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িবষয়: েযাগেযাগ  সং াসং া   দিনকদিনক  িতেবদনিতেবদন।।

িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ৩৬.০ ৩৪.০ ৩৬.৫ ৩৪.১ ৩৮.০ ৩৪.০ ৩৮.০ ৩৬.৩
সবিন  তাপমা া ২৫.৫ ২৭.০ ২৫.০ ২৪.৭ ২২.৪ ২৩.২ ২৬.৫ ২৫.৭

আবহাওয়ারআবহাওয়ার  িবেশষিবেশষ  িব িিব ি   িমকিমক  ন রন র -  - ১৭১৭ ( (সেতরসেতর), ), তািরখতািরখ: : ১৮১৮..০৫০৫..২০২০২০২০
দি ণপূব বে াপসাগর ও তৎসংল  দি ণপি ম বে াপসাগর এলাকায় অব ানরত অিত বল ঘিূণঝড় ’আ ান’ উ র িদেক অ সর ও
ঘণীভূত হেয় বতমােন পি ম মধ বে াপসাগর ও তৎসংল  দি ণ বে াপসাগর এলাকায় (১৩.৮  উ র অ াংশ এবং ৮৬.৪  পূব ািঘমাংশ)
অব ান করেছ। এিট আজ (১৮ ম ২০২০) পুর ১২ টায় চ াম সমু ব র থেক ১১১০ িকঃ িমঃ দি ণ-দি ণপি েম, ক বাজার সমু ব র
থেক ১০৫০ িকঃ িমঃ দি ণ-দি ণপি েম, মাংলা সমু ব র থেক ১০২৫ িকঃ িমঃ দি ণ-দি ণপি েম এবং পায়রা সমু  ব র থেক

১০১০ িকঃ িমঃ দি ণ-দি ণপি েম অব ান করিছল। এিট আরও ঘণীভূত হেয় উ র িদেক অ সর হেত পাের এবং পরবতীেত িদক পিরবতন
কের উ র-উ রপূব িদেক অ সর হেয় খুলনা ও চ ােমর মধ বতী অ ল িদেয় ১৯ ম ২০২০ শষরাত হেত ২০ ম ২০২০ িবকাল/স ার
মেধ  বাংলােদেশর উপ ল অিত ম করেত পাের।

ঘিূণঝড় কে র ৮৫ িকঃ িমঃ এর মেধ  বাতােসর একটানা সেবা  গিতেবগ ঘ টায় ২১০ িকঃ িমঃ যা দমকাঅথবা ঝেড়া হাওয়ার আকাের ২২০
িকঃ িমঃ পয  বিৃ  পাে । ঘিূণঝড় কে র িনকেট সাগর খুবই িব ু  রেয়েছ।

চ াম, ক বাজার, মংলা ও পায়রা সমু  ব রসমহূেক ০৪ (চার) ন র (পুনঃ) ০৪ (চার) ন র ানীয় িঁশয়ারী সংেকত দিখেয় যেত বলা
হেয়েছ।

উ র বে াপসাগর ও গভীর সাগের অব ানরত সকল মাছ ধরার নৗকা ও লারেক অিতস র িনরাপদ আ েয় যেত বলা হেয়েছ এবং পরবতী 
িনেদশ না দয়া পয  িনরাপদ আ েয় থাকেত বলা হেয়েছ।

আজআজ  ১৮১৮  মম  ২০২০২০২০  ইংইং  তািরখতািরখ  ভারভার  ০৪০৪..০০০০  টাটা  হেতহেত  পুরপুর  ০১০১  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস::
দেশর অভ রীণ নদীব রসমেূহর জ  কান সতকবানী নই এবং কান সতক সংেকত দখােত হেব না। 

