) বাংলােদেশ ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (০৩/০৭/২০২০ি ঃ):

িবষয়িবষয় ২৪২৪  ঘ টায়ঘ টায়  সবেশষসবেশষ  পিরি িতপিরি িত গতগত  ২১২১//০১০১//২০২০২০২০  থেকথেক  অদ বিধঅদ বিধ
মাট ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন)                                                      ১,১৮২ ৭,৪০,১০২

এ পয  দেশর ৩িট আ জািতক িবমান ব ের িবেদশ থেক আগত ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ৯৩৩ ৩,৫৬,৪৪৮
’িট সমূ  ব ের (চ াম সমু  ব র ও মংলা সমূ  ব র) ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ১৪৪ ২৫,৩৫৯

ঢাকা ক া টনেম ট ও বনােপাল রলওেয় শেন ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ০ ৭,০২৯
অ া  চাল ু লব র েলােত ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ১০৫ ৩,৫১,২৬৬

৩৩। । েযাগেযাগ  ব ব াপনাব ব াপনা  ওও  াণাণ  ম ণালয়ম ণালয়  কতকৃকতকৃ  গৃহীতগৃহীত  সা িতকসা িতক  কায মঃকায মঃ        

কেরানা ভাইরাস পিরি িত মাকািবলার জ  ৬৪িট জলায় ১১/০৬/২০২০ িখঃতািরখ পয    িশ  খাদ সহ অ া  সাম ী েয়র জ  ১২২ কািট ৯৭ ল  ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা
িজআর (ক াশ) নগদ এবং ২ ল  ১১ হাজার ১৭ মঃ টন িজআর চাল জলা শাসেকর অ েল বরা  দান করা হেয়েছ। বরাে র িব ািরত ৩ এর (ঘ) ত দান করা হেয়েছ।

(খ) নােভল কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) পিরি িতর পিরে ি েত েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয় এবং েযাগ ব ব াপনা অিধদ েরর ৫৫ জন কমকতােক িবভাগ/ জলাওয়ারী াণ কায ম ম
িনটিরং এর দািয়  দান করা হেয়েছ।

(গ) নেভল কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) পিরি িতর ি েত গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার কতকৃ ঘািষত ছিুট কালীন সমেয় েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র জ রী দা িরক কাযািদ
স াদেনর জ  এবং এনিডআরিসিস’র কায ম সম েয়র জ  িতিদন ম ণালেয়র ১০ জন অিতির  সিচেবর নতেৃ  িনধািরত কমকতা/কমচারীরা দািয়  পালন করেছন। এনিডআরিসিস’র
কায ম যথািরিত অব াহত রেয়েছ। এনিডআরিসিস থেক িদেন ৩ ঘ টা পর পর কেরানা ভাইরাস স িকত িতেবদন কাশ করাসহ সংি েদর অবিহত করা হে ।

(ঘ) েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণায় কতকৃ গৃহীত মানিবক সহায়তা কায মঃ কেরানা ভাইরাস পিরি িত মাকািবলার জ  বরা কতৃ মানিবক সহায়তার িববরণ (১১/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ):

ঃনং জলার নাম ক াটাগির ০৪-০৬-২০২০ 
তািরখ পয

াণ কায (চাল) 
বরাে র 
পিরমাণ ( মঃ 
টন)

১১-০৬-২০২০ তািরেখ 
কেরানা ভাইরােস িবেশষ 
বরাে র াব াণ কায 
(চাল)
 ( মঃ টন) 

০৪-০৬-২০২০ তািরখ 
পয  াণ কায (নগদ) 
বরাে র পরিমাণ (টাকা)

১১-০৬-২০২০ তািরেখ কেরানা 
ভাইরােস িবেশষ বরাে র াব াণ 
কায (নগদ) (টাকা)

০৪-০৬-২০২০ তািরখ পয  
িশ  খাদ  য় বাবদ অথ 
বরাে র পিরমাণ (টাকা)

১১-০৬-২০২০ তািরেখ কেরানা 
ভাইরােস িবেশষ বরা  িশ  খাদ  য় 
বাবদ অথ বরাে র াব (টাকা)

১ ঢাকা 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৮৭০৩
উ রঃ ২০০
দি ণঃ ২০০
জলাঃ ১০০

৫০০ ৩৭৭৯৯৫০০

ঢাকা 
উ রঃ ৮০০০০০

ঢাকা 
দি ণঃ ৮০০০০০

জলার 
জ ঃ ৪০০০০০

২০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

২ গাজীপুর 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৬৬৪

িসিটঃ ১৫০
জলাঃ ১০০ ২৫০ ১৯২৬২০০০

গাজীপুর 
িসিটঃ৬০০০০০

জলার 
জ ঃ ৪০০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৩ ময়মনিসংহ 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৮০৬

