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স্মাযক নম্বয: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৬.০১৩.১৯.৫০                                               তারিখ: ২৭/০৩/২০২০ রি: 

 

ধফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদধনক প্রধতদফদন  

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য ককান তকয াংদকত নাই। 

 

আজ ২৭ ভাচ য ২০২০ ধি: ন্ধ্যা ০৬ টা ম যন্ত কদদয অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূদয জন্য আফাওয়ায পূফ যাবা:  

কদদয অবযন্তযীণ নদী-ফন্দযমূদয জন্য ককান তকযফাতযা কনই এফাং ককান াংদকতও কদখাদত দফ না। 

 

আজ কার ০৯ টা কথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায পূফ যাবাঃ  

 

ধনটিক অফস্থাঃ ধিভা রঘুচাদয ফধধ যতাাং ধভারদয়য াদদদ ধিভফঙ্গ এফাং তৎাংরগ্ন এরাকায় অফস্থান কযদছ। কভৌসুদভয 

স্বাবাধফক রঘুচা দধিণ ফদঙ্গাাগদয অফস্থান কযদছ। 

 

পূফ যাবাঃ অস্থায়ীবাদফ আাংধক কভঘরা আকা াযাদদদয আফাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকদত াদয।  

 

তাভাত্রাঃ াযাদদদ ধদদনয তাভাত্রা এফাং যাদতয তাভাত্রা  াভান্য বৃধি কদত াদয ।   

  

যফতী ৭২ ঘন্টায আফাওয়ায অফস্থা (৩ ধদন): াভান্য ধযফধতযত দত াদয।  

 

গতকাদরয দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যধনম্ন তাভাত্রা (ধডগ্রী করধয়া): 

 

 

 

 

গতকার দফ যাচ্চ তাভাত্রা ধছর ভাংরা ৩৬.০
০ 

এফাং আজদকয ফ যধনম্ন শ্রীভঙ্গর ১৮.৪
০
কঃ।      

 

অধগ্নকান্ড 

পায়ায াধব য ও ধধবর ধডদপদেয ধনয়ন্ত্রণ কদিয তথ্য (দভাফাইর এএভএ) কথদক জানা মায়, ২৫/০৩/২০২০ধিঃ তাধযখ যাত ১২.০০টা 

কথদক ২৬/০৩/২০২০ধিঃ তাধযখ যাত ১২.০০টা ম যন্ত াযাদদদ কভাট ৪২টি অধগ্নকাদেয ঘটনা ঘদটদছ। রিভাগরভরিক অধগ্নকাদেয তথ্য রিম্নে 

দেওয়া হলঃ       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        

 

                                                                                                       

ধফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনধাং চট্রগ্রাভ ধদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফধযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৫.৭ ৩৩.২ ৩৫.০ ৩৪.১ ৩৫.৭ ৩৩.৮ ৩৬.০ ৩৫.২ 

ফ যধনম্ন তাভাত্রা ২০.৪ ২১.৫ ২১.৪ ১৮.৪ ১৯.৫ ১৯.২ ১৮.৬ ২১.৩ 

ক্রঃ নাং ধফবাদগয নাভ অধগ্নকাদন্ডয াংখ্যা আদতয াংখ্যা ধনদতয াংখ্যা 

১। ঢাকা ১৬ ০ ০ 

২। ভয়ভনধাং ০ ০ ০ 

৩। ফধযার ২ ০ ০ 

৪। ধদরট ১ ০ ০ 

৫। যাজাী ৫ ০ ০ 

৬। যাংপুয ২ ০ ০ 

৭। চট্টগ্রাভ ৭ ০ ০ 

৮। খুরনা ৯ ০ ০ 

 কভাট ৪২  ০ ০ 

http://www.ddm.gov.bd/
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কদযানা বাইযা াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ধফশ্ব ধযধস্থধতঃ  

 

গত ১১/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযখ কজদনবাদত ধফশ্ব স্বাস্থয াংস্থায দয দপ্তয দত ধফদ্যভান ককাধবড-১৯ ধযধস্থধতদক ধফশ্ব ভাভাযী 

কঘালনা কযা দয়দছ। াযা ধফদশ্ব ককাধবড-১৯ কযাগটি ধফস্তায রাব কদযদছ। এ কযাদগ ফহুদরাক ইদতাভদে মৃত্যযফযণ কদযদছ। কদয়ক াজায 

ভানুল াাতাদর ধচধকৎাধীন যদয়দছ। আগাভী ধদনগুদরাদত এয াংখ্যা আদযা ফাড়ায আাংকা যদয়দছ। ধফশ্ব স্বাস্থয াংস্থায ২৬.০৩.২০২০ 

ধিঃ তাধযখ এয কদযানা বাইযা াংক্রান্ত Situation Report অনুমায়ী াযা ধফদশ্বয ককাধবড-১৯ াংক্রান্ত তথ্য ধনম্নরূঃ 

  

ক্রঃ নাং ধফফযণ ধফশ্ব দধিণ-পূফ য এধয়া 

০১ কভাট আক্রান্ত  ৪,৬২,৬৮৪ ২৫৩৬ 

০২ ২৪ ঘন্টায় নত্যন আক্রাদন্তয াংখ্যা                          ৪৯,২১৯ ১৯২ 

০৩ কভাট মৃত ব্যধিয াংখ্যা  ২০,৮৩৪ ৭৯ 

০৪ ২৪ ঘন্টায় নত্যন মৃত্যযয াংখ্যা  ২৪০১ ০৭ 

 

ফাাংরাদদ ধযধস্থধতঃ 

 

১। স্বাস্থয অধধদপ্তদযয করথ্ ইভাদজযেী অাদযন কন্টায ও কদরার রুভ এফাং ভধিত ধনয়ন্ত্রণ ককন্দ্র কথদক প্রাপ্ত তথ্য ধনদম্ন প্রদান 

কযা দরাঃ 

 

(ক) ফাাংরাদদদ ককাধবড-১৯ যীিা ও নািকৃত কযাগী(২৭/০৩/২০২০ধি:)ঃঃ 

 

 গত ২৪ ঘন্টা অদ্যাফধধ 

ককাধবড-১৯ যীিা দয়দছ এভন ব্যধিয াংখ্যা ১০৬ ১০২৬ 

ধজটিব কযাগীয াংখ্যা  ০৪ ৪৮ 

 

(খ) ফাাংরাদদদ কদযানা বাইযা (ককাধবড-১৯) এ মৃত্যয, আইদাদরন ও ককায়াদযন্টাইন াংক্রান্ত তথ্যঃ    

 

 ককাধবড-১৯ আক্রান্ত ব্যধিয ভদে ধযদকাবাধযপ্রাপ্ত কযাগীয াংখ্যাঃ ১১ জন।  

 ককাধবড-১৯ আক্রান্ত ব্যধিয মৃত্যযয াংখ্যাঃ ০৫ জন।  

 কভাট আইদাদরদন ধছদরন এভন ব্যধিয াংখ্যাঃ ৩১৪ জন। 

 আইদাদরন দত ছাড়প্রাপ্ত ব্যধিয াংখ্যাঃ ২৬৭ জন।  

 ফতযভাদন আইদাদরদন থাকা ব্যধিয াংখ্যাঃ ৪৭ জন। 

 কভাট ককায়াদযন্টাইদন থাকা ব্যধিয াংখ্যাঃ ৪৩,৫৬৩ জন।  

 ককায়াদযন্টাইন দত ছাড়প্রাপ্ত ব্যধিয াংখ্যাঃ ১২,৮৩৯ জন।  

 ফতযভাদন ককায়াদযন্টাইদন থাকা ব্যধিয াংখ্যাঃ ৩০,৭২৪ জন।  

 

(গ) ফাাংরাদদদ ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা(২৬/০৩/২০২০ধি:) ঃঃ 

 

ধফলয় ২৪ ঘন্টায় ফ যদল 

ধযধস্থধত  

গত ২১/০১/২০২০ 

কথদক অদ্যফধধ  

কভাট ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা (জন) ৭৩৬ ৬,৬৪,১৫৭ 

এ ম যন্ত কদদয ৩টি আন্তজযাধতক ধফভান ফন্দদয ধফদদ কথদক আগত ধিধনাংকৃত মাত্রীয 

াংখ্যা (জন) 

৯২ ৩,২২,১৯৯ 

দু’টি মূদ্র ফন্দদয (চট্টগ্রাভ মুদ্র ফন্দয ও ভাংরা মূদ্র ফন্দয) ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা 

(জন) 

২৪৫ ১০১৪৪ 

ঢাকা কযান্টনদভন্ট ও কফনাদার কযরওদয় কেদন ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা (জন) ০ ৭০২৯ 

অন্যান্য চালু স্থরফন্দযগুদরাদত ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা (জন) ৩৯৯ ৩,২৪,৭৮৫ 



3 

 

 

 

(ঘ) ফাাংরাদদদ নদবর কদযানা বাইযা (COVID-19) কযাদগ ককায়াদযন্টাইন এফাং আইদাদরাদনয প্রধতদফদন (ধফবাগওয়াযী তথ্য 

২৬/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযখ কার ০৮ টায পূদফ যয ২৪ ঘন্টায তথ্য):  

 

ক্রঃ 

নাং 

ধফবাদগয 

নাভ  

২৪ ঘন্টায় (পূদফ যয ধদন কার ০৮ ঘটিকা কথদক অদ্য কার ০৮ ঘটিকা ম যন্ত) 

ককায়াদযন্টাইন  আইদাদরান  কযাগীয তথ্য  

কাভ ককায়াদযন্টাইন  াাতার ও অন্যান্য স্থান  কভাট  

কাভ 

ককায়াদযন্টাইদন 

াঠাদনা 

ব্যধি/মাত্রীয 

াংখ্যা  

কাভ 

ককায়াদযন্টাইন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত 

ব্যধি/মাত্রীয 

াংখ্যা  

ককায়াদযন্টাইদন 

অফস্থানযত 

কযাগীয াংখ্যা  

াাতাদর 

ককায়াদযন্টাইন 

দত ছাড়প্রাপ্ত 

কযাগীয াংখ্যা  

কভাট 

ককায়াদযন্টাইনযত  

কযাগীয াংখ্যা  

কভাট 

ককায়াদযন্টাইন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত কযাগীয 

াংখ্য 

আইদাদরদন 

ধচধকৎাধীন 

কযাগীয াংখ্যা  

আইদাদরন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত কযাগীয 

াংখ্যা   

ককাধবড-

১৯ 

প্রভাধনত 

কযাগীয 

াংখ্যা  

াাতাদর 

বধতয 

কযাগীয 

াংখ্যা  

০১ ঢাকা  ১০০৪ ৫৬৪ ০৩- ১০ ১০০৭ ৫৭৪ - - - - 

০২ ভয়ভনধাং ৮৪ ৭২ - - ৮৪ ৭২ - - - - 

০৩ চট্টগ্রাভ  ৮০১ ১৪৭৪ ১ ১ ৮০২ ১৪৭৫ - - - - 

০৪ যাজাী  ৩৯৪ ৪৭০ ১৫ - ৪০৯ ৪৭০ ০১ - - - 

০৫ যাংপুয  ১৩৯ ৩২০ ১ - ১৪০ ৩২০ - - - - 

০৬ খুরনা  ১৪০২ ৪৪৫ ৪ - ১৪০৬ ৪৪৫ - - - - 

০৭ ফধযার  ১১৪ ১৯৮ - - ১১৪ ১৯৮ ০১ - - - 

০৮ ধদরট  ১৩৭ ২০০ - - ১৩৭ ২০০ - - - - 

 ফ যদভাট  ৪০৭৫ ৩৭৪৩ ২৪ ১১ ৪০৯৯ ৩৭৫৪ ০২ - - - 

 

