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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  

জরুধয াড়াদান ককন্দ্র (ইওধ)  

www.ddm.gov.bd  

৯২-৯৩ ভাখারী ফা/এ, ঢাকা-১২১২ 

 

স্মাযক নম্বয: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৬.০১৩.১৯.৫১ 

 

ধফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদধনক প্রধতদফদন  

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

আজ ১২ কভ ২০২০ ইাং তাধযখ কবায ০৫.৩০ ঘটিকা দত দুপুয ০১ 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 রঘুচাদয ফধধ যতাাং  ধিভফঙ্গ ও তৎাংরগ্ন এরাকা ম যন্ত ধফস্তৃত যদয়দছ। কভৌসুদভয স্বাবাধফক রঘুচাটি দধিণ 

ফদঙ্গাাগদয অফস্থান কযদছ। 
 

পূফ যাবাঃ মদায, কুধিয়া ও কুধভল্লা অঞ্চর ভয়ভনধাং, যাজাী, যাংপুয  ও ধদরট  ধফবাদগয দু’এক জায়গায় অস্থায়ীবাদফ 

দভকা/ঝদড়া াওয়া ও ধফজরী চভকাদনা বৃধি/ ফজ্র বৃধি দত াদয। এছাড়া কদদয অন্যত্র আাংধক কভঘরা আকা আফাওয়া 

প্রধানতঃ শুষ্ক থাকদত াদয। 

 

তা প্রফাঃ  ীতাকুন্ড, কপনী, যাঙ্গাভাটি, কনায়াখারী, কক্সফাজায,  াফনা ও ধদরট অঞ্চরমূদয উয ধদদয় মৃদু তা-প্রফা ফদয় মাদে  

এফাং তা অব্যাত থাকদত াদয । 

 

তাভাত্রাঃ াযাদদদ ধদন ও যাদতয তাভাত্রা াভান্য বৃধি কদত াদয। 

  

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

  

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

 

 

 

 

গতকার দফ যাচ্চ তাভাত্রা ধছর যঙ্গাভাটি ৩৭.৫
০ 

এফাং আজদকয ফ যধনম্ন তাভাত্রা কেঁতুধরয়া ২২.০
০ 

কঃ।      

 

অধগ্নকান্ডঃ   পায়ায াধব য ও ধধবর ধডদপদেয ধনয়ন্ত্রণ কদিয তথ্য (দভাফাইর এএভএ) কথদক জানা মায়, ১০/০৫/২০২০ধরঃ তাধযখ 

যাত ১২.০০টা কথদক ১১/০৫/২০২০ধরঃ তাধযখ যাত ১২.০০টা ম যন্ত াযাদদদ কভাট ১৪ টি অধগ্নকাদেয ঘটনা ঘদটদছ। বিভাগবভবিক 

অধগ্নকাদে ধনত ও আদতয সংখ্যা বিম্নে দেওয়া হলঃ     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাধযখ:  
২৯ বিশাখ, ১৪২৭ 

১২ দে ২০২০ বি: 

ধফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনধাং চট্রগ্রাভ ধদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফধযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৫.২ ৩৪.৮ ৩৭.৫ ৩৬.০ ৩৬.০ ৩২.৮ ৩৫.৪ ৩৫.৬ 

ফ যধনম্ন তাভাত্রা ২৩.৭ ২৫.০ ২৪.৫ ২৫.০ ২৩.২ ২২.০   ২৪.০ ২৫.০ 

ক্রঃ নাং ধফবাদগয নাভ অধগ্নকাদন্ডয াংখ্যা আদতয াংখ্যা ধনদতয াংখ্যা 

১। ঢাকা ৬ ০ ০ 

২। ভয়ভনধাং ৩ ০ ০ 

৩। ফধযার ০ ০ ০ 

৪। ধদরট ০ ০ ০ 

৫। যাজাী ১ ০ ০ 

৬। যাংপুয ০ ০ ০ 

৭। চট্টগ্রাভ ৩ ০ ০ 

৮। খুরনা ১ ০ ০ 

 কভাট ১৪ ০ ০ 
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কদযানা বাইযা াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

১। ধফশ্ব ধযধস্থধতঃ  

গত ১১/০৩/২০২০ ধরঃ 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 মৃতুযফযণ কদযদছ। কদয়ক রি 