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

িসনপিটক অব াঃ দি ণপূব বে াপসাগর ও তৎসংল  এলাকায় অব ানরত ঘিূণঝড় ‘আ ান’ উ র িদেক অ সর ও ঘণীভূত হেয় পি ম মধ
বে াপসাগর ও তৎসংল  দি ণ বে াপসাগর এলাকায় (১৩.৪  উ র অ াংশ এবং ৮৬.৪  পূব ািঘমাংশ) আজ সকাল ০৬ টায় (১৮ ম
২০২০) অিত বল ঘিূণঝড় ‘আ ান’ অব ানকরেছ। এিট আরও ঘণীভূত হেয় উ র-উ রপি ম িদেক অ সর হেত পাের এবং পরবতীেত
িদক পিরবতন কের উ র-উ রপূব িদেক অ সর হেয় খুলনা ও চ ােমর মধ বতী অ ল িদেয় ১৯ ম ২০২০ শষরাত হেত ২০ ম ২০২০
িবকাল/স ার মেধ  বাংলােদেশর উপ ল অিত ম করেত পাের।

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  খুলনাখুলনা, বিরশালবিরশাল ওও চ ামচ াম িবভােগরিবভােগর িকছুিকছু িকছুিকছু জায়গায়জায়গায় এবংএবং রংপুররংপুর, রাজশাহীরাজশাহী, ময়মনিসংহময়মনিসংহ, ঢাকাঢাকা ওও িসেলটিসেলট িবভােগরিবভােগর ’একএক জায়গায়জায়গায়
অ ায়ীভােবঅ ায়ীভােব দমকাদমকা/ঝেড়াঝেড়া হাওয়াহাওয়া ওও িবজলীিবজলী চমকােনাসহচমকােনাসহ বিৃবিৃ /ব সহব সহ বিৃবিৃ  হেতহেত পােরপাের।।

তাপমা াতাপমা া: : সারােদেশসারােদেশ িদেনরিদেনর তাপমা াতাপমা া সামাসামা  বিৃবিৃ  পেতপেত পােরপাের ওও রােতররােতর তাপমা াতাপমা া ায়ায় অপিরবিততঅপিরবিতত থাকেতথাকেত পােরপাের।।

তাপতাপ  বাহবাহ: : ঢাকাঢাকা, মাদারীপুরমাদারীপুর, রা ামািটরা ামািট, নায়াখালীনায়াখালী, রাজশাহীরাজশাহী, পাবনাপাবনা, বিরশালবিরশাল ওও পটয়ুাখালীপটয়ুাখালী অ লসহঅ লসহ খুলনাখুলনা িবভােগরিবভােগর উপরউপর িদেয়িদেয় মৃমৃ  তাপতাপ
বাহবাহ বেয়বেয় যােযাে  এবংএবং তাতা অব াহতঅব াহত থাকেতথাকেত পােরপাের।।

পরবতীপরবতী  ৪৮৪৮  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (২২  িদনিদন): ): বিৃবিৃ /ব সহব সহ বিৃবিৃ  হেতহেত পােরপাের।।

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

০ ০

০ ০

১



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

মাটমাট ২০২০ ০০ ০০

গতকাল সেবা  তাপমা া িছল রাজশাহী এবং যেশার ৩৮.০ এবং আজেকর সবিন  তাপমা া বদলগাছী ২২.৪ সঃ। 

অি কা ডঃ  ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র িনয় ণ কে র তথ  ( মাবাইল এসএমএস) থেক জানা যায়, ১৬/০৫/২০২০ি ঃ তািরখ রাত
১২.০০টা থেক ১৭/০৫/২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা পয  সারােদেশ মাট ২০ িট অি কাে র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি ক অি কাে
িনহত ও আহেতর সংখ া িনে  দওয়া হলঃ 

                        

কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  সং াসং া   তথ ঃতথ ঃ

১১।।              িবিব   পিরি িতঃপিরি িতঃ  
গতগত ১১১১/০৩০৩/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ তািরখতািরখ জেনভােতজেনভােত িবিব  াা  সং ারসং ার সদরসদর দ রদ র হেতহেত িবদ মানিবদ মান কািভডকািভড-১৯১৯ পিরি িতেকপিরি িতেক িবিব  মহামারীমহামারী
ঘাষনা করা হেয়েছ। সারা িবে  কািভড-১৯ রাগিট িব ার লাভ কেরেছ। 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 ১৭/০৫/২০২০ ি ঃ
তািরখ এর কেরানা ভাইরাস সং া  Situation Report অ যায়ী সারা িবে র কািভড-১৯ সং া  তথ  িন পঃ