(ঙ) ফাাংরাদদদ নদবর কদযানা বাইযা (COVID-19) কযাদগ ককায়াদযন্টাইন এফাং আইদাদরাদনয প্রধতদফদন (ধফবাগওয়াযী তথ্য, 

১০/০৩/২০২০ ধিঃ দত ২৬/০৩/২০২০ ধিঃ কার ৮ টা ম যন্ত):  

ক্রঃ 

নাং 

ধফবাদগয 

নাভ  

১০/০৩/২০২০ ধিঃ দত ফ যদভাট/অদ্যাফধধ  

ককায়াদযন্টাইন  আইদাদরান  কযাগীয তথ্য  

কাভ ককায়াদযন্টাইন  াাতার ও অন্যান্য স্থান   ফ যদভাট    

কাভ 

ককায়াদযন্টাইদন 

াঠাদনা 

ব্যধি/মাত্রীয 

াংখ্যা  

কাভ 

ককায়াদযন্টাইন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত 

ব্যধি/মাত্রীয 

াংখ্যা  

াাতার 

ককায়াদযন্টাইদন 

অফস্থানযত 

কযাগীয াংখ্যা  

ককায়াদযন্টাইন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত কযাগীয 

াংখ্যা  

ফ যদভাট 

ককায়াদযন্টাইনযত  

কযাগীয াংখ্যা  

ফ যদভাট 

ককায়াদযন্টাইন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত কযাগীয 

াংখ্য 

আইদাদরদন 

ধচধকৎাধীন 

কযাগীয াংখ্যা  

আইদাদরন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত কযাগীয 

াংখ্যা   

ককাধবড-

১৯ 

প্রভাধনত 

কযাগীয 

াংখ্যা  

াাতাদর 

বধতয 

কযাগীয 

াংখ্যা  

০১ ঢাকা   ১০১৯৩ ৩৩০৮ ৯৮ ১৬ ১০২৯১ ৩৩২৪ ৪ - - - 

০২ ভয়ভনধাং ১৫৬৯ ৪১৪ ১ - ১৫৭০ ৪১৪ - - - - 

০৩ চট্টগ্রাভ  ১০৮১২ ৭২৯৪ ৩১ ৭ ১০৮৪৩ ৭৩০১ ১ - - - 

০৪ যাজাী  ৫৪০৩ ১২৯৯ ১৬ - ৫৪১৯ ১২৯৯ ১ - - - 

০৫ যাংপুয  ২৭৪৯ ৮৮২ ৪ - ২৭৫৩ ৮৮২ ২ - ২ - 

০৬ খুরনা  ১১৩২৫ ১৯৫২ ১০ ১ ১১৩৩৫ ১৯৫৩ - - ১ ১ 

০৭ ফধযার  ২৩৮০ ৮৫৯ ২ ১ ২৩৮২ ৮৬০ ৬ ৪ - - 

০৮ ধদরট  ২৭৫০ ৫৫৬ ১৮ ৪ ২৭৬৮ ৫৬০ ৪ - - - 

 ফ যদভাট  ৪৭১৮০ ১৬৫৬৪ ১৮০ ২৯ ৪৭৩৬১ ১৬৫৯৩ ১৮ ৪ ৩ ১ 
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২। কদযানা বাইযা )ককাধবড-১৯ (এয ধফস্তায প্রধতদযাদধ ধফধবন্ন কজরা কর্তযক গৃীত কাম যক্রভঃ 

 

(ক) পধযদপুযঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয়, পধযদপুয এয স্মাযক নাং-০৫.১২.২৯০০.০০১.৯৯.০০৯.২০-৫৬; তাধযখ: ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ 

দত্রয ভােদভ জাধনদয়দছ কম, পধযদপুয কজরায় কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ প্রধতদযাদধ গ্রীত ব্যফস্থায প্রধতদফদন কপ্রযণ ধফলয়ক ধনদম্নাি 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছঃ  

 

 আইদাদরন কন্টায ধদদফ ব্যফাদযয জন্য ৫০ য্যা ধফধষ্ট নফধনধভ যত ারথা উদজরা স্বাস্থয কভদেক্স, পধযদপুয কভধডদকর 

কদরজ াাতাদরয একটি ওয়াড য ও আইধইউ এফাং দয উযদজরায ণথ যচযাদনর ইউধনয়দনয কধফযপুয চদয ৪৪ য্যা ধফধষ্ট 

াট য কাাইটি াাতারদক প্রস্তুত যাখা দয়দছ।  এছাড়া এ কজরায কর উদজরায স্বাস্থয কভদেদক্স ১০টি কদয কফড এফাং 

কফযকাধয ধফধবণ্ন ধচধকৎা প্রতধঠাদন ৫০টি কফডদক ককায়াদযন্টাইন/আইদাদরন কফড ধদদফ প্রস্তুত যাখা দয়দছ। 

 কদযানা বাইযাদ আক্রান্ত ফা দন্দজনক ব্যধিয ন্ধ্ান াওয়া ভাত্রই তায উমৄি ধচধকৎা ধনধিত কযায জন্য কর 

উদজরায় ০৩ জন ধচধকৎা য যাধড কযে কভধডদকর টিভ প্রস্তুত যাখা দয়দছ। এছাড়া, আইদাদরন কোদয দাধয়ত্ব 

ারদনয জন্য ১০ জন ডািাদযয ভিদয় আযও একটি কভধডদকর টিভ প্রস্তুত যাখা দয়দছ। 

 কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ প্রধতদযাদধয রদিয এ কজরায কর ইউধনয়দন ইউধনয়ন ও ওয়াড য কধভটি গঠন কযা দয়দছ এফাং 

কজরা ও উদজরা কধভটিয কর কধভটি ধনয়ধভত বা কদয প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযদছ। 

 কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ প্রধতদযাদধয রদিয ধফদদ কপযত প্রফাীদতয কাভ ককায়াদযন্টাইন ধনধিতকযণ, ধনতযপ্রদয়াজনীয় 

দ্রব্যমুদেয উিযগধত কযাধ এফাং ফাজায ধযধস্থধত স্বাবাধফক যাখায রদিয কজরা ব্যাী ধফজ্ঞ এধক্সধকউটিব ম্যাধজদেটদদয কনর্তদত্ব 

ধনয়ধভত কভাফাইর ককাট য ধযচাধরত দে। 

 কজরা প্রাদকয কাম যারয় ও ধধবর াজযদনয কাম যারয় এ কজরায ৯টি উদজরাদতই উদজরা ধনফ যাী অধপাদযয কাম যারয় ও 

উদজরা স্বাস্থয কভদেদক্স কদযানা বাইযা াংক্রান্ত কদরার রুভ কখারা দয়দছ। 

 কদযানা বাইযা ম্পদকয জনগণদক দচতন কযায রদিয ভগ্র কজরায় (য কথদক গ্রাভ ম যন্ত) ভাইধকাং এফাং ধরপদরট ছাধদয় 

তা ধফতযণ কযা দে। 

 কর যকাধয, আধা-যকাধয, কফযকাধয াংস্থা/প্রধতঠাদন দচতনতামূরক কডক্স কখারা দে। 

 কর ধযদণয জনভাদফ (দমভন- যাজননধতক, াভাধজক, ধভীয়) ধযাদযয রদিয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ। 

 কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ প্রধতদযাদধয রদিয এ কজরায় দয উদজরাধীন ০২টি কমৌনল্লীদক রকডাউন কযা দয়দছ। 

কমৌনল্লীদত অফস্থানযত কমৌনকভীদদয ভাদঝ ধযফায প্রধত ৩০ ককধজ দয ১৫ কভঃটন চাউর এফাং নগদ অথ য ফযাদ্দ প্রদান কযা 

দে।  

(খ) ভাদাযীপুযঃ ভাদাযীপুয কজরা প্রাক দত কটধরদপাদন প্রাপ্ত তথ্য অনুাদযঃ 

 কদযানা বাইযা াংক্রভণ প্রধতদযাদধ ভাদাযীপুয কৌযবায় ২ ও ৩ নাং ওয়াড য, ধফচয উদজরায াচ্চড় ইউধনয়দনয এফাং দধিণ 

কদাদযাতরা ইউধনয়দনয কদয়কটি গ্রাদভয জনগদণয চরাচদরয উয ধনয়ন্ত্রণ আদযা কযা দয়দছ। এ কর ইউধনয়দনয দধযদ্র 

করাকদদয ত্রাণ ায়তা প্রদান কযা দে। 

 ৯ জন আক্রান্ত ব্যধিয ভদে ৫ জন ঢাকায় এফাং ৪ জন ভাদাযীপুয যদয়দছ। আক্রান্ত ব্যধিদদয াংস্পদ য আা ৩৫০ জনদক নাি 

কযা দয়দছ। মাদদয করদক কাভ ককায়াদযন্টাইদন যাখা দয়দছ। স্বাস্থয কভী ও স্থানীয় জনপ্রধতধনধধদদয ভােদভ কাভ 

ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কযা দে। 

 স্থানীয় ফধণক ধভধতয াদথ যাভ যক্রদভ প্রফাীদদয ম্পূন যরুদ ফাজাদয না মাওয়ায জন্য ফরা দয়দছ। এছাড়াও অন্যান্যদদযদক 

প্রদয়াজদনয অধতধযি ভয় ফাজাদয অফস্থান না কযায জন্য ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ। 

 উদজরা প্রাদনয ধনদদ যদ স্কুদরয ধিকগণ, ইউধনয়ন ধযলদ এফাং গ্রাভ পুধরদয ভােদভ াট-ফাজাদয, কাঠার ফাধড় ঘাদট 

কদযানা ম্পদকয দচতনতায ধফলদয় ৬-৭াজায ধরপটদরট ধফতযণ কযা দয়দছ। 

 মাযা কদযানায় আক্রান্ত ফা দন্দবাজন আক্রান্ত তাদদয ন্তান কমফ স্কুদর ড়াদরখা কদয তাদদয াঠীদদযদকও ককায়াদযন্টাইদন 

যাখা দয়দছ এফাং ধনয়ধভত ভধনটয কযা দে। 

 কজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয এয স্মাযক নাং-৫১.০১.৫৪০০.১২৬.৯৬.০১৬.১৯-১৩৭; তাধযখ: ২১/০৩/২০২০ ধি: এয 

ভােদভ জাধনদয়দছ কম, ভাদাযীপুয কজরায ধফচয উদজরায় কদযানা বাইযাদয প্রাদুব যাফ কদখা ধদদয়দছ। ধফচয উদজরায 

আক্রান্ত চাযটি এরাকায় মানফান ও জনগদণয চরাচর ধনয়ন্ত্রণ কযা দে। আক্রান্ত চাযটি এরাকায় প্রায় ৬০ (লাট) াজায করাক 

ফফা কদয, মাদদয ভদে উদল্লখদমাগ্য াংখ্যক ধদনভজুয ও ধনম্নআদয়য করাক যদয়দছ। পদর অদনক ধদনভজুয ফা ধনম্নআদয়য 
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করাক কভ যীন ও অায় দয় দড়দছ। এছাড়া কজরা দয ও প্রধতটি উদজরায় এক ফা একাধধক প্রাধতঠাধনক আইদাদরন 

কন্টায ও ককায়াদযন্টাইন কন্টায প্রস্তুত যাখা দয়দছ।   

(গ) যীয়তপুযঃ কজরা প্রান, যীয়তপুদযয ২২/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযদখয স্মাযক নাং- ৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৭৭ এয ভােদভ 

জাধনদয়দছ কম, যীয়তপুয কজরায় এখন ম যন্ত কদযানা বাইযা নাি য়ধন। াশ্বযফতী ভাদাযীপুয কজরায় কদযানা বাইযা নাি দয়দছ। 

যীয়তপুয কজরায় ইতাধর প্রফাীয াংখ্যা অদনক কফধ। গতকার (২২/০৩/২০২০) ম যন্ত ৩৬৪ জন কাভ ককায়াদযন্টাইদন আদছন। কম ককান 