ভানুল াাতাদর ধচধকৎাধীন যদয়দছ। আগাভী ধদনগুদরাদত এয াংখ্যা আদযা ফাড়ায আাংকা যদয়দছ। ধফশ্ব স্বাস্থয াংস্থায ১১/০৫/২০২০ 

ধরঃ 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    ৪০,০৬,২৫৭ ১,০০,৮৮১ 

০২ ২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রাদন্তয াংখ্যা                          ৮৮,৮৯১   ৫,৫৬৭ 

০৩ কভাট মৃত ব্যধিয াংখ্যা     ২,৭৮,৮৯২    ৩,৪৮১ 

০৪ ২৪ ঘন্টায় নতুন মৃতুযয াংখ্যা  ৪,৫৩১  ১২৫ 

 

 

 

২। ফাাংরাদদ ধযধস্থধতঃ 

 স্বাস্হয অধধদপ্তয, স্বাস্থয অধধদপ্তদযয করথ্ ইভাদজযেী অাদযন কন্টায ও কদরার রুভ, কযাগতত্ত্ব, কযাগ ধনয়ন্ত্রণ ও গদফলণা 

ইনধিটিউট এফাং প্রধানভন্ত্রীয দুদম যাগ ব্যফস্থানায ভন্বয় ও ত্রাণ তৎযতা ভধনটধযাং কর দত প্রাপ্ত তথ্যাধদ ধনদম্ন প্রদান কযা দরাঃ 

 

(ক) গত ১৬ই এধপ্রর, ২০২০ ধরঃ তাধযদখ াংক্রাভক কযাগ (প্রধতদযাধ, ধনয়ন্ত্রণ ও ধনমূূ্র) আইন, ২০১৮ (২০১৮ াদরয ৬১ নাং আইন) এয ১১ 

(১) ধাযায িভতাফদর ভগ্র ফাাংরাদদদক াংক্রভদণয ঝুঁধকপূণ য এরাকা কঘালণা কযা দয়দছ। 

 

(খ) ফাাংরাদদদ ককাধবড-১৯ যীিা, নািকৃত কযাগী, ধযদকাবাযী এফাং মৃতুয াংক্রান্ত তথ্য (১১/০৫/২০২০ধরঃ): 

 

 গত ২৪ ঘন্টা অদ্যাফধধ 

ককাধবড-১৯ যীিা দয়দছ এভন ব্যধিয াংখ্যা ৭,২৬৭ ১,২৯,৯২৪ 

ধজটিব কযাগীয াংখ্যা ১,০৩৪ ১৫,৬৯১ 

ককাধবড-১৯ আক্রান্ত কযাগীয মৃতুযয াংখ্যা  ১১ ২৩৯ 

 

 

 

(গ) ফাাংরাদদদ কদযানা বাইযা (ককাধবড-১৯) আইদাদরন ও ককায়াদযন্টাইন াংক্রান্ত তথ্য (গত ১০/০৩/২০২০ ধরঃ কথদক ১২/০৫/২০২০ 

ধরঃ তাধযখ) 
 

ধফলয় াংখ্যা (জন) 