ঃঃ নংনং িববরণিববরণ িবিব দি ণদি ণ-পূবপূব এিশয়াএিশয়া
০১০১ মাটমাট আ াআ া  ৪৫৪৫,২৫২৫,৪৯৭৪৯৭ ১১,৩৪৩৪,৫৩১৫৩১

০২০২ ২৪২৪ ঘ টায়ঘ টায় নতনুনতনু আ াে রআ াে র সংখ াসংখ া ১১,০০০০,০১২০১২ ৬৬,৫৩৬৫৩৬
০৩০৩ মাটমাট মতৃমতৃ ব ি রব ি র সংখ াসংখ া ৩৩,০৭০৭,৩৯৫৩৯৫ ৪৪,৩৫১৩৫১

০৪০৪ ২৪২৪ ঘ টায়ঘ টায় নতনুনতনু মতৃু রমতৃু র সংখ াসংখ া ৫৫,৩৩৬৩৩৬ ১৫০১৫০

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 িনম◌্ূল) 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  (১৭/০৫/২০২০ি ঃ):

গত ২৪ ঘ টা অদ াবিধ
কািভড-১৯ পরী া হেয়েছ এমন ব ি র সংখ া ৮,১১৪ ১,৭৫,৪০৮

পিজিটভ রাগীর সংখ া ১,২৭৩ ২২,২৬৮
কািভড-১৯ আ া  রাগীর মতৃু র সংখ া ১৪ ৩২৮

((গগ)) বাংলােদেশ কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) আইেসােলশন ও কায়াের টাইন সং া  তথ  (গতগত ১০১০/০৩০৩/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ থেকথেক ১৭১৭/০৫০৫/২০২০২০২০
ি ঃি ঃ তািরখতািরখ)

িবষয়িবষয় সংখ াসংখ া ( (জনজন))
হাসপাতােল আইেসােলশেন িচিকৎসাধীন মাট ব ি র সংখ া ৪,৮৫২
হাসপাতােল আইেসােলশন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া                          ১,৬০৪
বতমােন হাসপাতােল আইেসােলশেন থাকা ব ি র সংখ া                          ৩,২৪৮
মাট কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ২,৪০,৫৪৮
কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া                        ১,৯১,১৩১

০ ০ 

২



ঃ 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 
মািনত 
রাগীর 

সংখ া 

হাসপাতােল 
ভিত 
রাগীর 

সংখ া 

০১ ঢাকা ৮৭৪ ৩৮০ - - ৮৭৪ ৩৮০ ২৯ - ১২৩ ২৫
০২ ময়মনিসংহ ১৮ ৯ - - ১৮ ৯ ৫ ১১ ৩০ ৫
০৩ চ াম ৭৯৬ ৩২৯ ২৮ ১৪ ৮২৪ ৩৪৩ ১১১ ৪ ১৬৭ ৬২
০৪ রাজশাহী ৬৪২ ৩৮৩ ২২ ৩৩ ৬৬৪ ৪১৬ ৮৬ ১০ ৮৬ ১৯
০৫ রংপুর ৫৯৯ ৬৫০ ২৯ ২ ৬২৮ ৬৫২ ৭ ১৮ ১৫ ১
০৬ খলুনা ৩০৪ ১৪৯ ৪ ২৯ ৩০৮ ১৭৮ ১৩ ১২ ১৩ ১০
০৭ বিরশাল ২৩১ ১২০ ২ - ২৩৩ ১২০ ১৬ ৮ ১৩ ৩
০৮ িসেলট         ৮৫ ২৪৯  - ১১ ৮৫ ২৬০ ৯ ১১ ৪১ ৪