ভয় কদযানা বাইযা আক্রান্ত ব্যধি নাি দত াদয। ক কিদত্র ধনধ যাধযত এরাকায় করাকজদনয চরাচদর ধনয়ন্ত্রণ আদযা কযায় 

প্রদয়াজনীয়তা কদখা ধদদত াদয। করূ ধযধস্থধতদত ধনম্ন আদয়য জনগদনয ত্রাণ ায়তা প্রদাদনয প্রদয়াজন দত াদয। 

 

গতকার ২২/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযদখয স্মাযক নাং-৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬ এয ভােদভ জানাদনা দয়ধছর কম, াম্প্রধতক 

দফধশ্বক ভাভাযী ধযধস্থধতদত কদযানা বাইযা াংক্রভণ কযাদধয াাাধ াধফ যক ধযধস্থধত স্বাবাধফক যাখায রদিয ২২/০৩/২০২০ ধিঃ 

তাধযদখ কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বা অনুধঠত দয়দছ। বায় কফ ধকছু গুরুত্বপূণ য ধিান্ত গৃীত দয়দছ। গুরুত্বপূন য ধিান্তমূ 

ধনম্নরুঃ 

 

 কদযানা বাইযা াংক্রভদণ কযাদধ কজরা ম যাদয় ধনয়ন্ত্রণ কি ইদতাভদে কখারা দয়দছ। কজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা ধনয়ন্ত্রণ 

কদিয াফ যিধণক দাধয়ত্ব ারন কযদফন। 

 কদযানা বাইযা কী, ধকবাদফ ছড়ায়, ধক কযদফন ও কী কযদফন না এ কর তথ্য ম্বধরত ধরপদরট ধফতযণ ও ব্যাক ভাইধকাং 

কযা দয়দছ এফাং তা অব্যাত যাখায জন্য কজরা তথ্য কভ যকতযা ও কজরায কর ইউধ কচয়াযম্যানদক অনুদযাধ জানাদনা দয়দছ। 

 জনদচতনতামূরক ধরপদরট ও স্বাস্থয অধধদপ্তদযয তকযফাতযা ধফজ্ঞধপ্তয আকাদয স্থানীয় ধত্রকায় প্রকা কযা দে এফাং স্থানীয় 

কযাফর অাদযটদযয ভােদভ তা প্রচায কযা  দে। প্রচায ব্যফস্থাটি অব্যাত যাখায জন্য াংধরষ্ট করদক অনুদযাধ জানাদনা 

দয়দছ। 

 কর ইউধনয়দনয প্রধতটি ওয়াদড য একজন স্বাস্থযকভী ও একজন গ্রাভ পুধরদক ধনধদ যষ্ট কদয দাধয়ত্ব প্রদান কযা দয়দছ। তাযা ধফদদ 

কপযত ব্যধিদদয ফাড়ীদত ধগদয় প্রফাী ও তাদদয ধযফাদযয দস্যদদয বুধঝদয় কাভ ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কযদছন এফাং 

প্রধতদফী একজন দচতন ব্যধিয ধজম্মায় কদয়া দে। 

 ককায়াদন্টাইদন থাকা প্রধতটি ব্যধিদক আদাদয াড়া-প্রধতদফী/একজন ধধিক-দচতন ব্যধিয ধজম্মায় কদয়া দয়দছ, মাদত 

তাযা কাভ ককায়াদযন্টাইয কথদক কফয দয় ফাইদয কঘাযাদপযা কযদত না াদয। ফাইদয কঘাযাদপযা শুরু কযদরই স্থানীয় প্রান 

াংফাদ কদয় মাদে এফাং প্রদয়াজনীয় আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযদছ।  

 ককান প্রফাী কাভ ককায়াদযন্টাইন অনুযণ কযদছন না ভদভ য াংফাদ প্রাধপ্তয াদথ াদথ তাদদযদক কভাফাইর ককাদট যয ভােদভ 

আইদনয আওতায় এদন জধযভানা কযা দে এফাং ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কযা দে।  

 ককান অাধু ব্যফায়ী ফতযভান ধযধস্থধতয সুদমাগ ধনদয় ধনতয প্রদয়াজনীয় দুদব্যয মূে অস্বাবাধফক বৃধি কযদত না াদয ক ধফলদয় 

কজরায কর ফাজায ভধনটধযাং এয আওতায় আনা দয়দছ এফাং ধনয়ধভত কভাফাইর ককাট য ধযচারনায ভােদভ এ ধযদণয অাধু 

ব্যফায়ীদদয জধভভানা কযা দে। 

 ফাাংরাদদ ন্যানার কযাদডট ককায, ফাাংরাদদ কযাবায স্কাউট, ফাাংরাদদ স্কাউট, ফাাংরাদদ গার য গাইড এদাধদয়ন, 

কযডধক্রদন্ট,আনায ধবধডধ ও কফযকাযী াংস্থামূদক এ ধফলদয় জনগণদক দচতন কযায কাদজ ব্যাক প্রচায ও ভধনটধযাং 

কাম যক্রদভ অাংগ্রদণয অনুদযাধ জানাদনা দয়দছ। 

(ঘ) খুরনাঃ কজরা প্রান, খুরনায ত্র নাং ৫১.০১.৮৬০০.০১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬, তাধযখ- ২২.০৩.২০২০ধিঃ এয ভােদভ জানাদনা দয়দছ 

কম, ২২.০৩.২০২০ধিঃ তাধযখ কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বা অনুধঠত দয়দছ। বায় কদযানা বাইযা প্রধতদযাধ এফাং এ াংক্রান্ত 

াধফ যক ধফলদয় আদরাচনা দয়দছ। বায় কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ ১৩ দদস্যয একটিধফবাগীয় কধভটি গঠন কযা দয়দছ। গঠিত ধফবাগীয় 

কধভটি একটি বা কদয কফ ধকছু ধিান্ত গ্রণ কদযদছ। ধিান্তমূ ধনম্নরুঃ 

 

 ধফদদ কথদক আগত ব্যধিদদয কাভ ককায়াদযন্টাইন অফশ্যই ধনধিত কযদত দফ এফাং এখনও নাি য়ধন এরু প্রফাীদদয তথ্য 

দ্রুত াংগ্রপূফ যক স্থানীয় কস্বোদফক/যাজনধতক কনর্তবৃন্দ দমাদগ ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কযদফন। 

 কাভ ককায়াদযন্টাইন ফাড়ীদত দ যনীয় স্থাদন রার তাকা টানাদনা ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

 ফ্লু ফা কদযানা আক্রান্ত কযাগীদদয প্রাথধভক স্বাস্থয কফা কভাফাইদরয ভােদভ সুধনধদ যষ্ট ডািাযদদয নম্বদয কভাফাইর কমাগাদমাগপূফ যক 

গ্রণ কযায ব্যফস্থা ধনধিত কদয াংক্রভদণয ায হ্রা কযায ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 স্বাস্থয অধধদপ্তদযয ধনদদ যনা কভাতাদফক প্রধত কজরায় ১০ জন কভধডদকর অধপায ও ৪ জন কভধডদকর কটকদনারধজষ্ট ভিদয় 

কদযানা বাইযা ধযধস্থধত কভাকাদফরায় টিভ গঠনপূফ যক দাধয়ত্ব ারন কযায  ধফলয়টি ধধবর াজযনগণ ধনধিত কযদফন। 
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 স্বাস্থযদফা প্রদানকাযীদদয জন্য জরুযীবাদফ PPE (Personal Protective Equipment) যফযা কযায জন্য 

স্বাস্থয কফা ধফবাগদক অনুদযাধ কযা কমদত াদয। 

 ভধজদদয ইভাভগণ াঁচ ওয়াি নাভাদজয পূদফ য/দয কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ যকাধয ধনদদ যনা ভাইদক প্রচায কযদফন। 

 অমাধচত করাকজদনয আড্ডা ফদন্ধ্ কর কযদস্তাযা, চাদয়য কদাকান, খাফাদযয কদাকান কথদক কটধরধবন ধযদয় কপরদত দফ। 

(ঙ) নীরপাভাযীঃ কজরা প্রান, নীরপাভাযীয ত্র নাং ৫১.০১.৭৩০০.০০০.৯৮.০০৩.২০.১০৮০, তাধযখঃ ২৩.০৩.২০২০ এয ভােদভ 

জানাদনা দয়দছ কম, কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ ধনম্নফধণ যত কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছঃ 

 কজরা ও উদজরা কধভটি গঠন কযা দয়দছ। 

 কজরা কধভটিয বা কযা দয়দছ। 

 কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ দচতনতামূরক কজরা ম যাদয় কর কভ যকতযাদক ধনদয় প্রথভ বা কযা দয়দছ। 

 জাতীয় দুদম যাগ প্রস্তুধত ধদফ, ২০২০ উদমান উরদিয দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বা আহ্বান কযা য়। বায় ককাধবড-১৯ 

(কদযানা বাইযা) প্রধতদযাদধ দচতনতামূরক আদরাচনা ও ধরপদরট ধফতযণ কযা য়। 

 কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ কজযায কর ধিধনক ও কফযকাধয াাতার ভাধরকদদয ধনদয় বা কযা য়।  

 কজরা উন্নয়ন ভিয় বায় কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ আদরাচনা কযা য়। 

 এনধজওদদয ধনদম এনধজও ভাধক বা কযা দয়দছ। 

 কচয়াযম্যান কজরা ধযলদ, উদজরা ধযলদ, ইউধনয়ন ধযলদ, করদক ধনদয় কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ বা কযা দয়দছ। 

ধরপদরট ধফতযণ কযা য়। ইউধনয়ন ম যাদয় কধভটি গঠন কযা য় এফাং প্রদয়াজনীয় ধনদদ যযনা প্রদান কযা য়। 

 ধনতযদেয দাভ ধনয়ন্ত্রদণ এ কজরায কর ব্যফায়ীদদয ধভধত ও চার ধভর ভাধরকদদয ধনদয় বা কযা দয়দছ। 

 কজরায কর ঔলধ ককাম্পানীয প্রধতধনধধদদয ধনদয় বা কযা য় এফাং প্রদয়াজনীয় কর ঔলধ যফযা কযায জন্য অনুদযাধ 

জানাদনা য়। 

 ধনতযদেয দাভ ধনয়ন্ত্রদণ কভাফাইর ককাট য ধযচারনা কযা দে। 

 াধাযণ ভানুলদক কচতন কযায জন্য ধফধবন্ন ধযদণয ধরপদরট ধফতযণ কযা দে এফাং ধফবন্ন স্থাদন দচতনতামূরক ব্যনায 

টানাদনা দয়দছ। 

 এ কজরায় ধফধবন্ন কদ কথদক আা প্রফাীদদয কাভ ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কযায জন্য উদজরা কধভটি, ইউধনয়ন কধভটি এফাং 

ওয়াড য কধভটি াংধিষ্ট করদক প্রদয়াজনীয় ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ এফাং ভধনটধযাং কযা দে। 

 াধাযণ ভানুলদক দচতন কযায জন্য ভাইধকাং কযা দে। 

 কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ ধফধবন্ন কাম যকদভয ভধনটধযাং কযা দে। 

 কদযানা বাইযা কভাকাদফরায় দুদম যাগ ধফলয়ক স্থাধয়ী আদাফরী-২০১৯ কভাতাদফক প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রদণয জন্য 

কজরা/উদজরা/দৌযবা/ইউধনয়ন দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিদক ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ। 

 

(চ) রারভধনযাটঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভধনযাট এয স্মাযক নাং-৫১.০১.৫২০০.০০০.৩৯.০০৭.২০.১৬৬; তাধযখ: ২২/০৩/২০২০ 

ধিঃ দত্রয ভােদভ জাধনদয়দছ কম, ককাধবড-১৯ (কদযানা বাইযা) এয কাযদণ কজরা, উদজরা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় গৃীত কাম যক্রভ 

