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িবষয়: েযাগেযাগ  সং াসং া   দিনকদিনক  িতেবদনিতেবদন।।

িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ৩২.০ ৩১.০ ৩০.০ ৩১.২ ৩১.৫ ৩১.২ ৩১.৫ ৩০.০
সবিন  তাপমা া ২৩.৭ ২৬.০ ১৯.০ ২৫.৫ ২৫.৫ ২৫.৭ ২৬.০ ২৫.৩

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

মাটমাট ১৫১৫ ০০ ০০

আবহাওয়ারআবহাওয়ার  সতকবাতাসতকবাতা  
উ র বে াপসাগর ও তৎসংল  এলাকায় গভীর স ালণশীল মঘমালা তরী হে । এর ভােব উ র বে াপসাগর, বাংলােদেশর উপ লীয় এলাকা এবং সমু  ব রসমেূহর উপর িদেয় ঝেড়া হাওয়া
 বেয় যেত পাের। চ াম, ক বাজার, মংলা ও পায়রা সমূ  ব রসমহূেক ০৩ (িতন) ন র পুনঃ ০৩ (িতন) ন র ানীয় সতক সংেকত দখােত বলা হেয়েছ। উ র বে াপসাগের অব ানরত মাছ ধ
রার নৗকা ও লারসমহূেক পরবতী িনেদশ না দওয়া পয  উপ েলর কাছাকািছ এেস সাবধােন চলাচল করেত বলা হেয়েছ। সই সােথ তােদরেক গভীর সাগের িবচরণ না করেত বলা হেয়েছ।

আজআজ  ১৯১৯  জুনজুন  ২০২০২০২০  ি ঃি ঃ  তািরখতািরখ  সকালসকাল  ১০১০..০০টা০০টা  থেকথেক  স াস া  ৬৬  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস::
রংপুর, িদনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, ব ড়া, টাংগাইল, ময়মনিসংহ, ঢাকা, ফিরদপুর, মাদারীপুর, যেশার, ি য়া, খুলনা, বিরশাল, পটয়ুাখালী, নায়াখালী, িম া, চ াম, ক বাজার এবং িসেলট অ

লসমেূহর উপর িদেয় দি ণ/দি ণ-পূব িদক থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িক.িম. বেগ বিৃ /ব বিৃ সহ অ ায়ীভােব দমকা অথবা ঝেড়া হাওয়া বেয় যেত পাের। এসব এলাকার নদীব র সমহূেক ১ ন র 
(পুনঃ) ১ ন র সতক সংেকত দখােত বলা হেয়েছ।

ভারীভারী  বষেণরবষেণর  সতকবাণীঃসতকবাণীঃ

সি য় মৗ মী বায় ুএবং উ র বে াপসাগর ও তৎসংল  এলাকায় গভীর স ালণশীল মঘমালা তরী হওয়ার কারেণ আজ সকাল ১০ টা থেক পরবতী ২৪ ঘ টার মেধ  চ াম, বিরশাল, িসেলট, খু
লনা, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনিসংহ এবং রংপুর িবভােগর কাথাও কাথাও ভারী (৪৪-৮৮ িম.িম.) থেক অিতভারী (≤৮৯ িম.িম,) বষণ হেত পাের।
ভারী থেক অিতভারী বষেণর কারেণ চ াম িবভােগর পাহাড়ী অ েলর কাথাও কাথাও ভুিম স হেত পাের।

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

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঃঅব াঃ মৗ মী বায়রু অ  উ র েদশ, িবহার, পি মব  ও বাংলােদেশর উ রা ল হেয় আসাম পয  িব তৃ রেয়েছ। এর বিধতাংশ উ র বে াপসাগর পয  িব তৃ রেয়েছ। মৗ মী বায় ু
বাংলােদেশর উপর সি য় এবং উ র বে াপসাগের মাঝারী থেক বল অব ায় রেয়েছ।