সবেমাট ৩৫৪৯ ২২৬৯ ৮৫ ৮৯ ৩৬৩৪ ২৩৫৮ ২৭৬ ৭৪ ১২৭৩ ১২৯

ঃ 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 
মািনত 
রাগীর 

সংখ া 

হাসপাতােল 
ভিত 
রাগীর 

সংখ া 

০১ ঢাকা ৩৬৯৫৯ ২৯৩.৭ ১৫১৩ ১২৫৫ ৩৮৪৭২ ৩০৫৬২ ১৪০২ ২৩৮ ৪১০১ ১৯২৪
০২ ময়মনিসংহ ৪৫২৬ ৪০৬৬ ১১৭ ১১৩ ৪৬৪০ ৪১৭৯ ২০৯ ১১১ ৫৪৮ ৯৮
০৩ চ াম ৬০০৬২ ৫৫৪৯০ ৪০২৮ ৩১৯৬ ৬৪০৯০ ৫৮৬৮৬ ১১৩০ ৩৭৭ ১৬১৬ ৫৬২
০৪ রাজশাহী ৩১৫৮১ ২২৯৭৯ ৪৭৯ ৩৩৪ ৩২০৬০ ২৩৩১৩ ৩৬৮ ২১৩ ৩৯৬ ১৩০
০৫ রংপুর ৩১৬২৮ ২৪৯৯৪ ১২৪৩ ৯৪৩ ৩২৮৭১ ২৫৯৩৭ ৪৯৪ ১৩০ ৪৯৮ ১৬২
০৬ খলুনা ২৮৬৬৪ ২৬২৮৭ ৫২১৬ ৩১৩৮ ৩৩৮৮০ ২৯৪২৫ ৫৯২ ২৭৯ ৩১৪ ৬৪
০৭ বিরশাল ১০৭৪০ ৭৯৭২ ৭১৪ ৩৮৬ ১১৪৫৪ ৮৩৫৮ ৩৬৬ ১০৫ ২১৬ ৯৩
০৮ িসেলট ১১১৭২ ১০০৫১ ২৩৭ ২০৮ ১১৪০৯ ১০২৫৯ ২৩৮ ১৩৯ ৩৮৬ ১৩৮

সবেমাট ২২৬৪৮৫ ১৮১১৪৬ ১৪০৬৩ ৯৯৮৫ ২৪০৫৪৮ ১৯১১৩১ ৪৮৫২ ১৬০৪ ২২২৬৮ ৩১৬৭

বতমােন কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৪৯,৪১৭
মাট হাম কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া                        ২,২৬,৪৮৫
হাম কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ১,৮১,১৪৬

বতমােন হাম কায়াের টাইনরত ব ি র সংখ া ৪৫,৩৩৯
হাসপাতােল কায়াের টাইন থাকা ব ি রসংখ া                         ১৪,০৬৩
হাসপাতাল কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি রসংখ া ৯,৯৮৫
বতমােন হাসপাতাল কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৪,০৭৮

 ( (ঘঘ) ) বাংলােদেশ নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-

19) রােগ কায়াের টাইন এবং আইেসােলাশেনর িতেবদন (িবভাগওয়ারী তথ  ১৭/০৫/২০২০ ি ঃ তািরখ সকাল ০৮ টার পূেবর ২৪ ঘ টার 
তথ ): 

((ঙঙ)) বাংলােদেশ নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) রােগ কায়াের টাইন এবং আইেসােলাশেনর িতেবদন (িবভাগওয়ারী তথ ,
১০/০৩/২০২০ ি ঃ হেত ১৭/০৫/২০২০ ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা পয ): 

((চচ) ) কািভড-১৯ সং া  লিজি ক মজুদ ও সরবরাহ সং া  তথ  (১৮/০৫/২০২০ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা পয ):

সর ােমর নাম মাট সং হ মাট িবতরণ বতমান মজুদ
িপিপই (PPE) ২২,৫১,৩০৪ ১৯,১৫,৭৭২ ৩,৩৫,৫৩২