ধনম্নরূঃ   

 

 গত ০৫/০৩/২০২০ ধিঃ  তাধযদখ কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ কজরা কধভটিয বা অনুধঠত দয়দছ।  

 কজরায কর উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় দচতনতামূরক ভাইধকাং কযা দয়ছ। 

 কজরায কর উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় দচতনতামূরক ধরপদরট ধফতযণ কযা দয়দছ।  

 কজরা প্রাদকয কাম যারদয় দচতনতামূরক ব্যানায প্রদ যন ও াত কধায়ায ব্যফস্থা কযা দয়দছ।  

 কজরা, উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও ওয়াড য দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি গঠন কযা দয়দছ।  

 কাভ ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কযদণয জন্য গ্রাভ পুধর কভাতাদয়ন কযা দয়দছ।   

 রারভধনযাট নাধ যাং ইেটিটিউট ও যকাধয কদরদজয ভধরা কাদের কাভ ককায়াদযন্টাইন এয জন্য প্রস্তুত যাখা দয়দছ।  

 কজরা, উদজরা ও কযরওদয় াাতাদর আইদাদরদনয কফড প্রস্তুত যাখা দয়দছ।  

 আইদাদরদনয জন্য রারভধনযাট ধটিআইদকন্দ্র প্রস্তুত যাখা দয়দছ।  

 

(ছ) নাদটাযঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদটায স্মাযক নাং-৫১.০১.৬৯০০.০২১.৩৯.০০২.১৬-১৯৭; তাধযখ: ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ এয 

ভােদভ জাধনদয়দছ কম, ধফশ্বব্যাী ককাধবড-১৯ (কদযানাবাইযা) ছধড়দয় ড়ায় ফাাংরাদদদ কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধয অাং ধদদফ 

নাদটায কজরাদত কদযানা বাইযা প্রধতদযাধ কযায জন্য ধনম্নধরধখত দদি গ্রণ কযা দয়দছঃ 
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 কদযানা বাইযা কভাকাদফরায় ইউধনয়ন, কৌযবা ও উদজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি গঠন কদয কযধন্ডাং টিভ তথ্য জরুধয 

াড়াদান গ্রু ধদদফ াফ যিধনকবাদফ প্রস্তুত যাখায জন্য এফাং ধফশ্ব স্বাস্থয াংস্থা এফাং স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় কথদক ভদয় ভদয় 

জাধযকৃত কাযণীয় মূ মথামথবাদফ ফাস্তফায়দন কাম যকযী দদি গ্রণ কযায জন্য কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বাধত 

কজরা প্রাক ভদাদয় কজরাধীন কর কচয়াযম্যান, উদজরা ধযলদ,  উদজরা ধনফ যাী অধপায, কভয়য, কৌযবা ও উদজরা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযগণদক ধনদদ যনা প্রদান কদযদছন। 

 কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয জরুধয বা কদয াংধিষ্ট কর ধফবাগ ও দপ্তযদক প্রদয়াজনীয় ধদকধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ। 

 জনাধাযণদক দচতন কযায জন্য জনভাগভ এড়াদনায জন্য ও ধফদদ কপযত ব্যধিদদযদক কাভ ককায়াদযন্টাইদন যাখায জন্য 

ফ যত্র ভাইধকাং কযা দে। 

 কদযানা বাইযা এয তথ্য ও খফযা খফয াংগ্রদয জন্য কজরা ও উদজরা ম যাদয় কদরার রুভ কখারা দয়দছ। 

 

(জ) ধফগঞ্জঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয়, ধফগঞ্জ স্মাযক নাং-৫১.০১.৩৬০০.০০০.০৬.০০২.১৯-১৪২; তাধযখ: ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ এয 

ভােদভ জানাদনা দয়দছ কম, কদযানা বাইযা কভাকাদফরায় কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বায় ধনম্নফধণ যত ধিান্তমূ গৃীত য়ঃ 

 

 দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি, কজরা দুদম যাগ াড়াদান গ্রু, কৌযবা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি, কৌযবা ওয়াড য দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

কধভটি, কৌযবা দুদম যাগ াড়াদান গ্রু, কৌযবা ওয়াড য দুদম যাগ াড়াদান গ্রু, উদজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি , উদজরা 

দুদম যাগ াড়াদান গ্রু,  ইউধনয়ন দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি, ইউধনয়ন দুদম যাগ াড়াদান গ্রু, ওয়াড য দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি , ওয়াড য 

দুদম যাগ াড়াদান গ্রুমূদক দুদম যাগ ধফলয়ক স্থায়ী আদদাফরী ২০১৯ অনুযণ কযদত দফ। 

 টি-ের, কযদস্তাযামূদ ফদ খাফায গ্রণ কযা মাদফনা। দ্রুত ধনজ ধনজ আফাস্থদর খাফায ধনদয় গভণ কযদত দফ। 

 ককাদনা কাদটর, চাদয়য দদকাদন টিধব/কযাযাভ কফাড য যাখা মাদফ না। 

 াপ্তাধক ফড় াটমূ আগাভী ১ প্তাদয জন্য ফন্ধ্ থাকদফ। তদফ কখাদন প্রধতধদন প্রদয়াজনীয় ে ও দ্রব্যাধদ ক্রয়-ধফক্রয় কযা 

মাদফ। কাঁচা ফাজাযমূদ কক্রতা ধফদক্রতাদদয ধনযাত্তায স্বাদথ য ফাজাদযয প্রদফমূদখ াধন ও াফান/ যান্ডওয়া কযদখ ফাজাদযয 

প্রদফ ও ফাধয ওয়ায ভয় াত কধায়ায ব্যফস্থা যাখদত দফ। 

 প্রদতযক ধিধনদক ০৩টি কদয কফড আইদাদরন ধদদফ যাখদত দফ। 

 ক্ষুদ্র ব্যফায়ীদদয আদফদন ধফদফচনা কদয ও গণ জভাদয়ত এড়াদনায স্বাদথ য এ কজরায এনধজও কর্তযি মূদক তাদদয করাদনয 

ধকধস্ত াভধয়ক ভদয়য জন্যফন্ধ্ যাখদত অনুদযাধ ‘জানাদনা য় এফাং কদযানা বাইযাদয দচতনতামূরক ধরপদরট যফযা, ভাস্ক, 

যাে গ্লাব, ধধই কজরা ও উদজরা ম যাদয় যফদযাদয ব্যফস্থা ধনদত দফ। 

 জনাধাযণদক ধফনা প্রদয়াজদন মত্রতত্র ঘদযয ফাইদয কঘাযাদপযা না কযায জন্য ভাইধকাং ও ধরপদরট ধফতযণ কদয জনদচতনতা 

বৃধি অব্যাত যাখদত দফ। 

 

(ঝ) ফধযারঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয়, ফধযার স্মাযক নাং-৫১.০১.০৬০০.০০০.২০.০০৭.-১৯-১৯৭; তাধযখ: ২৪/০৩/২০২০ ধিঃ এয 

ভােদভ জাধনদয়দছ কম, ধফদশ্ব ভাভাযী রুদ াংক্রধভত কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ ফধযার কজরা প্রাদকয কনর্তদত্ব গৃীত ধফধবন্ন কাম যক্রভ 

ধনম্নরুঃ 

 

 কজরা, উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও ওয়াড য ম যাদয়য দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি ও দুদম যাগ াড়াদান গ্রুদয বা কযা দয়দছ। 

 কজরা প্রাক ভদাদয় ভগ্র কাদরকটদযট বফনদক বাইযা মুি কযদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ। 

 উদজরা ধনফ যাী অধপায এফাং উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযাদদযদক কদযানা বাইযা াংক্রভণ প্রধতদযাদধ তকযতামূরক 

ভাইধকাং কযদত ফরা দয়দছ। 

 কদযানা বাইযাদয প্রাদুব যাদফ কভ যীন দয় যা কাজীধফ ধদনভজুয ভানুলদদয াায্যাদথ য কজরায প্রধত উদজরায় ৫ কভঃটন কদয 

৫০ কভঃটন চার ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। 

 কদযানা বাইযা াংক্রভণ প্রধতদযাদধ ধজও এনধজও মাযা আদছন তাযা এ ধফলদয় দচতনতা বৃধিয ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ। 

 ককান এরাকায় াংক্রভণ কদখা ধদদর ককাদন ধগদয় ধনধ যাধযত কপ্রাটকর অনুমায়ী আক্রান্তদদয ধচধকৎায আওতায় আনদত দফ। 

 কম ককান ধযদণয াভাধজক অনুঠান/ধভীয় অনুঠান/ ককান ধযদণয ভাদফ কযা মাদফ না। দচতনতা বৃধিয জন্য ধরপদঠ ধফতযণ 

কযা দে। 

 ফধযার কজনাদযর াাতাদরয ডাইধযয়া ওয়াড যদক কদযানা কযাগীয জন্য আইদাদরন ওয়াড য কযায ধিান্ত গ্রণ কযা দয়দছ 

এফাং ডায়ধযয়া কযাগীদক দয াাতাদর অন্যান্য ওয়াদড য স্থানান্তয কযায ধিান্ত কনয়া দয়দছ। 
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(ঞ) ধকদাযগঞ্জঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয় ধকদাযগঞ্জ এয ২৪/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযদখয ৫১.০১.৪৮০০.০২২.১৬.০০১.১৯.২১৫ নাং 

স্মাযদকয ভােদভ জাধনদয়দছ কম, ককাধবড-১৯ (কদযানা বাইযা) এয কাযদণ কজরা, উদজরা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় গৃীত কাম যক্রভ 

ধনম্নরূঃ  

 

 যকাধয কাম যক্রভ ধযচারনা কযা বা, ভাদফ, কধভনায, াভাধজক/াাংস্কৃধতক অনুঠান, ওয়াজ, কদায়া ভাধপর, ওয, কীতযণ, 

অষ্টভী স্দান, মাত্রা, কভরা ককান ধযদনয ধভীয় গণজভাদয়ত আদয়াজন না কযায জন্য ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 কর প্রকায ধযদাট য, কধভউধনটি কন্টায, ধকধনক স্পট, ধফদনাদন াকয িাফমূ যফতী ধনদদ যনা না কদয়া ম যন্ত ফন্ধ্ যাখদত 

ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 স্কুর, কদরজ, ভাদযাা কর ধযদনয ধিা প্রধতঠান, ককাধচাং কন্টায, প্রধিণ ককন্দ্র, ধদনভা র ইতযাধদয কাম যক্রভ আাতত 

ফন্ধ্ যাখদত ফরা দয়দছ।  

 কাদটর/কেঁদস্তাযায় ফদ না খাওয়া। খাফায াদ যর কদয ধনদয় মাওয়ায ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 চা এয কদাকাদন আড্ডা না কদয়া ফা না ফায জন্য ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 প্রধত ধট্রয য গণধযফদন জীফানুনাক ব্যফায ও ওয়া কযায ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 ধদ য, কাধ ও জ্বদয আক্রান্ত দর ভধজদ/ভধন্দয/উানারদয় মাওয়া কথদক ধফযত থাকা গণধযফন এধড়দয় চরদত ধনদদ যনা 

প্রদান কযা দয়দছ।  

 ম্প্রধত ধফদদ কথদক আগত ব্যধিদদয ফােতামূরকবাদফ কস্বোয় কাভ ককায়াদযন্টাইদন থাকদত ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ এরাকায় দচতনতামূরক কাম যক্রভ গ্রণ কযদত ফরা দয়দছ।  

 দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তদযয ২১/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযদখয ২৯৮ নাং স্মাযদক কদযানা বাইযা কভাকাদফরায় প্রদয়াজনীয় 

ধনদদ যনায কপ্রধিদত এ কাম যারয়দয গত ২২/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযদখয ২০৪ নাং স্মাযদক কদযানা বাইযা কভাকাদফরায় দুদম যাগ 