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

তাপমা াঃতাপমা াঃ সারােদেশ িদন ও রােতর তাপমা া ায় অপিরবিতত থাকেত পাের।

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন)): বিৃ পােতর বনতা অব াহত থাকেত পাের।

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

গতকাল সেবা  তাপমা া িছল ঢাকা ৩২.০  এবং আজেকর সবিন  তাপমা া তবুিদয়া ১৯.০ সঃ। 

অি কা ডঃ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র িনয় ণ কে র তথ  ( মাবাইল এসএমএস) থেক জানা যায়, ১৭/০৬/২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা থেক ১৮/০৬/২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা
পয  সারােদেশ মাট ১৫ িট অি কাে র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি ক অি কাে  িনহত ও আহেতর সংখ া িনে  দওয়া হলঃ 

                        

ব পােতব পােত  িবিভিবিভ   জলায়জলায়  িনহতিনহত  ব ি রব ি র  িব ািরতিব ািরত  িববরণিববরণ  নীেচনীেচ  দওয়াদওয়া  হেলাহেলা::

ঃঃ  নংনং জলাজলা  ওও  উপেজলারউপেজলার  নামনাম ব পােতরব পােতর  তািরখতািরখ ব পােতব পােত  িনহতিনহত  ব ি রব ি র  নামনাম, , বয়সবয়স, , িপতারিপতার  নামনাম  ওও  িঠকানািঠকানা
১১।। মৗলভীবাজারমৗলভীবাজার,

কমলগকমলগ  
১৭১৭/০৬০৬/২০২০ি ঃ২০২০ি ঃ েকােকা নােয়কনােয়ক (৫২৫২), ামীামী- ধরমধরম মারমার নােয়কনােয়ক, সাংসাং/ ামাম- আলীনগরআলীনগর চাচা বাগানবাগান, ডাকঘরডাকঘর- শমেশরনগরশমেশরনগর, উপেজলাউপেজলা- কমলগকমলগ , জলাজলা- মৗলভীবাজারমৗলভীবাজার।। কান

(সূ :  ১১।। জলাজলা াণাণ ওও পুনবাসনপুনবাসন কমকতাকমকতা, মৗলভীবাজারমৗলভীবাজার এরএর পপ  নংনং ৫১৫১.০১০১.৫৮০০৫৮০০.০০০০০০.২০২০.০৫৫০৫৫.১৮১৮-৪১০৪১০, তারিখঃতারিখঃ ১৮১৮/০৬০৬/২০২০ি ঃ২০২০ি ঃ)

কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  সং াসং া   তথ ঃতথ ঃ  

১১।।              িবিব   পিরি িতঃপিরি িতঃ  

০ ০ 

১



ঃ 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 া

হাসপাতােল 
নতনু ভিত 

রাগীর সংখ া  

 
রাগীর 

সংখ া 
০১ ঢাকা ৫২৬ ৫৭৩ ১ - ৫২৭ ৫৭৩ ৩৬ ৩৬ ৫১৭ ৩৭
০২ ময়মনিসংহ - - - - - - ৩ ৪ - ৩
০৩ চ াম ৯১৭ ৩৯৮ ১২ ১১৩ ৯২৯ ৫১১ ৩২৯ ২১৪ ৫৯৭ ২২৩
০৪ রাজশাহী ২৫২ ৪০৫ ১ ২ ২৫৩ ৪০৭ ৩৯ ১২ ১৯২ ২১
০৫ রংপুর ৩৩৮ ৩৫৩ ২০ ১ ৩৫৮ ৩৫৪ ৬২ ৪১ ৬২ ১২
০৬ খলুনা ১২৯ ৪০০ ২৪ ৩১ ১৫৩ ৪৩১ ১৬৭ ৩৬ ১৬৯ ৯
০৭ বিরশাল ২২১ ২৬৮ ৮৮ ১৪ ৩০৯ ২৮২ ১৫ ২৪ ৯৩ ৪
০৮ িসেলট ১০২ ৪৭ - - ১০২ ৪৭ ২২ ৩৩ ৪৮ ৬