(ছ) আশেকানা হ  ক াে  বাংলােদশ সনাবািহনীর ব ব াপনায় ৪০০ জন এবং BRAC Learning

Center এ ৬০০ জন, উ রা িদয়াবাড়ীেত ১২০০ জন, সাভােরর BPATC ত ৩০০ জন এবং যেশার গাজীর দরগা মা াসায় ৫৫৩ জনেক কায়া
র টাইন এ রাখার ব ব া করা হেয়েছ। উে খ  য, বতমােন আশেকানা হ  ক াে  মাট ৯৭ জন, BRAC Learning

৩



Center এ ০৩ জন এবং যেশার গাজীর দরগা মা াসায় ১৭৪ জন কায়াের টাইেন রেয়েছন । 

(জ) সারােদেশ ৬৪ জলার সকল উপেজলা ও জলা পযােয় ািত ািনক কায়াের টাইেনর জ  ত করা হেয়েছ- ৬১৭ িট িত ান এবং এর
মাধ েম তাৎ িনকভােব ািত ািনক কায়াের টাইেনর সবা দান করা যােব-৩১,১৬৫ জনেক। 

 (ঝ) কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  পিরি হিতপিরি হিত  মাকািবলায়মাকািবলায়  লকডাউনকতৃলকডাউনকতৃ  িবভাগিবভাগ// জলাজলা//এলাকারএলাকার  িববরণিববরণ ( (১৮১৮//০৫০৫//২০২০২০২০  ি ঃি ঃ  সকালসকাল  ০৮.০০০৮.০০  টাটা  পযপয ):):
ঃঃ ি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 , মাদারীপুর, 
নারায়নগ , নরিসংদী, রাজবাড়ী, শিরয়তপুর, টা াইল ও 
মিু গ

১০
ঢাকা, ফিরদপুর ও মািনকগ ০৩

২। ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ, ন েকানা, জামালপুর ও শরপুর ০৪ - -
৩। চ াম ক বাজার, নায়াখালী, ল ীপুর, চাঁদপুর, িম া 

ও া ণবাড়ীয়া
০৬ চ াম, বা রবান ও ফনী ০৩

৪। রাজশাহী রাজশাহী, নওগঁা, জয়পুরহাট, ব ড়া ও নােটার ০৫ পাবনা, িসরাজগ  ও 
চাঁপাইনবাবগ

০৩

৫। রংপুর রংপুর, গাইবা া, িড় াম, লালমিনরহাট, নীলফামারী, 
িদনাজপুর, ঠা রগঁাও ও প গড়

০৮  - -

৬। খুলনা যেশার, নড়াইল ও চয়ুাডা া ০৩ খুলনা, বােগরহাট, সাত ীরা, 
িঝনাইদাহ, মা রা, মেহরপুর ও 

ি য়া

০৭

৭। বিরশাল বিরশাল, পটয়ুাখালী, বর না ও িপেরাজপুর ০৪ ভালা ও ঝালকািঠ ০২
৮ িসেলট িসেলট, হিবগ , নামগ  ও মৗলভীবাজার ০৪ - -

((ঞঞ)) বাংলােদেশ ি িনংকৃি িনংকৃত যা ীর সংখ া (১৭/০৫/২০২০ি ঃ):

িবষয়িবষয় ২৪২৪  ঘ টায়ঘ টায়  সবেশষসবেশষ  
পিরি িতপিরি িত

গতগত  ২১২১//০১০১//২০২০২০২০  থেকথেক  
অদ বিধঅদ বিধ

মাট ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ১,৫১৮ ৬,৮৮,৯৭৬
এ পয  দেশর ৩িট আ জািতক িবমান ব ের িবেদশ থেক আগত ি িনংকতৃ 
যা ীর সংখ া (জন)

৮৯৫ ৩,৩১,৮২৩

’িট সমূ  ব ের (চ াম সমু  ব র ও মংলা সমূ  ব র) ি িনংকতৃ যা ীর 
সংখ া (জন)