ধফলয়ক স্থায়ী আদদাফরী ২০১৯ কভাতাদফক প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রদণয জন্য াংধিষ্ট কৌযবায কভয়য, কর উদজরা ধনফ যাী 

অধপায, উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযা ও ইউধনয়ন ধযলদ কচয়াযম্যানকদদয-কক ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।    

 

(ট) কুধড়গ্রাভঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয়, কুধড়গ্রাভ স্মাযক নাং-৫১.০১.৪৯০০.০০০.৪১.০০২.১৯-১৯৬; তাধযখ: ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ এয 

ভােদভ জাধনদয়দছ কম, কুধড়গ্রাভ কজরায দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বায় ধনম্নফধণ যত ধিান্তটি গৃীত য়ঃ 

 

 ধফশ্বব্যাী এফাং ফাাংরাদদদ কদযানা বাইযাদয াংক্রভদনয কাযদণ ঝুঁধকয ভদে ধিা প্রধতঠান, গফাধদ শুয াট, ধাং ভর, 

ম যটদকয আদনাদগানা ইতযাধদ ফন্ধ্ কঘালণা কযা দয়দছ। াধাযণ জনগণদক জনভাগভ এধড়দয় চরদত অনুদযাধ কযা দয়দছ। পদর 

এ কজরায ধিনআদয়য ভানুদলয জীফন-জীধফকা। ধকছুটা ধফধিত ওয়ায আাংকা যদয়দছ। এ কর ধনম্নআদয়য ভানুদলয জীফন-

জীধফকা স্বাবাধফক যাখায রদিয তাদদয খাদ্য ও অথ য ায়তা প্রদান কযায প্রদয়াজনীয়তা যদয়দছ।  

 

(ঠ) যাজাীঃ কজরা প্রাদনয ২৩.০৩.২০২০ধিঃ তাধযদখয ৫১.০১.৮১০০.০২৫.০৪.০০১.১৯.১৭৮ নাং দত্রয ভােদভ জানাদনা দয়দছ কম, 

াম্প্রধতক কদযানা বাইযা (দকাধবড-১৯) এয কাযদণ যাজাী কজরায াদথ ঢাকা াযাদদদয ফা চরাচর ফন্ধ্ যদয়দছ এফাং এ কজরায় 

ককান ধল্প কাযখানা না থাকায কাযদণ শ্রভজীধফ ধদন ভজুয ভানুল কভ যীন দয় দড়দছ। 

 

(ড) ভয়ভনধাংঃ কজরা প্রাক, ভয়ভনধাং কটধরদপাদন জাধনদয়দছ কম, আজ ২১.০৩.২০২০ধিঃ তাধযখ কার ১১.০০ ঘটিকায় কদযানা 

বাইযা াংক্রভণ প্রধতদযাদধ ‘কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি’ ধফদল বা অনুধঠত য়। 

(ঢ) নওগাঁ: কজরা প্রাদকয কাম যারয়, নওগাঁ স্মাযক নাং-৫১.০১.৬৪০০.১২৬.০৭.০০৭.১৯-১৮৬;তাধযখ: ২৪/০৩/২০২০ ধিঃ এয ভােদভ 

জাধনদয়দছ কম, কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ নওগাঁ কজরায কর উদজরা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় ধনদম্নাি কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছঃ 

 

 কজরা দয কজরায কর উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় ধনয়ধভত ভাইধকাং ও দচতনতামূরক ধরপদরট ধফতযণ 

কযা দে। 

 কজরায কর উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় চাদয়য কদাকান, খাফায কাদটর, কযদস্তাযা ইতযাধদ ফন্ধ্ কযা দয়দছ। 

 কজরায কর উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় এনধজও, ভফায় ধভধত এয ঋণ/ধকধস্ত আদান প্রদান ফন্ধ্ কযা 

দয়দছ। 

 কজরায কর উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় ককাধচাং/িাফ/ধফদনাদন াকয/কধভউধনটি কন্টায ফন্ধ্ কযা দয়দছ। 

 ফাজায দ্রদব্যয মুে স্বাবাধফক যাখায ধনধভত্ত ধনয়ধভত কভাভফাইর ককাট য ধযচারনা ও ফাজায ভধনটধযাং কযা দে। 

 কাভ ককায়াদযন্টাইদন থাকা কর ব্যধিদদয ফাড়ীয াভদন তকযতামুরক ফড় ধেকায রাগাদনা দয়দছ। 
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 কজরায প্রধতটি উদজরায় আইদাদরন কন্টায প্রস্তুত যাখা দয়দছ। এছাড়া উদজরা মুধিদমািা কভদেক্সমূদক ধফকল্প 

আইদরাদরন কন্টায ধাদফ ধনধ যাযণ কযা দয়দছ। 

 কজরা ও উদজরা প্রাদনয কভ যকতযা কভ যচাযীদদয জন্য ppeক্রদয়য উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 কজরা প্রাদকয কাম যারদয়য কর াখায় যােওয়া, স্যাধনটাইজায ধফতযণ কযা দয়দছ এফাং আগত কফা গ্রীতায/দ যনাথীদদয 

জন্য কাম যারদয়য মুর পটদক াফান-াঃাধনদত াত কধায়ায ব্যফস্থা যাখা দয়দছ। 

 কাভ ককায়াদযন্টাইন ধনধিতকযদণয জন্য কাভ ককায়াদযন্টাইনভুি ব্যধিদদয ফাড়ী গ্রাভ পুধরদয ভােদভ াফ যিধণক নজযদাধযদত 

যাখা দয়দছ। 

 কজরা/উদজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বা কযা কজরা/উদজরা/ইউধনয়ন/ওয়াড য দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিদক ধক্রয় যাখা 

দয়দছ। 

 কদযানা প্রধতদযাদধ কজরা/উদজরা/দৌযবা/ইউধনয়নয/ওয়াড য ম যাদয় কধভটি গঠন কদয ব্যফস্থা কনয়া দয়দছ। 

 যকায কর্তযক ভদয় ভদয় জাধযকৃত কর ধনদদ যনা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দে। 

(ন) খাগড়াছধড়ঃকজরা প্রাদকয কাম যারয়, খাগড়াছধড় স্মাযক নাং-৫১.০১.৪৬০০.০০০.৪১.০৭০.২০-১৬৮;তাযধখঃ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ এয 

ভােদভ জানাদনা দয়দছ কম, কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ খাগড়াছধড় াফ যতয কজরায় ধনদম্নাি কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছঃ 

 

 খাগড়াছধড় াফ যতয কজরায় ককাযান বাইযাদয াংক্রভণ প্রধতদযাদধ কজরা, উদজরা, কৌযবা ও ইউধনয়ন ম যাদয় কধভটি গঠন 

কদয ধক্রয় কযা দয়দছ। 

 কজরায় একটি ধনয়ন্ত্রণ কি কখারা দয়দছ মায নম্বয ০৩৭১-৬১৯৮১। 

 কজরায় ফ যস্তদযয জনগদণয ভাদঝ দচতনতা বৃধিয জন্য COVID-19 এয ধরপদরট ও স্বাস্থয তথ্য কাড য ধফতযণ কযা দয়দছ। 

 COVID-19এয দচতনতা মূরক ধফজ্ঞান কযাফর কনটওয়াদকয প্রচাদযয ব্যফস্থা কযা দয়দছ। 

 জনাধাযদণয ভাদঝ দচতনতা বৃধিয জন্য গুরুত্বপূরণ য স্থাদন ভাইধকাং কযা দে। 

 কজরা দয াাতাদর ৩০ টি কজরায় কভাট ৮০টি আইদাদরন কফড প্রস্তুত যাখা দয়দছ। 

 জরুযী প্রদয়াজদন কাদটর ‘ইদকাছধড় ইন” ও াফ যতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কফাদড যয কযষ্ট াইজ কক প্রাধতঠাধনক ককায়াদযধন্টাইন/ 

আইদাদরন ওয়াড য ধদদফ প্রস্তুত যাখা দয়দছ। 

 ককধন্দ্রীয় কধভটিয কপ্রযধত তাধরকা অনুমায়ী ধফদদ প্রতযাগত প্রফাীদদয উদজরা ও ইউধনয়ন কধভটিয ভােদভ খুদজ কফয কদয 

আফধশ্যকবাদফ ১৪ ধদদনয কাভ ককায়াদযন্টাইদন যাখায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দে। 

 কজরায় কর ধভীয়, াভাধজক যাজননধতক ও াাংস্কৃধতক অনুঠাদন জনভাদফ ধনধলি কযা দয়দছ। 

 কজরায কর ম যটন ককন্দ্র কদরয জন্য ফন্ধ্ কঘালণা কযা দয়দছ। 

(ত) কপনীঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয়, কপনী স্মাযক নাং-৫১.০১.৩০০০.০০০.৪১.১১২.২০-১৭০; তাযধখঃ ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ ভােদভ 

জানাদনা দয়দছ কম, কদযানা বাইযা াংক্রভদণয ধফস্তায রাদবয কপ্রধিদত জনগণদক তকয থাকায যাভ য কদয়া দয়দছ। উদ্ভুত ধযধস্থধত 

কভাকাদফরায় ধনম্নফধণ যত দদি গ্রণ কযা দয়দছঃ  

 

 উদজরা, কৌযবা ও ইউধনয়ন দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয গঠন কদয ধক্রয় থাকায জন্য ধনদদ য কদয়া দয়দছ এফাং কধভটিয 

একাধধক বা অনুধঠত দয়দছ। 

 উদজরা ও ইউধনয়দনয কর ভধজদদ নাভাদজয ভয় মুধল্লদদয ভাদঝ ধফদ্যভান ধযধস্থধত ম্মদন্ধ্ ও তকযতায ধফলদয় অফগত 

কযদত দফ। কমভন প্রদয়াজন ছাড়া ফাধদয কফয না ওয়া, প্রদতযকদক এদক অদযয াদথ াত ধযা ফা ককারাকুধর না কযা, াফান 

ধদদয় াত কধায়া, দুযত্ব ফজায় কযদখ চরা কপযা কযা। 

 ককান ধযফাদযয ভদে এ ধযদণয কদযানা বাইযা আক্রান্ত দর াদথ াদথ উদজরা ও কজরা স্বাস্থয ককদন্দ্র (াাতার) অথফা 

ধনধ যাধযত আইদাদরদন বধতয কযাদত দফ, মাদত আয কাদযা যীদয ধফস্তায রাব না কদয ক ধফলদয় তকয ব্যফস্থা কনয়া দয়দছ। 

 কপনী কজরা দয াাতাদর ৩০টি, ট্রভা কন্টাদয ৩০টি, ভঙ্গরকাধন্দ াাতাদর ২০টি, কানাগাজী ইউএইচধ কত ০৫টি, 

দাগনভূইয়া ইউএইচধ কত ৫টি ছাগরনাইয়া ইউএইচধ কত ৫টি, পৄরগাজী ইউএইচধদত ৫টি ফ যদভাট ১০৫টি আইদাদরন কফড 

স্থান কযা দয়দছ। 

 ইউধ দস্য দস্যা ও কচৌধকদাযদদয ভােদভ তাদদয এরাকায় াফ যিধণক খফযাখফয যাখায জন্য এরাকায় ভাইধকাং এয ভােদভ 

প্রচাদযয ব্যফস্থা কযা দয়দছ। 

 এরাকায় প্রফাীদদযদক নজযদাযীযদত যাখা দয়দছ এফাং ধযধস্থধত অফনধতয ধফলদয় উদজরায় দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিদক 

জানাদনায জন্য ফরা দয়দছ। 
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 শুকনা খাফায ফা ত্রাণ াভগ্রীয প্রদয়াজন দর াদথ াদথ কজরা প্রাক, কপনীদক অফধত কযায জন্য ফরা দয়দছ। 