িসিটঃ ৮০
জলাঃ ১৭০ ২৫০ ১৮৮৯২৫০০

িসিট 
কেপাঃ ৩২০০০০

জলার জ ঃ 
৬৮০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৪ ফিরদপুর A ণী ৩১০৭ ১৫০ ১৫৪৫৪০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৫ িকেশারগ A ণী ৩৩৪৪ ১৫০ ১৫৭০০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৬ ন েকানা A ণী ৩৪৮৫ ১৫০ ১৫৫৭০১০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৭ টাংগাইল A ণী ৩১৪৪ ১৫০ ১৫৪৫০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৬



৮ নরিসংদী B ণী ২১২০ ১০০ ১১৬০৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৯ মািনকগ B ণী ২২৪৭ ১০০ ১১৫৭৭০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
১০ মুি গ B ণী ২২৩৫ ১০০ ১১৬৫৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

১১ নারায়নগ  
(মহানগরীসহ)

B ণী ৫১৮৫

িসিটঃ ৮০
জলাঃ ১৭০ ২৫০ ১৮৯৫৫০০০

িসিট 
কেপাঃ ৩২০০০০

জলার জ ঃ 
৬৮০০০০

১০০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

১২ গাপালগ B ণী ২৩১২ ১০০ ১২১৭৪০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
১৩ জামালপুর B ণী ৩৬৪৪ ২০০ ১১৭৬০০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
১৪ শরীয়তপুর B ণী ২২৪৮ ১০০ ১১৬৮৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
১৫ রাজবাড়ী B ণী ২২০৭ ১০০ ১১৭৪৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
১৬ শরপুর B ণী ২২২৪ ১০০ ১১৮৩০০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
১৭ মাদারীপুর C ণী ২১৬৫ ১০০ ৮০০০০০০ ৪০০০০০ ৩১০০০০০ ২০০০০০

১৮ চ াম 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৫৮৩২

িসিটঃ ১০০
জলাঃ ২০০ ৩০০ ১৯৮৫০০০০

িসিট 
কেপাঃ ৩৩০০০০

জলার জ ঃ 
৬৭০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

১৯ ক বাজার A ণী ৩০৯৫ ১৫০ ১৫৩৫২৫০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
২০ রাংগামািট A ণী ৩৪১৩ ১৫০ ১৫৪৭০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
২১ খাগড়াছিড় A ণী ৩১১৫ ১৫০ ১৫৫০৫০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

২২ িম া 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৫৫১৩

িসিটঃ ১০০
জলাঃ ২০০ ৩০০ ১৯১৫৫০০০

িসিট 
কেপাঃ ৩৩০০০০

জলার জ ঃ 
৬৭০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

২৩ া ণবািড়য়া A ণী ৩২০০ ১৫০ ১৫৫০০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
২৪ চঁাদপুর A ণী ৩১৩৪ ১৫০ ১৫৪১০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
২৫ নায়াখালী A ণী ৩৩৭৬ ১৫০ ১৫৫০০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
২৬ ফনী B ণী ২৬৪৮ ১০০ ১২৭৯৮২৬৪ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
২৭ ল ীপুর B ণী ২৫৫০ ১০০ ১২১১৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
২৮ বা রবান B ণী ২২৫২ ১০০ ১১৮৪০০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

২৯ রাজশাহী 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৯৪৮

িসিটঃ ৯০
জলাঃ ১৬০ ২৫০ ১৯০৩৭৫০০

িসিট কেপাঃ 
৩৬০০০০
জলার জ ঃ 
৬৪০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৩০ নওগাঁ A ণী ৩০৯২ ১৫০ ১৫৪৫৫০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৩১ পাবনা A ণী ৩০৮০ ১৫০ ১৫৫১০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৩২ িসরাজগ A ণী ৩২৫৩ ১৫০ ১৫২১০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৩৩ ব ড়া A ণী ৩২১৮ ১৫০ ১৬০৩০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৩৪ নােটার B ণী ২১৫৫ ১০০ ১১৬১৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

৩৫ চঁাপাইনবাবগ B ণী ২১৪৮ ১০০ ১১৯০৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

৩৬ জয়পুরহাট B ণী ২১৯৬ ১০০ ১১৬০০০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