২১৭ ১৮,২৩৮

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) ৪০৬ ৩,৩১,৮৮৬

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

((কক)) কেরানা ভাইরাস পিরি িত মাকািবলার জ  ৬৪িট জলায় ১৪/০৫/২০২০ ি ঃ তািরখ পয  িশ  খাদ সহ অ া  সাম ী েয়র জ  ৯১
কািট ৪৭ ল  ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা িজআর (ক াশ) নগদ এবং ১ ল  ৬২ হাজার ৮১৭ মঃ টন িজআর চাল জলা শাসেকর অ েল বরা
দান করা হেয়েছ। বরাে র িব ািরত ৩ (ঘ) ত দান করা হেয়েছ।

((খখ)) 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 মিনটিরং এর দািয়  দান করা হেয়েছ।

((গগ)) 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 ।

((ঘঘ)) ে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 (১৪/০৫/২০২০ ি ঃ তািরখ):

৪



ঃনং জলার নাম ক াটাগির ১১-০৫-২০২০ 
তািরখ পয  
াণ কায (চাল) 

বরা  ( মঃ টন)

১৪-০৫-২০২০ 
তািরেখ কেরানা 
ভাইরােস িবেশষ 

বরাে র াব াণ 
কায (চাল)

১১-০৫-২০২০ 
তািরখ পয  

াণ কায 
(নগদ) বরা  

(টাকা)

১৪-০৫-২০২০ তািরেখ কেরানা 
ভাইরােস িবেশষ বরাে র াব 

াণ কায (নগদ) (টাকা)

১১-০৫-২০২০ 
তািরখ পয  

িশ  খাদ  য় 
বাবদ অথ 
বরাে র 

পিরমাণ (টাকা)

১৪-০৫-২০২০ 
তািরেখ কেরানা 
ভাইরােস িবেশষ 

বরা  িশ  খাদ  য় 
বাবদ অথ বরাে র 

াব (টাকা)

১ ঢাকা 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৬২০৩
উ রঃ ২০০
দি ণঃ ২০০
জলাঃ ১০০

৫০০ ২৭৭৯৯৫০০

ঢাকা 
উ রঃ ৮০০০০০

ঢাকা 
দি ণঃ ৮০০০০০

জলার 
জ ঃ ৪০০০০০

২০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

২ গাজীপুর 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৩৪১৪

িসিটঃ ১৫০
জলাঃ 

১০০
২৫০ ১৪২৬২০০০

গাজীপুর িসিটঃ 
৬০০০০০

জলার 
জ ঃ ৪০০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

৩ ময়মনিসংহ 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৩৫৫৬

িসিটঃ ৮০
জলাঃ ১৭০ ২৫০ ১৩৮৯২৫০০

িসিট 
কেপাঃ ৩২০০০০

জলার জ ঃ 
৬৮০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

৪ ফিরদপুর A ণী ২৩৫৭ ১৫০ ১১৪৫৪০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৫ িকেশারগ A ণী ২৫৯৪ ১৫০ ১১৭০০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৬ ন েকানা A ণী ২৭৩৫ ১৫০ ১১৫০১০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৭ টাংগাইল A ণী ২৩৯৪ ১৫০ ১১৪৫০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৮ নরিসংদী B ণী ১৬২০ ১০০ ৮৬০৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৯ মািনকগ B ণী ১৭৪৭ ১০০ ৮৫৭৭০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
১০ মুি গ B ণী ১৭৩৫ ১০০ ৮৬৫৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০

১১ নারায়নগ  
(মহানগরীসহ)