 স্বাস্থয ককদন্দ্রয এমু্বদরে এফাং পায়ায াধব যদক াফ যিধণক প্রস্তুত যাখায ধনদদ যনা কদয়া দয়দছ। 

 ধপ্রন্ট এফাং ইদরক্ট্রধনক ধভধডয়ায ভােদভ কনাদবর কদযানা বাইযা াংক্রান্ত স্বাস্থয দচতনতামূরক প্রচায কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ। 

 প্রদয়াজদন উদজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয ভােদভ কদযানা বাইযা কথদক মুধি রাদবয জন্য স্বাস্থয কফা াভগ্রী ক্রয় কদয 

ধফধবন্ন ইউধনয়দন ধফনামুদে ধফতযণ কযায জন্য উদজরা ধনফ যাী অধপাযগণদক ধনদদ যনা কদয়া দয়দছ। কমভন াফান, ভাক্স, 

যাে ওয়া, শুকনা খাফায, স্যাবরন, কডটর ইতযাধদ। 

 কজরা ধিা অধপায, কপনী কজরা প্রাথধভক ধিা অধপায, কপনী এফাং উধযচারক, ইরাধভক পাউদন্ডন, কপনী এয ভােদভ 

ধিা প্রধতঠান এফাং ধভীয় প্রধতঠাদন দচতনতামূরক ধরপদরট ধফতযণ কযা দয়দছ। 

 কনাদবর কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ াাংফাধদকদদয াদথ একাধধক কপ্র কনপাদযে কযা দয়দছ। 

(থ) কযপুযঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয় কযপুয স্মাযক নাং-৫১.০১.৮৯০০.০১৯.৯৭.১৩৩.২০-৬৮; তাধযখঃ ২৫/০৩/২০২০ ধিঃ ভােদভ 

জাধনদয়দছ কম, কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ ধনম্নফধণ যত দদিমূ গ্রণ কযা দয়দছঃ  

 

 কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ প্রদয়াজনীয় দদি গ্রণ কযায জন্য কজরা য, কর উদজরা, ইউধনয়ন এফাং গ্রাভ ম যাদয় 

ভাইধকাং এয ভােদভ তকযতামূরক প্রচাযনা চারাদনা দে।  

 কযপুয কজরায ৫টি উদজরায় কভাট ১৫০ জনদক আইদাদরদন যাখায ব্যফস্থা কযা দয়দছ। 

 ধিা প্রধতঠাদনয াাাধ কর ককাধচাং কন্টায এফাং ব্যাদচ প্রাইদবট ফন্ধ্ যাখায জন্য ধনদদ যনা কদয়া দয়দছ।  

 কজরায কর ম যটন এরাকা ৩১ এধপ্রর ২০২০ ম যন্ত জনাধাযণদয জন্য ফন্ধ্ কযা দয়দছ।  

 কদযানাবাইযা কভাকাধফরায় কজরা প্রান, কযপুয কর্তযক ধরপদরট ধফতযণ, ভাইধকাং, কজরা প্রাক কযপুয এয কপবুক 

আইধড (DC Sherpur) কপবুক আইধড এফাং কপবুক কজ (কজরা প্রান, কযপুয) এয ভােদভ কজরা তথ্য ফাতায়ন, 

ধফধবন্ন বায়, কর ধিা প্রধতঠাদন এফাং ভধজদদ দচতনতামূরক প্রচাযনা চারাদনা দে।  

 কজরা প্রান ও উদজরা কর্তযক ফাযাংফায দচতনতামূরক বা বা কযা দয়দছ এছাড়া প্রধতটি ইউধনয়ন ধযলদ, কৌযবায 

কর ওয়াদড যও জনদচতনতামূরক ভাইধকাং কযা দে।  

 কজরা, উদজরা, ইউধনয়ন ম যাদয় কদযানা প্রধতদযাধ কধভটি গঠন ম্পন্ন কযা দয়দছ।  

 কজরা ধযলদ, উদজরা ধযলদমূ কর ম যাদয়য জনপ্রধতধনধধ যাজননধতক কনর্তবৃন্দ ও সুীর ভাদজয প্রধতধনধধদদয ম্পৃি 

কদয কাভ ককায়াদযনটাইন তদাযকী, কদযানা বাইযা াংক্রাভন প্রধতদযাধ কাম যক্রদভ ম্পৃি কযা দয়দছ।  

 ধফদদ প্রতযাগতদদয আধব্যকবাদফ কাভ ককায়াদযন্টাইদন থাকায ন্য ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 কাভ ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কদল্প ওয়াড য ম যাদয় তদাযধক কধভটি গঠন কযা দয়দছ। 

 স্থানীয়বাদফ ভাস্ক দতধয কদয ধফতযণ কযা দয়দছ।  

 কর ধভীয় উানারয় (ভধজদ, ভধন্দয, চাদচ য) উধস্থধত ীধভত কযায দদি কনয়া দয়দছ।  

(দ) াফনা কজরা প্রাদকয কাম যারয় াফনা স্মাযক-৫১.০১.৭৬০০.০০২.৩৫.০০৬.১৯-১০৪; তাধযখঃ ২৫/০৩/২০২০ ধিঃ ভােদভ 

জাধনদয়দছ কম, ককাধবড-১৫ (কদযানা বাইযা) এয কাযদণ কজরা/উদজরা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় ধনম্নফধণ যত কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছঃ  

 উদজরা/কৌযবা/ইউধনয়ন ও ওয়াড য ম যাদয় কদযানা বাইযা প্রধতদযাধ কধভটি গঠন কযায জন্য ধনদদ য প্রদান কযা দয়দছ। 

কজরা/উদজরায় দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বা কদয কদযানা বাইযা াংক্রভণ কভাকাদফরায় কযণীয় ম্পদকয কফ ধকছু 

গুরুত্বপূণ য ধিান্ত গ্রণ কযা দয়দছ। উদজরা/কৌযবা/ইউধনয়ন ও ওয়াড য গঠিত কধভটি কদযানা বাইযা ম্পধকযত াধফ যক ধফলদয় 

কজরা/উদজরা কধভটিদক অফধত কযদছ এয জন্য কজরা/উদজরা ম যাদয় কদরার রুভ কখারা দয়দছ মা াফ যিধনক চালু যদয়দছ।  

 কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ কভাকাদফরায় ধফদদ দত আগত প্রফাীদদয ইউধনয়ন/কৌযবা ধবধত্তক তাধরকা প্রনয়ন কযায জন্য? 

ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ এফাং তাদদযদক ধনজ ধনজ ফাধড়দত পৃথক কদি ককায়াদযন্টাইদন থাকদত ফাে কযা দে।  

 ককায়াদযন্টাইন বঙ্গকাযীদদয এফাং কদযানা বাইযাদয অজুাদত দ্রব্যমূে বৃধিকাযীদদয ধফরুদি ধনয়ধভত কভাফাইর ককাট য ধযচারনা 

কযা দে।  

 কদযানা বাইযা াংক্রভণ কভাকাফরায় গণদচতনতা সৃধষ্টয রদিয ফধযদণয বা, ভাদফ, অনুঠান, গণজভাদয়ত ফন্ধ্ যাখায 

জন্য জন্য ব্যাক প্রচায-প্রচাযণা কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ।  

 কদযনা বাইযা াংক্রভণ কযাধকদল্প ঔলদধয কদাকান, খাফাদযয কদাকান, মুধদ কদাকান ও ধনতযে াভগ্রীয কদাকান ব্যধতত 

জনভাগভ ধফধষ্ট কর দযদনয কদাকান/প্রধতলআন শুয াট ও াপ্তাধক াট-ফাজায ফন্ধ্ কদয কদয়া দয়দছ।  

 কদযানা বাইযা ধযধস্থধত কভাকাদফরায় ককায়াদযন্টাইন ব্যফস্থানা দ্রব্যমূে ধনয়ন্ত্রদণ যাখঅয রদিয ভধনটধযাং টিভ গঠন কযা 

দয়দছ এফাং গঠিত টিভ মথাযীধত র্তণমূর ম যাদয় কাজ কদয মাদে।  

 ধছন্নমূর ও তদ-দধযদ্র জনাদধাযদণয ভাদঝ ধফতযদণয জন্য ধজআয চার ও অথ য ফযাদ্দ াওয়া ধগদয়দছ মা ধফতযদণয জন্য প্রস্তুকযণ 

কাম যক্রভ প্রধক্রয়াধীন যদয়দছ। কদযানা বাইযাদয ন্যায় ভাভাযী ধযধস্থত কভাকাদফরায় অত্র কজরা/উদজরায ধফধবন্ন যকাধয/কফ-
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যকাধয দপ্তদযয কভ যকতযা-কভ যচাযী, আইন-শৃঙ্খরা যিা ফাধনীয দস্যবৃন্দ, জনপ্রধতধনধধ, াাংফাধদক, ধিা প্রধতঠাদনয ধিক, 

ধফধবন্ন যাজননধতক াংগঠদনয কনর্তবৃন্দ, সুীর ভাদজয প্রধতধনধধ ভাদজয ফ যস্তদযয জনাধাযদণয ম্পৃিতা/দমাগধতায 

ভােদভ প্রদচষ্টা চাধরদয় মাওয়া দে।  

(ধ) কনত্রদকাণাঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয় কনত্রদকানা স্মাযক নাং-৫১.০১.৭২০০.০১৫.০৬.০০২.১৮-২০৪; তাধযখঃ ২৫/০৩/২০২০ ধিঃ 

এয ভােদভ জাধনদয়দছ কম, কদযানাজধনত দুদম যাগ কভাকাদফরায় কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয গত ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযখ 

অনুধঠত বায় ধনম্নফধণ যত ধিান্ত গৃণ কযা য়ঃ  

 কদযানা বাইযা ম্পদকয দচতনতা বৃধিদত কফধ কফধ প্রচায কযদত দফ। 

 কদযানা বাইযা ম্পদকয ধরপদরট ধফধর ও ভাইধকাং কযদত দফ। 

 ইরাভী পাউদন্ডন এয ভােদভ ভধজদদয ভাইক ধদদয় ভধজদদয ইভাভগণদক কদযানা বাইযা ম্পদকয গণদচতনতা বৃধি 

কযদত দফ।  

 ঔলদধয কদাকান, কাচা ফাজায ও ধনতযপ্রদয়াজনী খাদ্যদ্রদব্যয কদাকান মথাধনয়দভ চরদফ। অন্যান্য ব্যফা প্রধতঠান কার 

৮.০০ টা কথদক ন্ধ্যা ৬.০০ ম যন্ত কখারা থাকদফ।  

 অাধু ব্যফায়ীযা মাদত ধনতযপ্রদয়াজনীয় ধজধনদয াংকট দতধযধয ভােদভ অনফধবাদফ রাবফান দত না াদয ক কাদয াট 

ফাজায ভধনটধযাং কযদত দফ।  

 কস্বোদফকদদয ভােদভ কর ফা েযান্ড, কযর েযান ও ধফধবন্ন জনগুরুত্বপূন য জায়গায় াত কধায়ায ব্যফস্থা কযা এফাং 

জীফানুনাক কস্ধ কদওয়ায জন্য ওয়াধকাং টিভ গঠন কযদত দফ।  

 ধফধবন্ন এনধডও কর্তযক প্রদত্ত ঋদণয অথ য কদযানা বাইযা ধযধস্থধত স্বাবাধফক না ওয়া ম যন্ত ঋদণয ধকধস্ত স্থধগত যাখদত 

দফ।  

 কস্বোদফক াংগঠনগুদরা কজরা প্রাদকয কাম যারদয়য কদরার রুভদক অফধত কদয কাজ কযদফন।  

 ধযধস্থধতয সুদমাগ ধনদয় ককানা প্রকায চাদাফাধজ কযা মাদফ না।  

 ধফদদ কথদক আগতদদয তথ্য াংগ্র এফাং কাভ-ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কযদন ায়তা কযদত দফ।  