াাতাদর আইদাদরদন ধচধকৎাধীন কভাট ব্যধিয াংখ্যা       ৩,৬১৭ 

াাতাদর আইদাদরন দত ছাড়ত্র প্রাপ্ত ব্যধিয াংখ্যা   ১,২৫৬ 

ফতযভাদন াাতাদর আইদাদরদন থাকা ব্যধিয াংখ্যা  ২,৩৬১ 

কভাট ককায়াদযন্টাইদন থাকা ব্যধিয াংখ্যা ২,২৫,০৮৪ 

ককায়াদযন্টাইন দত ছাড়ত্র প্রাপ্ত ব্যধিয াংখ্যা  ১,৭৯,৬৯৯ 

ফতযভাদন ককায়াদযন্টাইদন থাকা ব্যধিয াংখ্যা ৪৫,৩৮৫ 

কভাট  কাভ ককায়াদযন্টাইদন থাকা ব্যধিয াংখ্যা   ২,১২,৫০৯ 

কাভ ককায়াদযন্টাইন দত ছাড়ত্র প্রাপ্ত ব্যধিয াংখ্যা ১,৭১,১২১ 

ফতযভাদন কাভ ককায়াদযন্টাইনযত ব্যধিয াংখ্যা ৪১,৩৮৮ 

াাতাদর ককায়াদযন্টাইন থাকা ব্যধিয  াংখ্যা   ১২,৫৭৫ 

াাতার ককায়াদযন্টাইন দত ছাড়ত্র প্রাপ্ত ব্যধিয  াংখ্যা  ৮,৫৭৮ 

ফতযভাদন াাতার ককায়াদযন্টাইদন থাকা ব্যধিয াংখ্যা ৩,৯৯৭ 
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(ঘ) ফাাংরাদদদ নদবর কদযানা বাইযা (COVID-19) কযাদগ ককায়াদযন্টাইন এফাং আইদাদরাদনয প্রধতদফদন (ধফবাগওয়াযী তথ্য 

১২/০৫/২০২০ ধরঃ 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  াাতাদর 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 

প্রভাধন

ত 

কযাগীয 

াংখ্যা  

াাতাদর 

বধতয 

কযাগীয 

াংখ্যা  

০১ ঢাকা    ৫০২ ৮০১ - ১৮৮ ৫০২ ৯৮৯ ৬৩ ২ - - 

০২ ভয়ভনধাং ৪৩ ২৩ - - ৪৩ ২৩ ৫ ৫ - - 

০৩ চট্টগ্রাভ  ২৬২ ২৮৫ ২১ ৩৭         ২৮৩ ৩২২ ৩৭ ৯ - - 

০৪ যাজাী  ৩১ ২৫৭ - ২ ৩১ ২৫৯ - ১ - - 

০৫ যাংপুয  ২৬০ ৮৩৬ ৭ ২৯ ২৬৭ ৮৬৫ ১৫ ৫ - - 

০৬ খুরনা  ১১৭ ২০০ ৭০ ৩৯ ১৮৭ ২৩৯ ১৫ ২৮ - - 

০৭ ফধযার  ২৬৫ ২০৭ ১১ ১৪ ২৭৬ ২২১ ৯ ১ - - 

০৮ ধদরট    ৬৯ ১৪৬ ৮ ১ ৭৭ ১৪৭ ৮ ১৬ - - 

 ফ যদভাট   ১,৫৪৯ ২,৭৫৫ ১১৭ ৩১০ ১,৬৬৬ ৩,০৬৫ ১৫২ ৬৭ - - 

 

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

১০/০৩/২০২০ ধরঃ দত ১২/০৫/২০২০ ধরঃ তাধযখ কার ৮ টা ম যন্ত):  

ক্রঃ 

নাং 

ধফবাদগয 

নাভ  

১০/০৩/২০২০ ধরঃ দত ফ যদভাট/অদ্যাফধধ  

ককায়াদযন্টাইন  াাতাদর আইদাদরান  কযাগীয তথ্য  

কাভ ককায়াদযন্টাইন  াাতার ও অন্যান্য স্থান   ফ যদভাট    

কাভ 

ককায়াদযন্টাই

কন াঠাদনা 

ব্যধি/মাত্রীয 

াংখ্যা  

কাভ 

ককায়াদযন্টাইন 

দত ছাড়ত্র 

প্রাপ্ত 

ব্যধি/মাত্রীয 

াংখ্যা  

াাতার 

ককায়াদযন্টাই

কন 

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  ৪৩,৫৩৭ ২৭,৩৮০ ১,৫০১ ১,২৫৪ ৪৫,০৩৮ ২৮,৬৩৪  ১,১০৮ ২৩২ ২,৭০২ - 