B ণী ৩৯৩৫

িসিটঃ ৮০
জলাঃ 

১৭০
২৫০ ১৩৯৫৫০০০

িসিট 
কেপাঃ ৩২০০০০

জলার জ ঃ 
৬৮০০০০

১০০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০

১২ গাপালগ B ণী ১৮১২ ১০০ ৯১৭৪০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
১৩ জামালপুর B ণী ২৬৪৪ ২০০ ৮৭৬০০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
১৪ শরীয়তপুর B ণী ১৭৪৮ ১০০ ৮৬৮৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
১৫ রাজবাড়ী B ণী ১৭০৭ ১০০ ৮৭৪৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
১৬ শরপুর B ণী ১৭২৪ ১০০ ৮৮৩০০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
১৭ মাদারীপুর C ণী ১৬৬৫ ১০০ ৬০০০০০০ ৪০০০০০ ২১০০০০০ ২০০০০০

১৮ চ াম 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৩৩২

িসিটঃ ১০০
জলাঃ 

২০০
৩০০ ১৪৮৫০০০০

িসিট 
কেপাঃ ৩৩০০০০

জলার জ ঃ 
৬৭০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

১৯ ক বাজার A ণী ২৩৪৫ ১৫০ ১১৩৫২৫০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
২০ রাংগামািট A ণী ২৬৬৩ ১৫০ ১১৪৭০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
২১ খাগড়াছিড় A ণী ২৩৬৫ ১৫০ ১১৫০৫০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

২২ িম া 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৪০১৩

িসিটঃ ১০০
জলাঃ 

২০০
৩০০ ১৪১৫৫০০০

িসিট কেপাঃ 
 ৩৩০০০০
জলার জ ঃ 
৬৭০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

২৩ া ণবািড়য়া A ণী ২৪৫০ ১৫০ ১১৫০০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
২৪ চঁাদপুর A ণী ২৩৮৪ ১৫০ ১১৪১০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

২৫ নায়াখালী A ণী ২৫৭৬ ১৫০ ১১৫০০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
২৬ ফনী B ণী ২১৪৮ ১০০ ৯৭৯৮২৬৪ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
২৭ ল ীপুর B ণী ২০৫০ ১০০ ৯১১৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
২৮ বা রবান B ণী ১৭৫২ ১০০ ৮৮৪০০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০

২৯ রাজশাহী (মহানগরীসহ) িবেশষ ণী ৩৬৯৮ িসিটঃ ৯০
জলাঃ ১৬০

২৫০ ১৪০৩৭৫০০ িসিট কেপাঃ  ৩৬০০০০
জলার জ ঃ ৬৪০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

৩০ নওগাঁ A ণী ২৩৪২ ১৫০ ১১৪৫৫০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৩১ পাবনা A ণী ২৩৩০ ১৫০ ১১৫১০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৩২ িসরাজগ A ণী ২৫০৩ ১৫০ ১১২১০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৩৩ ব ড়া A ণী ২৪৬৮ ১৫০ ১২০৩০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৩৪ নােটার B ণী ১৬৫৫ ১০০ ৮৬১৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৩৫ চঁাপাইনবাবগ B ণী ১৬৪৮ ১০০ ৮৯০৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৩৬ জয়পুরহাট B ণী ১৬৯৬ ১০০ ৮৬০০০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০

৫



৩৭ রংপুর (মহানগরীসহ) A ণী ৩৭৮৫ িসিটঃ ১০০
জলাঃ ১৫০

২৫০ ১৩৮৯৬৫০০ িসিট কেপাঃ  ৪০০০০০
জলার জ ঃ ৬০০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

৩৮ িদনাজপুর A ণী ২৪২৬ ১৫০ ১১৫৯৪০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৩৯ িড় াম A ণী ২৪০৮ ১৫০ ১১৪৪০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৪০ ঠা রগাঁও B ণী ১৭৪৮ ১০০ ৮৬৮৯০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৪১ প গড় B ণী ১৮৭১ ১০০ ৮৬৪৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৪২ নীলফামারী B ণী ১৭৮১ ১০০ ৮৬০৬০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৪৩ গাইবা া B ণী ১৭০৯ ১০০ ৮৭৩৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৪৪ লালমিনরহাট B ণী ১৭১২ ১০০ ৮৬১২৫০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০