(ণ) ফান্দযফনঃ কজরা প্রাদকয কাম যারয় কনত্রদকানা স্মাযক নাং-৫১.০১.০৩০০.০০০.৩৮.০০১.২০.১৫৭; তাধযখঃ ২৪/০৩/২০২০ ধিঃ এয 

ভােদভ জাধনদয়দছ কম, ককাধবড-১৯ (কদযানা বাইযা) এয কাযদণ কজরা, উদজরা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় ধনম্নফধণ যত ধিান্ত গ্রণ কযা 

দয়দছঃ  

 কজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিয বা কযা দয়দছ। 

 দুদম যাগ ধফলয়ক স্থায়ী আদদাফরী ২০১৯ কভাতাদফক উদজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি, কৌযবা দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটি এফাং 

ইউধনয়ন দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিদক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ধনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ।  

 উদজরা, কৌযবা, ইউধনয়ন ও গ্রাভ ম যাদয় জনাধাযণদক দচতন কযায রদিয ভাইধকাং কযা দে।  

 কজরা/উদজরা কমদকান এরাকায় ধফদদ কথদক আগত ককান করাক আায খফয াওয়া কগদর তৎিনাৎ কজরা প্রাক, পুধর 

সুায, ধধবর াজযন, াংধিষ্ট উদজরা ধযলদ কচয়াযম্যান অথফা উদজরা ধনফ যাী অধপাযদক জানাদনায জন্য াধাযণ 

জনগণদক উদ্ভুি ও আফান জানানা দয়দছ।  

 ধধবর াজযন কাম যারয় ও কজরা প্রাদকয কাম যারদয় কদরার রুভ কখারা দয়দছ (০৩৬১-৬২৫২৪ ধধবর াজযদনয কাম যারয় এফাং 

০৩৬১ ৬২৫৮৩, ০১৩০৯-৭৪৪৯২৩ কজরা প্রাদকয কাম যারয়)  

 ভদডদকর টীভ গঠন কযা দয়দছ।  

 কজরা ভধনটধযাং টীভ গঠন কযা দয়দছ।  

 ইদতাভদে কদযানা বাইযা প্রধতদযাদধ কযণীয় এফাং দচতনতা বৃধিয রদিয এ কজরায় ৫০,০০০ ধরপদরট ধফতযণ কযা দয়দছ।  

 ধফদদ প্রতযাগত নাধগধযকদদযদক কাভ এফাং প্রাধতঠাধনক ককায়াদযন্টাইন ধনধিত কদয তা কদঠায ভধনটধযাং কযা দে।  

  

৩। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণায় কর্তযক গৃীত কাম যক্রভঃ 

 

(ক) COVID-19 এয ারনাগাদ াংগৃীত তদথ্যয ধবধত্তদত দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভােদভ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদধনক 

প্রধতদফদন প্রকা এফাং ধফতযণ কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ। াাাধ ককাধবড-১৯ (কদযানা বাইযা) াংক্রান্ত ধফদল প্রধতদফদন 

১৮/০৩/২০২০ তাধযখ দত প্রধতধদন ২ (দুই) ফায এফাং দুদম যাগ াংক্রান্ত দদধনক প্রধতদফদদন ০১(এক) ফায প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় 

াংধিষ্ট ভন্ত্রণারয়, অধধদপ্তয, ধযদপ্তয, কফযকাধয াংস্থামূদ ারনাগাদ তথ্যাধদ কপ্রযণ কযা দে। 

 

(খ) নদবার কদযানা বাইযা (ককাধবড-১৯) ধযধস্থতয কপ্রধিদত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায কর্তযত কঘাধলত ছুট কারীন ভদয় 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য জরুযী দাপ্তধযক কাম যাধদ ম্পাদদনয জন্য এ ভন্ত্রণারদয়য স্মাযক নাং-

৫১.০০.০০০০.২১১.১৮.০০২.১৮.২৫৬; তাধযখ: ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ এয ভােদভ একটি অধপ আদদ জাযী কযা দয়দছ। 

২৬/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযখ দত ০৪/০৪/২০২০ ধিঃ তাধযখ ম যন্ত  প্রধতধদন ভন্ত্রণারদয়য জরুযী কাম যাফরী ম্পাদদনয জন্য ১০ জন 

অধতধযি ধচদফয কনর্তদত্ব ধনধ যাধযত কভ যকতযা/কভ যচাযীযা দাধয়ত্ব ারন কযদছ। এনধডআযধধ’য কাম যক্রভ মথাধযতী অব্যাত যদয়দছ।  
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(গ) গত ২৫/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযখ ধফকার ৪.০ টায় দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রধতভন্ত্রী ডা. কভাঃ এনামুয যভান, 

এভধ’য বাধতদত্ব জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভিয় গ্রুদয একটি বা এ ভন্ত্রণারদয়য বাকদি অনুধঠত দয়দছ। দুদম যাগ ধফলয়ক 

স্থায়ী আদদাফরী (SOD) এয ৩য় অোদয়য অনুদেদ ৩.১.৭-এ ফধণ যত ১৭ দস্য ধফধষ্ট জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান গ্রুদয দাধয়ত্ব ও 

কাম যাফরীয ১৮ নম্বয ক্রধভদক আন্তঃদদীয় জুদনাটিক কযাগ কমভন: ফাড য-ফ্লু, কায়াইন ফ্লু, কডঙ্গু, ধচকুনগুধনয়া, া য, ইদফারা ইতযাধদদক 

দুদম যাগ ঝধিঁ ব্যফস্থানায আওতায় আনায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রদণয জন্য এ বা অনুঠাদনয ধনদদ যনা যদয়দছ। এ আদরাদক 

ধফশ্বব্যাী কধবড-১৯ ধফস্তায রাব কযায় এফাং এদক ধফশ্ব ভাভাযী কঘালণা কযায় এ বা আহ্বান কযা য়। বায় এ ভন্ত্রণারদয়য 

ধধনয়য ধচফ, স্থানীয় যকায ধফবাদগয ধচফ, াধনম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ধচফ, কনৌ-ধযফন ভন্ত্রণারদয়য ধচফ, আইএভইধড’য 

ধচফ অন্যান্য ঊর্ধ্যতন কভ যকতযাবৃন্দ উধস্থত ধছদরন। বায় ধফস্তাধযত আদরাচনা কদল ধনদম্নাি ধিান্ত গৃীত য়ঃ   

 

১। প্রধতটি কজরায় কডধডদকদটড ধটার প্রদয়াজনীয় ধফদলজ্ঞ, ডািায, না য, ড্রাইবায, এযমু্বদরে, ব্যধিগত ধনযাত্তা যঞ্জাভ 

(ধধই) ব্যফস্থা যাখদত দফ।  

 

২। ভানধফক য়তা ধফতযদণয কিদত্র আইন শৃাংখরা যিাদথ য পূফ যদে পুধর ধফবাগদক অফধত কযদত দফ।   

 

৩। কদযানা বাইযা কভাকাধফরায় ম্পদ, কফা জরুযী আশ্রয়দকন্দ্র ধদদফ ধচধেত বফন, মানফন ফা অন্যান্য সুধফধা হুকুভ দখর ফা 

ধযকুধজদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কদয যাখদত দফ।  

 

৪। কদযানা বাইযা কমদত্য াংক্রাভক ব্যধধ কদত্য র্ধ্াংাফদল, ফজযয অাযণ, মৃতদদ ব্যফস্থানা, ভানধফক ায়তা ব্যফস্থানা, 

স্বাস্থয এফাং আশ্রয়দকন্দ্র প্রদতযকটি কিদত্র স্বাস্থয ভন্ত্রণারদয়য গাইডরাইন অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় দদি গ্রণ কযদত দফ।  

 

৫। জনদচতনতা বৃধিয রদিয ধনদম্নাি াংফাদটি ব্যক প্রচাদযয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।  

কেধকাং ধনউজ 

ক) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কখ াধনায ধনদদ য  অনুমায়ী স্থানীয় জনপ্রধতধনধধ ও স্থানীয় প্রান আনায াদ 

আদছন, প্রদয়াজনীয় খাদ্য ায়তায জন্য কমাগাদমাগ করুন।  

খ) াভাধজক দূযত্ব ফজায় যাখুন। 

গ)  অধত প্রদয়াজন ব্যধতত ঘদযয ফাধদয মাওয়া কথদক ধফযত থাকুন।  

ঘ)  স্বাস্থয ধফধধ কভদন চলুন। 

প্রচাদযঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 
 

 (ঘ) দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য কদযানা বাইযা ধফস্তায প্রধতদযাধ ইদতাভদে ধনদম্নাি কাম যক্রভ গ্রণ কদযদছঃ  

 ১। চীন দত প্রতযাগত ০১ /০২/২০২০ দত ১৬/০২/২০২০ধিঃ তাধযখ ম যন্ত ককায়াদযন্টাইদন যাখা ৩১২ জদনয ভদে খাফায ,

ধফছানাত্র প্রদয়াজনীয় ব্যফাম য াভগ্রী যফযা কযা দয়দছ। একই িধতদত ১৪ /০৩/২০২০ ও ১৫/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযদখ 

ইতাধর কথদক প্রতযাগত প্রফাী নাগধযকদদয মথাক্রদভ ১৫০  ,১৭০ ও ২৪৮ জদনয ভদে খাফায যফযা অন্যান্য ব্যফাম য 

রধজধেক াদ যাট প্রদান কযা দয়দছ।  

 

২। স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় কর্তযক গঠিত জাতীয় কধভটিদত গৃধত ধিান্তমূ ফাস্তফায়ন কযা দে।  

 

৩। কযাধঙ্গা ও কজদনদবা কযাম্প এফাং ফধস্তমূদ যান্ড স্যাধনটাইজায ধফতযণ কদযানা বাইযা ম্পদকয দচতন কযা দে।  

 

৪। দুদম যাগ ব্যফস্থানায় ধনদয়াধজত ধধধ  ,আযফান বরাধন্টয়ায ,ফাাংরাদদ স্কাউট অন্যান্য বরাধন্টয়াযদদযদক দচতনমূরক কাদজ  

ধনজস্ব স্বাস্থযধফধধ কভদন তকযতায াদথ অাংগ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা দয়দছ।  

 

৫। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তদযয কদরার রুভ ২৪ × ৭ কখারা যাখা এফাং ভাঠ ম যায় কথদক 

প্রাপ্ত তথ্যাধদ অনুমাধয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দে।  

 

৬। এনধডআযধধ কথদক প্রধত ৪ ঘন্টা য য কদযানা বাইায ম্পধকযত প্রধতদফদন প্রকা কযা াংধিষ্টদদয অফধত কযা দে। 

 

৭। দচতনতা বৃধিয রদিয কস্বোদফকদদয ভােদভ জনগদণয ভদে ধরপদরট ধফতযণ কযা দে।  

 

৮। ঢাকা ধফশ্বধফদ্যারদয়য পাদভ যী ধফবাগ ও ফাাংরাদদ প্রদকৌর ধফশ্বধফদ্যারয়দক যান্ড স্যাধনটাইজায প্রস্তুদত ায়তা কযা দে।   

 

৯। কদদয াধফ যক ধযধস্থধত ম যদফিদণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক কধভটি গঠন ও কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ।  
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১০। চাধদা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় মুসৄদতয ভানধফক ায়তা কাম যক্রভ ধযচারনায জন্য প্রস্তুধত যদয়দছ।  

 

১১। ৩১ /০১/২০২০ ধিঃ তাধযখ দত আদকানা স্থায়ী াজী কযাদম্প অফস্থানকারীন খাফায যফযা ও তদাযধক কযায কাদজ ায়তা 

কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তদযয কাভ যকতযা / কভ যচাযীগণ ধনজস্ব দাপ্তধযক 