০২ ভয়ভনধাং ৪,৪৬০ ৩,৯৯২ ১১৭ ১১৩ ৪,৫৭৭ ৪,১০৫ ১৮৭ ৮৬ ৪৫২ - 

০৩ চট্টগ্রাভ   ৫৮,০২৯ ৫৩,৮৬২ ৩,৮৩৩ ৩,০৯৭ ৬১,৮৬২ ৫৬,৯৫৯ ৭০২ ২৮০ ৭৮৩ - 

০৪ যাজাী  ২৮,৮০৬ ২০,৬৫৯ ৪২২ ২৮০ ২৯,২২৮ ২০,৯৩৯ ২২৮ ১৭৭ ১৭৬ - 

০৫ যাংপুয ২৯,৩৯২ ২৩,০৯০ ১,০৪৯ ৭৯৬ ৩০,৪৪১ ২৩,৮৮৬ ৩৬১ ৭১ ৩২৩ - 

০৬ খুরনা  ২৭,৫৫১ ২৫,৪৭৬ ৪,৭৩৮ ২,৪৮৭ ৩২,২৮৯ ২৭,৯৬৩ ৪৯৯ ২২৪ ২২৯  

০৭ ফধযার   ১০,০১৮ ৭,৫২৪      ৬৭৯ ৩৫৪ ১০,৬৯৭ ৭,৮৭৮ ৩২৫ ৮৯ ১৫১ - 

০৮ ধদরট  ১০,৭১৬ ৯,১৩৮ ২৩৬ ১৯৭ ১০,৯৫২     ৯,৩৩৫ ২০৭ ৯৭ ১৮৪ - 

 ফ যদভাট  ২,১২,৫০৯ ১,৭১,১২১ ১২,৫৭৫ ৮,৫৭৮ ২,২৫,০৮৪ ১,৭৯,৬৯৯ ৩,৬১৭ ১,২৫৬ ৫,০০০ - 

 

 

 (চ)  ককাধবড-১৯ াংক্রান্ত রধজধিক ভজুদ ও যফযা াংক্রান্ত তথ্য (১২/০৫/২০২০ধরঃ তাধযখ কার ৮ টা ম যন্ত): 

 

যঞ্জাদভয নাভ কভাট াংগ্র কভাট ধফতযণ ফতযভান ভজুদ 

ধধই (PPE) ২১,৩২,৩২৫ ১৭,৪৩,৯২৬ ৩,৮৮,৩৯৯ 
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(ছ)  আদকানা জ্জ্ব কযাদে ফাাংরাদদ কনাফাধনীয ব্যফস্থানায় ৪০০ জন এফাং BRAC Learning Center এ ৬০০ জন, উত্তযা 

ধদয়াফাড়ীদত ১২০০ জন এফাং াবাদযয BPATC কত ৩০০ এফাং মদায গাজীয দযগা ভাদ্রাায় ৫৫৩ জনদক ককায়াদযন্টাইন এ যাখায ব্যফস্থা 

কযা দয়দছ। উদল্লখ্য কম, ফতযভাদন আদকানা জ্জ্ব কযাদে কভাট ১০৭ জন এফাং BRAC Learning Center এ ১৮৮ জন এফাং মদায 

গাজীয দযগা ভাদ্রাায় ৩৩৪ জন ককায়াদযন্টাইদন যদয়দছন ।  
 

(জ) াযাদদদ ৬৪ কজরায কর উদজরা ও কজরা ম যাদয় প্রাধতষ্ঠাধনক ককায়াদযন্টাইদনয জন্য প্রস্তত কযা দয়দছ - ৬ ১৫ টি প্রধতষ্ঠান এফাং 

এয ভােদভ তাৎিধনকবাদফ প্রাধতষ্ঠাধনক ককায়াদযন্টাইদনয কফা প্রদান কযা মাদফ -৩০,৯৫৫  জনদক।  

 

 

(ঝ) কদযানা বাইযা ধযধস্হধত কভাকাধফরায় রকডাউনকৃত ধফবাগ/কজরা/এরাকায ধফফযণ (১২/০৫/২০২০ ধরঃ কার ০৮.০০ টা ম যন্ত): 

 

ক্রঃ ধফবাদগয 

নাভ 

পূণ যাঙ্গবাদফ রকডাউনকৃত কজরা াংখ্যা কম কর কজরায ধকছু ধকছু এরাকা রকডাউন 

কযা দয়দছ 

াংখ্যা 

১। ঢাকা গাজীপুয, কগাারগঞ্জ, ধকদাযগঞ্জ, ভাদাযীপুয, 

নাযায়নগঞ্জ, নযধাংদী, যাজফাড়ী, ধযয়তপুয, 

টাঙ্গাইর ও মুধেগঞ্জ 

 

১০ 

ঢাকা, পধযদপুয ও ভাধনকগঞ্জ ০৩ 

২। ভয়ভনধাং ভয়ভনধাং, কনত্রদকানা, জাভারপুয ও কযপুয ০৪ - - 

৩। চট্টগ্রাভ কক্সফাজায, কনায়াখারী, রহ্মীপুয, চাঁদপুয, 

কুধভল্লা ও  ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

০৬ চট্টগ্রাভ, ফান্দযফান ও কপনী ০৩ 

৪। যাজাী যাজাী, নওগাঁ, জয়পুযাট, ফগুড়া ও নাদটায ০৫ াফনা, ধযাজগঞ্জ ও চাঁাইনফাফগঞ্জ ০৩ 