৩৭ রংপুর 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৫০৩৫

িসিটঃ ১০০
জলাঃ ১৫০ ২৫০ ১৮৮৯৬৫০০

িসিট কেপাঃ 
৪০০০০০
জলার জ ঃ 
৬০০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৩৮ িদনাজপুর A ণী ৩১৭৬ ১৫০ ১৫৫৯৪০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৩৯ িড় াম A ণী ৩১৫৮ ১৫০ ১৫৪৪০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৪০ ঠা রগাঁও B ণী ২২৪৮ ১০০ ১১৬৮৯০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৪১ প গড় B ণী ২৩৭১ ১০০ ১১৬৪৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৪২ নীলফামারী B ণী ২২৮১ ১০০ ১১৬০৬০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৪৩ গাইবা া B ণী ২২০৯ ১০০ ১১৭৩৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৪৪ লালমিনরহাট B ণী ২২১২ ১০০ ১১৬১২৫০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

৪৫ খলুনা 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৫০৪০

িসিটঃ ১০০
জলাঃ ১৫০ ২৫০ ১৮৮৫৭০০০

িসিট কেপাঃ 
৪০০০০০
জলার জ ঃ 
৬০০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৪৬ বােগরহাট A ণী ৩৪৯৩ ১৫০ ১৫৫৫০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৪৭ যেশার A ণী ৩১৪৪ ১৫০ ১৫৪২৭০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৪৮ ি য়া A ণী ৩০২০ ১৫০ ১৫৪০০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৪৯ সাত ীরা B ণী ২৪০০ ১০০ ১১৬৫০০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৫০ িঝনাইদহ B ণী ২২২৮ ১০০ ১১৬১৬০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৫১ মা রা C ণী ২০৩৫ ১০০ ৮০৫৪৫০০ ৪০০০০০ ৩১০০০০০ ২০০০০০
৫২ নড়াইল C ণী ২১১১ ১০০ ৮০৪৬৫০০ ৪০০০০০ ৩১০০০০০ ২০০০০০
৫৩ মেহরপুর C ণী ২২৪১ ১০০ ৭৯৭৫০০০ ৪০০০০০ ৩১০০০০০ ২০০০০০
৫৪ চুয়াডাংগা C ণী ২১৮৩ ১০০ ৭৯৪৯৫০০ ৪০০০০০ ৩১০০০০০ ২০০০০০

৫৫ বিরশাল 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৪৭৪৫

িসিটঃ ৬০
জলাঃ ১৯০ ২৫০ ১৮৮৫৬০০০

িসিট কেপাঃ 
২৪০০০০
জলার জ ঃ 
৭৬০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৫৬ পটুয়াখালী A ণী ৩১০৬ ১৫০ ১৫৫০০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৫৭ িপেরাজপুর B ণী ২২৮৯ ১০০ ১২০৭৪০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৫৮ ভালা B ণী ২২৭৭ ১০০ ১১৪২৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৫৯ বর না B ণী ২২০৮ ১০০ ১১৪৫০০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০
৬০ ঝালকািঠ C ণী ২১৩৩ ১০০ ৭৮৯১৫০০ ৪০০০০০ ৩১০০০০০ ২০০০০০

৬১ িসেলট 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৪৮৭১

িসিটঃ ৭০
জলাঃ ১৮০ ২৫০ ১৮৯৬০০০০

িসিট কেপাঃ 
২৮০০০০
জলার জ ঃ 
৭২০০০০

১০০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০

৬২ হিবগ A ণী ৩৩৭৫ ১৫০ ১৫৪২৪০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৬৩ নামগ A ণী ৩১৯৫ ১৫০ ১৫৪১০০০০ ৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৩০০০০০
৬৪ মৗলভীবাজার B ণী ২৫৭৫ ১০০ ১১৭৩৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

মাট= ২০১৪১৭ ৯৬০০ ৯১১৩৭২২৬৪ ৪৭০০০০০০ ২৫৫৪০০০০০ ১৬০০০০০০

(সূ : াণ কমসূচী-১ শাখার ১১/০৬/২০২০ ি ঃ তািরেখর ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.২১৪)

৭



৪-৭-২০২০

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অ িবভাগ

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

কাম ন নাহার
ভার া  কমকতা

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৯৩/১(১৬৬) তািরখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৭
০৪ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
৪) সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৫) সিচব, া  সবা িবভাগ
৬) মহাপিরচালক , েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৭) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৮) পিরচালক (সকল), েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৯) জলা শাসক (সকল)
১০) িতম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র দ র, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
১১) উপ-পিরচালক (সকল)
১২) জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা (সকল)

৪-৭-২০২০
কাম ন নাহার 

ভার া  কমকতা

৮