দাধয়দত্বয অধতধযি এ দাধয়ত্ব ারন কযদছন।  

 

১২। কদদয ধফধবন্ন ধফবাগ, কজরা, উদজরা, ইউধনয়ন ও ওমাড য ম যন্ত দচতনা বৃধিয জন্য াংধিষ্ট দুদম যাগ ব্যফস্থানা কধভটিদক 

অনুদযাধ কযা দয়দছ। 

 

১৩। কস্বোদফকদদয ধনযাত্তায ধফলয়টি ধফদফচনায় কযদখ ধধই (personal protection equipment) াংগ্র কযা 

দে। 

 

১৪। কদযানা বাইযা ধযধস্থধত কভাকাধফরায জন্য ৬৪টি কজরায় এ ম যন্ত ৭ ককাটি ৫৮ রি ৭২ াজায ২৬৪ টাকা ধজআয )কযা (নগদ 

এফাং ২৪ াজায ৭ত ১৭ কভঃটন ধজআয চার কজরা প্রাদকয অনুসদর ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ।  

(ঙ) কদযানা বাইযা কভাকাধফরায জন্য ফযাদ্দকৃত ভানধফক ায়তায ধফফযণ (২৪/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযখ):  

ক্রঃনাং কজরায নাভ ২৪-০৩-২০২০ ধিঃ 

তাধযদখ 

ত্রাণ কাম য (চার) 

ভজুদ (কভঃটন) 

২৪-০৩-২০২০ ধিঃ 

তাধযদখ 

কদযানা বাইযাদ 

ধফদল ফযাদ্দ ত্রাণ 

কাম য (চার) (কভঃ 

টন) 

২৪-০৩-২০২০ ধিঃ 

তাধযদখ 

ত্রাণ কাম য (নগদ) 

ভজুদ (টাকা) 

২৪-০৩-২০২০ ধিঃ তাধযদখ 

কদযানা বাইযাদ ধফদল 

ফযাদ্দ ত্রাণ কাম য (নগদ) 

(টাকা) 

১ ঢাকা (ভানগযী) 303 ২০০ (দুইত) ৯৯৫০০ ২০,০০,০০০/- (ধফ রি) 

২ গাজীপুয (ভানগযী) 114 ১০০ (একত) ৫৬২০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩ ভয়ভনধাং (ভানগযী) 256 ১০০ (একত) ১৯২৫০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৪ পধযদপুয 207 ১০০ (একত) ২৫৪০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৫ ধকদাযগঞ্জ 444 ১০০ (একত) ৫০০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৬ কনত্রদকানা  585 ১০০ (একত) ৩০১০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৭ টাাংগাইর 244 ১০০ (একত) ২৫০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৮ নযধাংদী 120 ১০০ (একত) ২০৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৯ ভাধনকগঞ্জ 247 ১০০ (একত) ১৭৭০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

১০ মুধেগঞ্জ 235 ১০০ (একত) ২৫৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

১১ নাযায়নগঞ্জ (ভানগযী) 235 ১০০ (একত) ২৫৫০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

১২ কগাারগঞ্জ 312 ১০০ (একত) ৭৭৪০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

১৩ জাভারপুয 244 ১০০ (একত) ৩৬০০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

১৪ যীয়তপুয 198 ১০০ (একত) ২৮৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

১৫ যাজফাড়ী 207 ১০০ (একত) ৩৪৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

১৬ কযপুয 224 ১০০ (একত) ৪৩০০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

১৭ ভাদাযীপুয 240 ১০০ (একত) ৩০০০০০ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) 

১৮ চট্রগ্রাভ (ভানগযী) 532 ১০০ (একত) ৬৫০০০০ ১৫,০০,০০০/- (দনয রি) 

১৯ কক্সফাজায 195 ১০০ (একত) ১৫২৫০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

২০ যাাংগাভাটি 513 ১০০ (একত) ২৭০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

২১ খাগড়াছধড় 215 ১০০ (একত) ৩০৫০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

২২ কুধভল্লা (ভানগযী) 213 ১০০ (একত) ৪৫৫০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

২৩ োক্ষ্মণফাধড়য়া 300 ১০০ (একত) ৩০০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

২৪ চাঁদপুয 234 ১০০ (একত) ২১০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

২৫ কনায়াখারী 226 ১০০ (একত) ৩০০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

২৬ কপনী 648 ১০০ (একত) ১৩৯৮২৬৪ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

২৭ রক্ষ্মীপুয 500 ১০০ (একত) ৭১৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 
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২৮ ফান্দযফান 252 ১০০ (একত) ৪৪০০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

২৯ যাজাী (ভানগযী) 398 ১০০ (একত) ৩৩৭৫০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩০ নওগাঁ 192 ১০০ (একত) ২৫৫০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩১ াফনা 180 ১০০ (একত) ৩১০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩২ ধযাজগঞ্জ 353 ১০০ (একত) ১০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩৩ ফগুড়া 318 ১০০ (একত) ৮৩০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩৪ নাদটায 155 ১০০ (একত) ২১৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৩৫ চাঁাইনফাফগঞ্জ 148 ১০০ (একত) ৫০৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৩৬ জয়পুযাট 196 ১০০ (একত) ২০০০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৩৭ যাংপুয (ভানগযী) 485 ১০০ (একত) ১৯৬৫০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩৮ ধদনাজপুয 226 ১০০ (একত) ৩৯৪০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৩৯ কুধড়গ্রাভ 258 ১০০ (একত) ২৪০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৪০ ঠাকুযগাঁও 248 ১০০ (একত) ২৮৯০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৪১ ঞ্চগড় 371 ১০০ (একত) ২৪৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৪২ নীরপাভাযী  281 ১০০ (একত) ২০৬০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৪৩ গাইফান্ধ্া 209 ১০০ (একত) ৩৩৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৪৪ রারভধনযাট 212 ১০০ (একত) ২১২৫০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৪৫ খুরনা (ভানগযী) 440 ১০০ (একত) ১৫৭০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৪৬ ফাদগযাট 593 ১০০ (একত) ৩৫০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৪৭ মদায 244 ১০০ (একত) ২২৭০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৪৮ কুধষ্টয়া 120 ১০০ (একত) ২০০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৪৯ াতিীযা 200 ১০০ (একত) ২৫০০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৫০ ধঝনাইদ 228 ১০০ (একত) ২১৬০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৫১ ভাগুযা 110 ১০০ (একত) ৩৫৪৫০০ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) 

৫২ নড়াইর 186 ১০০ (একত) ৩৪৬৫০০ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) 

৫৩ কভদযপুয 316 ১০০ (একত) ২৭৫০০০ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) 

৫৪ চুয়াডাাংগা 258 ১০০ (একত) ২৪৯৫০০ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) 

৫৫ ফধযার (ভানগযী) 195 ১০০ (একত) ১৫৬০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৫৬ টুয়াখারী 206 ১০০ (একত) ৩০০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৫৭ ধদযাজপুয 289 ১০০ (একত) ৬৭৪০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৫৮ কবারা 277 ১০০ (একত) ২৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৫৯ ফযগুনা 208 ১০০ (একত) ৩৫০০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

৬০ ঝারকাঠি  208 ১০০ (একত) ১৯১৫০০ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) 

৬১ ধদরট (ভানগযী) 321 ১০০ (একত) ২৬০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৬২ ধফগঞ্জ 475 ১০০ (একত) ২২৪০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৬৩ সুনাভগঞ্জ 295 ১০০ (একত) ২১০০০০ ১০,০০,০০০/- (দ রি) 

৬৪ কভৌরবীফাজায 575 ১০০ (একত) ৩৩৫০০০ ৭,০০,০০০/- (াত রি) 

 কভাট= 18217 ৬,৫০০ (ছয় াজায 

াঁচত) কভঃ টন 

২০৮৭২২৬৪ ৫,৫০,০০,০০০/- (াঁচ ককাটি 

ঞ্চা রি) টাকা 

(সূত্রঃ ত্রাণ কভ যসূচী-১ াখায স্মাযক নাং-৫১ .০০.০০০০.৪২১.১৪.০ ০৯.১৮.১৫৫; তাধযখঃ ২৪-০৩-২০২০ ধি.)

(চ) ধফধবন্ন প্রাকৃধতক দুদম যাগ কদযানা বাইযা কভাকাধফরায জন্য ফযাদ্দকৃত ভানধফক ায়তায ধফফযণ (২৩/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযখ):  

 

ক্রঃ 

নাং 

কজরায নাভ ত্রাণ কাম য (চার) ফযাদদ্দয 

ধযভান (কভঃ টন) 

 ত্রাণ কাম য (নগদ)ফযাদদ্দয ধযভান 

(কভঃ টন) 

ফযাদদ্দয তাধযখ  

০১ গাজীপুয  ১০০ (একত) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

০২ জাভারপুয  ৫০ (ঞ্চা) ০ ২৩/০৩/২০২০ 
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০৩ যীয়তপুয  ৫০ (ঞ্চা) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

০৪ ভাদাযীপুয  ১০০ (একত) ২,০০,০০০/- ((দুই রি) ২৩/০৩/২০২০ 

০৫ চাঁদপুয  ৫০ (ঞ্চা) ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) ২৩/০৩/২০২০ 

০৬ জয়পুযাট  ৫০ (ঞ্চা) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

০৭ ধদনাজপুয  ৫০ (ঞ্চা) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

০৮ রারভধনযাট  ৫০ (ঞ্চা) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

০৯ মদায  ৫০ (ঞ্চা) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

১০ াতিীযা  ১০০ (একত) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

১১ ধঝনাইদ ৮০ (আধ) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

১২ কভদযপুয  ১০০ (একত) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

১৩ চুয়াডাঙ্গা  ৮০ (আধ) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

১৪ টুয়াখারী  ৬০ (লাট) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

১৫ ফযগুনা  ৬০ (লাট) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

১৬ ঝারকাঠি ১০০ (একত) ০ ২৩/০৩/২০২০ 

  ১,১৩০ (এক াজায 

একত ধত্র) কভঃ টন 

২,৫০,০০০/- (দুই রি ঞ্চা 

াজায) টাকা 

 

(সূত্র: ত্রাণ কভ যসূচী-১ াখায ২৩/০৩/২০২০ ধিঃ তাধযদখয স্মাযক নাং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৪৯) 

 

২ । ইা ভদাদদয়য দয় অফধগতয জন্য কপ্রযণ কযা দরা। 

 

 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা-১  

এনধডআযধধ অধধাখা   

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

কভাাম্মদ াধপজুয যভান 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা (অধতধযি দাধয়ত্ব) 

কপান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ 

পযাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬ 

ই-কভইর: controlroom.ddm@gmail.com 

 

স্মাযক নম্বয: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৬.০১৩.১৯.৫০                                               তারিখ: ২৭/০৩/২০২০ রি: 

 

দম অফগধত ও কাম যাদথ য কপ্রযণ কযা র:  

১। ভধন্ত্রধযলদ ধচফ, ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ 

২। মুখ্য ধচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় 

৩। ধধনয়য ধচফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

৪। ধচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় 

৫। ধচফ, স্বাস্থয কফা ধফবাগ 

৬) ভাধযচারক, দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয 

৭। প্রধতভন্ত্রীয একান্ত ধচফ, ভাননীয় প্রধতভন্ত্রী ভদাদদয়য দপ্তয, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

৮। ধফবাগীয় কধভনায  (কর) 

৯। ধযচারক, (কর) দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয  

১০।  কজরা প্রাক (কর) 

১১। উ-ধযচারক )কর ( দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয  

১২। কজরা ত্রাণ ও পুন যফান কভ যকতযা 

 

  

 

 

কভাাম্মদ াধপজুয যভান  

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা (অধতধযি দাধয়ত্ব) 

 

 

২৭-৩-২০২০ 

 

২৭-৩-২০২০ 

mailto:controlroom.ddm@gmail.com