৫। যাংপুয যাংপুয, গাইফান্ধা,কুধড়গ্রাভ, রারভধনযাট, 

নীরপাভাযী, ধদনাজপুয, ঠাকুযগাঁও ও ঞ্চগড় 

০৮                      - - 

৬। খুরনা মদায, নড়াইর ও চুয়াডাঙ্গা ০৩ খুরনা,  ফাদগযাট, াতিীযা, ধঝনাইদা, 

ভাগুযা, কভদযপুয ও কুধিয়া 

০৭ 

৭। ফধযার ফধযার, টুয়াখারী, ফযগুনা ও ধদযাজপুয ০৪ কবারা ও ঝারকাঠি ০২ 

৮। ধদরট ধদরট, ধফগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ ও কভৌরবীফাজায  ০৪ - - 

 

(ঞ) ফাাংরাদদদ ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা (১২/০৫/২০২০ধরঃ): 

 

ধফলয় ২৪ ঘন্টায় ফ যদল 

ধযধস্থধত 

গত ২১/০১/২০২০ 

কথদক অদ্যফধধ 

কভাট ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা (জন) ৭১৩ ৬,৮৩,৭৯৯ 

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

মাত্রীয াংখ্যা (জন) 

 ২৬২ ৩,২৮,৫৯৮ 

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

াংখ্যা (জন) 

২০৪ ১৭,৫৬২ 

ঢাকা কযান্টনদভন্ট ও কফনাদার কযরওদয় কেদন ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা (জন) ০ ৭,০২৯ 

অন্যান্য চালু স্থরফন্দযগুদরাদত ধিধনাংকৃত মাত্রীয াংখ্যা (জন) ২৪৭ ৩,৩০,৬১০ 

 

৩।    দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক গৃীত াম্প্রধতক কাম যক্রভঃ  

 

 )ক( কদযানা বাইযা ধযধস্থধত কভাকাধফরায জন্য ৬৪টি কজরায় ১১ /০৫/২০২০ ধরঃ তাধযখ ম যন্ত ধশু খাদ্য অন্যান্য াভগ্রী ক্রদয়য জন্য 

৮৫ ককাটি ১৭ রি ৭২ াজায ২৬৪ টাকা ধজআয )কযা (নগদ এফাং ১ রি ৫৩ াজায ২১৭ কভঃ টন ধজআয চার কজরা প্রাদকয অনুকূদর 

ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। ফযাদদ্দয ধফস্তাধযত ৩ (ঙ) কত প্রদান কযা দয়দছ। 

 

(খ) কনাদবর কদযানা বাইযা (ককাধবড-১৯) ধযধস্থধতয ধযদপ্রধিদত দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

অধধদপ্তদযয ৫৫ জন কভ যকতযাদক ধফবাগ/কজরাওয়াযী ত্রাণ কাম যক্রভ ভধনটধযাং এয দাধয়ত্ব প্রদান কযা দয়দছ।   
 

  

(গ) নদবর কদযানা বাইযা (ককাধবড-১৯) ধযধস্থধতয কপ্রধিদত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায কর্তযক কঘাধলত ছুটি কারীন ভদয় দুদম যাগ 

ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য জরুযী দাপ্তধযক কাম যাধদ োদদনয জন্য এফাং এনধডআযধধ’য কাম যক্রভ ভন্বদয়য জন্য প্রধতধদন 

ভন্ত্রণারদয়য ১০ জন অধতধযি ধচদফয কনর্তদত্ব ধনধ যাধযত কভ যকতযা/কভ যচাযীযা দাধয়ত্ব ারন কযদছন। এনধডআযধধ’য কাম যক্রভ মথাধযধত 

অব্যাত যদয়দছ। এনধডআযধধ কথদক ধদদন ৩ ঘন্টা য য কদযানা বাইযা েধকযত প্রধতদফদন প্রকা কযা াংধিিদদয অফধত কযা 

দে। 
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)ঘ( দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণায় কর্তযক গৃীত ভানধফক ায়তা কাম যক্রভঃ  কদযানা বাইযা ধযধস্থধত কভাকাধফরায জন্য ফযাদ্দকৃত 