৪৫ খলুনা (মহানগরীসহ) িবেশষ ণী ৩৭৪০ িসিটঃ ১০০
জলাঃ ১৫০

২৫০ ১৩৮৫৭০০০ িসিট কেপাঃ  ৪০০০০০
জলার জ ঃ ৬০০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

৪৬ বােগরহাট A ণী ২৭৪৩ ১৫০ ১১৫৫০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৪৭ যেশার A ণী ২৩৯৪ ১৫০ ১১৪২৭০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৪৮ ি য়া A ণী ২২৭০ ১৫০ ১১৪০০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৪৯ সাত ীরা B ণী ১৮০০ ১০০ ৮৬৫০০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৫০ িঝনাইদহ B ণী ১৭২৮ ১০০ ৮৬১৬০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৫১ মা রা C ণী ১৫৩৫ ১০০ ৬০৫৪৫০০ ৪০০০০০ ২১০০০০০ ২০০০০০
৫২ নড়াইল C ণী ১৬১১ ১০০ ৬০৪৬৫০০ ৪০০০০০ ২১০০০০০ ২০০০০০
৫৩ মেহরপুর C ণী ১৭৪১ ১০০ ৫৯৭৫০০০ ৪০০০০০ ২১০০০০০ ২০০০০০
৫৪ চুয়াডাংগা C ণী ১৬৮৩ ১০০ ৫৯৪৯৫০০ ৪০০০০০ ২১০০০০০ ২০০০০০

৫৫ বিরশাল (মহানগরীসহ) A ণী ৩৪৯৫ িসিটঃ ৬০
জলাঃ ১৯০

২৫০ ১৩৮৫৬০০০ িসিট কেপাঃ  ২৪০০০০
জলার জ ঃ ৭৬০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

৫৬ পটুয়াখালী A ণী ২৩৫৬ ১৫০ ১১৫০০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৫৭ িপেরাজপুর B ণী ১৭৮৯ ১০০ ৯০৭৪০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৫৮ ভালা B ণী ১৭৭৭ ১০০ ৮৪২৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৫৯ বর না B ণী ১৭০৮ ১০০ ৮৪৫০০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০
৬০ ঝালকািঠ C ণী ১৬৩৩ ১০০ ৫৮৯১৫০০ ৪০০০০০ ২১০০০০০ ২০০০০০

৬১ িসেলট (মহানগরীসহ) A ণী ৩৬২১

িসিটঃ ৭০
জলাঃ ১৮০ ২৫০ ১৩৯৬০০০০

িসিট কেপাঃ 
 ২৮০০০০
জলার জ ঃ 
৭২০০০০

১০০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০

৬২ হিবগ A ণী ২৬২৫ ১৫০ ১১৪২৪০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৬৩ নামগ A ণী ২৪৪৫ ১৫০ ১১৪১০০০০ ৮০০০০০ ৩৩০০০০০ ৩০০০০০
৬৪ মৗলভীবাজার B ণী ২০৭৫ ১০০ ৮৭৩৫০০০ ৬০০০০০ ২২০০০০০ ২০০০০০

মাট= ১৫৩২১৭ ৯৬০০ ৬৭৬৩৭২২৬৪ ৪৭০০০০০০ ১৭৫৪০০০০০ ১৬০০০০০০
(সূ : াণ কমসূচী-১ শাখার ১৪/০৫/২০২০ ি ঃ তািরেখর ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৯৫)            

১৮-৫-২০২০

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অ িবভাগ 

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

মাহা দ হািফজরু রহমান
ভার া  কমকতা (অিতির  দািয় )

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৪৪/১(১৬৬) তািরখ: ৪ জ  ১৪২৭
১৮ ম ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র 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) িতম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র দ র, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

৬



১০) জলা শাসক (সকল)
১১) উপ-পিরচালক (সকল), েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
১২) জলা াণ ও পণুবাসন কমকতা (সকল)

১৮-৫-২০২০
মাহা দ হািফজুর রহমান 

ভার া  কমকতা (অিতির  দািয় )

৭