ভানধফক ায়তায ধফফযণ (১১/০৫/২০২০ ধরঃ তাধযখ): 

ক্রঃনাং কজরায নাভ কযাটাগধয ০৭-০৫-

২০২০ 

তাধযখ 

ম যন্ত ত্রাণ 

কাম য 

(চার) 

ফযাদ্দ 

(দভঃ টন) 

১১-০৫-২০২০ তাধযদখ 

কদযানা বাইযাদ 

ধফদল ফযাদদ্দয 

ধযভাণ 

 ত্রাণ কাম য (চার) 

০৭-০৫-২০২০ 

তাধযখ ম যন্ত 

ত্রাণ কাম য 

(নগদ) ফযাদ্দ 

(টাকা) 

১১-০৫-২০২০ তাধযদখ কদযানা বাইযাদ 

ধফদল ফযাদদ্দয ধযভাণ 

 ত্রাণ কাম য (নগদ) (টাকা) 

০৭-০৫-

২০২০ তাধযখ 

ম যন্ত ধশু 

খাদ্য ক্রয় 

ফাফদ অথ য 

ফযাদদ্দয 

ধযভাণ 

(টাকা) 

১১-০৫-

২০২০ 

তাধযদখ 

কদযানা 

বাইযাদ 

ধফদল 

ফযাদ্দ ধশু 

খাদ্য ক্রয় 

ফাফদ অথ য 

ফযাদদ্দয 

ধযভাণ 

(টাকা) 

১ ঢাকা (ভানগযী) ধফদল 

কেণী 

৫৭০৩ উত্তযঃ  ২০০ 

দধিণঃ ২০০ 

কজরাঃ  ১০০ 

৫০০ ২৫৭৯৯৫০০ ঢাকা উত্তযঃ    ৮০০০০০ 

ঢাকা দধিণঃ   ৮০০০০০ 

কজরায জন্যঃ  ৪০০০০০ 

২০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২ গাজীপুয 

(ভানগযী) 

ধফদল 

কেণী 

৩১৬৪ ধটিঃ  ১৫০ 

কজরাঃ ১০০ 

২৫০ ১৩২৬২০০০ গাজীপুয ধটিঃ ৬০০০০০ 

কজরায জন্যঃ   ৪০০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৩ ভয়ভনধাং 

(ভানগযী) 

ধফদল 

কেণী 

৩৩০৬ ধটিঃ   ৮০ 

কজরাঃ ১৭০ 

২৫০ ১২৮৯২৫০০ ধটি কদ যাঃ   ৩২০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৬৮০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৪ পধযদপুয A কেণী ২২০৭  ১৫০ ১০৬৫৪০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৫ ধকদাযগঞ্জ A কেণী ২৪৪৪  ১৫০ ১০৯০০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৬ কনত্রদকানা A কেণী ২৫৮৫  ১৫০ ১০৭০১০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৭ টাাংগাইর A কেণী ২২৪৪  ১৫০ ১০৬৫০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৮ নযধাংদী B কেণী ১৫২০  ১০০ ৮০০৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৯ ভাধনকগঞ্জ B কেণী ১৬৪৭  ১০০ ৭৯৭৭০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১০ মুধেগঞ্জ B কেণী ১৬৩৫  ১০০ ৮০৫৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১১ নাযায়নগঞ্জ 

(ভানগযী) 

B কেণী ৩২৮৫ ধটিঃ   ৮০ 

কজরাঃ ৫৭০ 

৬৫০ ১২৯৫৫০০০ ধটি কদ যাঃ   ৩২০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৬৮০০০০ 

১০০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১২ কগাারগঞ্জ B কেণী ১৭১২  ১০০ ৮৫৭৪০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১৩ জাভারপুয B কেণী ২৪৪৪  ২০০ ৮১৬০০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১৪ যীয়তপুয B কেণী ১৬৪৮  ১০০ ৮০৮৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১৫ যাজফাড়ী B কেণী ১৬০৭  ১০০ ৮১৪৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১৬ কযপুয B কেণী ১৬২৪  ১০০ ৮২৩০০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

১৭ ভাদাযীপুয C কেণী ১৫৬৫  ১০০ ৫৬০০০০০  ৪০০০০০ ১৯০০০০০ ২০০০০০ 

১৮ চট্রগ্রাভ 

(ভানগযী) 

ধফদল 

কেণী 

৪০৩২ ধটিঃ  ১০০ 

কজরাঃ ২০০ 

৩০০ ১৩৮৫০০০০ ধটি কদ যাঃ  ৩৩০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৬৭০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

১৯ কক্সফাজায A কেণী ২১৯৫  ১৫০ ১০৫৫২৫০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২০ যাাংগাভাটি A কেণী ২৫১৩  ১৫০ ১০৬৭০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২১ খাগড়াছধড় A কেণী ২২১৫  ১৫০ ১০৭০৫০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২২ কুধভল্লা 

(ভানগযী) 

A কেণী ৩৭১৩ ধটিঃ  ১০০ 

কজরাঃ ২০০ 

৩০০ ১৩১৫৫০০০ ধটি কদ যাঃ   ৩৩০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৬৭০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২৩ ব্রাক্ষ্মণফাধড়য়া A কেণী ২৩০০  ১৫০ ১০৭০০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২৪ চাঁদপুয A কেণী ২২৩৪  ১৫০ ১০৬১০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২৫ কনায়াখারী A কেণী ২৪২৬  ১৫০ ১০৭০০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

২৬ কপনী B কেণী ২০৪৮  ১০০ ৯১৯৮২৬৪  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

২৭ রক্ষ্মীপুয B কেণী ১৯০০  ১৫০ ৮৫১৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

২৮ ফান্দযফান B কেণী ১৬৫২  ১০০ ৮২৪০০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

২৯ যাজাী 

(ভানগযী) 

ধফদল 

কেণী 

৩৪৪৮ ধটিঃ   ৯০ 

কজরাঃ ১৬০ 

২৫০ ১৩০৩৭৫০০ ধটি কদ যাঃ  ৩৬০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৬৪০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৩০ নওগাঁ A কেণী ২১৯২  ১৫০ ১০৬৫৫০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৩১ াফনা A কেণী ২১৮০  ১৫০ ১০৭১০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৩২ ধযাজগঞ্জ A কেণী ২৩৫৩  ১৫০ ১০৪১০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 
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৩৩ ফগুড়া A কেণী ২৩১৮  ১৫০ ১১২৩০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৪ নাদটায B কেণী ১৫৫৫  ১০০ ৮০১৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৩৫ চাঁাইনফাফগঞ্জ B কেণী ১৫৪৮  ১০০ ৮৩০৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৩৬ জয়পুযাট B কেণী ১৫৯৬  ১০০ ৮০০০০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৩৭ যাংপুয 

(ভানগযী) 

A কেণী ৩৫৩৫ ধটিঃ  ১০০ 

কজরাঃ ১৫০ 

২৫০ ১২৮৯৬৫০০ ধটি কদ যাঃ  ৪০০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৬০০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৮ ধদনাজপুয A কেণী ২২৭৬  ১৫০ ১০৭৯৪০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৯ কুধড়গ্রাভ A কেণী ২২৫৮  ১৫০ ১০৬৪০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৪০ ঠাকুযগাঁও B কেণী ১৬৪৮  ১০০ ৮০৮৯০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৪১ ঞ্চগড় B কেণী ১৭৭১  ১০০ ৮০৪৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৪২ নীরপাভাযী B কেণী ১৬৮১  ১০০ ৮০০৬০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৪৩ গাইফান্ধা B কেণী ১৬০৯  ১০০ ৮১৩৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৪৪ রারভধনযাট B কেণী ১৬১২  ১০০ ৮০১২৫০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৪৫ খুরনা 

(ভানগযী) 

ধফদল 

কেণী 

৩৪৯০ ধটিঃ  ১০০ 

কজরাঃ ১৫০ 

২৫০ ১২৮৫৭০০০ ধটি কদ যাঃ   ৪০০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৬০০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৬ ফাদগযাট A কেণী ২৫৯৩  ১৫০ ১০৭৫০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৭ মদায A কেণী ২২৪৪  ১৫০ ১০৬২৭০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৮ কুধিয়া A কেণী ২১২০  ১৫০ ১০৬০০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৯ াতিীযা B কেণী ১৬০০  ২০০ ৮০৫০০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৫০ ধঝনাইদ B কেণী ১৬২৮  ১০০ ৮০১৬০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৫১ ভাগুযা C কেণী ১৪৩৫  ১০০ ৫৬৫৪৫০০  ৪০০০০০ ১৯০০০০০ ২০০০০০ 

৫২ নড়াইর C কেণী ১৫১১  ১০০ ৫৬৪৬৫০০  ৪০০০০০ ১৯০০০০০ ২০০০০০ 

৫৩ কভদযপুয C কেণী ১৬৪১  ১০০ ৫৫৭৫০০০  ৪০০০০০ ১৯০০০০০ ২০০০০০ 

৫৪ চুয়াডাাংগা C কেণী ১৫৮৩  ১০০ ৫৫৪৯৫০০  ৪০০০০০ ১৯০০০০০ ২০০০০০ 

৫৫ ফধযার 

(ভানগযী) 

A কেণী ৩২৪৫ ধটিঃ   ৬০ 

কজরাঃ ১৯০ 

২৫০ ১২৮৫৬০০০ ধটি কদ যাঃ   ২৪০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৭৬০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৫৬ টুয়াখারী A কেণী ২২০৬  ১৫০ ১০৭০০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৫৭ ধদযাজপুয B কেণী ১৬৮৯  ১০০ ৮৪৭৪০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৫৮ কবারা B কেণী ১৬৭৭  ১০০ ৭৮২৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৫৯ ফযগুনা B কেণী ১৬০৮  ১০০ ৭৮৫০০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

৬০ ঝারকাঠি C কেণী ১৫৩৩  ১০০ ৫৪৯১৫০০  ৪০০০০০ ১৯০০০০০ ২০০০০০ 

৬১ ধদরট 

(ভানগযী) 

A কেণী ৩৩৭১ ধটিঃ    ৭০ 

কজরাঃ ১৮০ 

২৫০ ১২৯৬০০০০ ধটি কদ যাঃ   ২৮০০০০ 

কজরায জন্যঃ ৭২০০০০ 

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৬২ ধফগঞ্জ A কেণী ২৪৭৫  ১৫০ ১০৬২৪০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৬৩ সুনাভগঞ্জ A কেণী ২২৯৫  ১৫০ ১০৬১০০০০  ৮০০০০০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০ 

৬৪ কভৌরবীফাজায B কেণী ১৯৭৫  ১০০ ৮১৩৫০০০  ৬০০০০০ ২০০০০০০ ২০০০০০ 

  কভাট= ১৪৩০৬৭  ১০১৫০ ৬২৯৩৭২২৬৪  ৪৭০০০০০০ ১৫৯৪০০০০০ ১৬০০০০০০ 

  

(সূত্র: ত্রাণ কভ যসূচী-১ াখায ১১/০৫/২০২০ ধরঃ তাধযদখয স্মাযক নাং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৯২) 

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 

 

১২-০৫-২০২০ 
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স্মাযক নম্বয: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৬.০১৩.১৯.৫১ 

দম অফগধত ও কাম যাদথ য কপ্রযণ কযা র:  

১। েবিপবিষে সবিি, েবিপবিষে বিভাগ 

২। মুখ্য সবিি, প্রধািেিীি কার্ যালয় 

৩। বসবিয়ি সবিি, দুম্নর্ যাগ ব্যিস্থাপিা ও ত্রাণ েিণালয় 

৪।  সবিি, প্রধািেিীি কার্ যালয় 

৫। সবিি, স্বাস্থয দসিা বিভাগ 

৬। েহাপবিিালক, দুম্নর্ যাগ ব্যিস্থাপিা বধেপ্তি 

৭। বিভাগীয় কবেশিাি (সকল) 

৮। পবিিালক (সকল), দুম্নর্ যাগ ব্যিস্থাপিা বধেপ্তি 

৯। প্রবিেিীি একান্ত সবিি, োিিীয় প্রবিেিী েম্নহােম্নয়ি েপ্তি, দুম্নর্ যাগ ব্যিস্থাপিা ও ত্রাণ েিণালয় 

১০। দেলা প্রশাসক (সকল) 

১১। উপ-পবিিালক (সকল), দুম্নর্ যাগ ব্যিস্থাপিা বধেপ্তি 

১২। দেলা ত্রাণ ও পুণ যিাসি কে যকিযা (সকল) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

কভাাম্মদ াধপজুয যভান  

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা (অধতধযি দাধয়ত্ব) 

 

 

তাধযখ:  

১6 বাদ্র ১৪২৬ 

৩1 আগে ২০১৯ 

 

১২-০৫-২০২০ 