সবেমাট ২,৬৭১ ২,৪৪৪ ১৫০ ১৬১ ২,৮২১ ২,৬০৫ ৬৭৪ ৪০০ ৩,৮০৩ ৩১৫

ঃ 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 া

হাসপাতােল 
নতনু ভিত 

রাগীর সংখ া  

 
রাগীর 
সংখ া

০১ ঢাকা ৬৩,৮৩০ ৪৭,৪৬০ ১,৫৪১ ১,২৮৩ ৬৫,৩৭১ ৪৮,৭৪৩ ২,৪৮৬ ৮৯২ ১৬,৫৭৬ ২,৬৬৩
০২ ময়মনিসংহ ৪,৯৫০ ৪,৬১৮ ১৩৪ ১১৬ ৫,০৮৪ ৪,৭৩৪ ৪২১ ৩২৩ ২,১৮৮ ২৮২
০৩ চ াম ৭৭,১৮৪ ৬৮,০৭৯ ৫,০৮৮ ৪,৬৭৪ ৮২,২৭২ ৭২,৭৫৩ ৭,৫৫০ ২,৪৮৮ ১৩,৬৮৩ ৪,৩২০
০৪ রাজশাহী ৪৩,০৫২ ৩৭,৯৭৩ ৫৬২ ৫৩৬ ৪৩,৬১৪ ৩৮,৫০৯ ৮৭০ ৫২১ ৩,১৪০ ৪৪৯
০৫ রংপুর ৪৩,৩৫৬ ৩৭,১৩২ ১,৫৫০ ১,৪৭৭ ৪৪,৯০৬ ৩৮,৬০৯ ২,১০৯ ৯৫৮ ২,১১৫ ৪০৫
০৬ খলুনা ৩৯,৪৬০ ৩৫,০৯৮ ৫,৬৪২ ৩,৮১৮ ৪৫,১০২ ৩৮,৯১৬ ২,০৪৫ ৭০৪ ১,৭৭২ ২৩৭

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 ঘাষনাঘাষনা করাকরা হেয়েছহেয়েছ।। সারাসারা িবেিবে  কািভডকািভড-১৯১৯ রাগিটরাগিট িব ারিব ার লাভলাভ
কেরেছকেরেছ।। এএ রােগরােগ ব েলাকব েলাক ইেতামেধইেতামেধ  মতৃু বরণমতৃু বরণ কেরেছকেরেছ।। কেয়ককেয়ক লল  মা ষমা ষ হাসপাতােলহাসপাতােল িচিকৎসাধীনিচিকৎসাধীন রেয়েছরেয়েছ।। আগামীআগামী িদন েলােতিদন েলােত এরএর সংখ াসংখ া আেরাআেরা বাড়ারবাড়ার আশংকাআশংকা রেয়েছরেয়েছ।। িবিব  াা  সং ারসং ার
১৮১৮/০৬০৬/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ তািরখতািরখ এরএর কেরানাকেরানা ভাইরাসভাইরাস সং াসং া  Situation Report অ যায়ীঅ যায়ী সারাসারা িবে রিবে র কািভডকািভড-১৯১৯ সং াসং া  তথতথ  িন পঃিন পঃ

ঃঃ নংনং িববরণিববরণ িবিব দি ণদি ণ-পূবপূব এিশয়াএিশয়া
০১০১ মাটমাট আ াআ া  ৮২৮২,৪২৪২,৯৯০৯৯০ ৫৫,২১২১,৫৮২৫৮২
০২০২ ২৪২৪ ঘ টায়ঘ টায় নতনুনতনু আ াে রআ াে র সংখ াসংখ া ১১,৮১৮১,২৩২২৩২ ১৮১৮,৫৪৮৫৪৮

০৩০৩ মাটমাট মতৃমতৃ ব ি রব ি র সংখ াসংখ া ৪৪,৪৫৪৫,৫৩৫৫৩৫ ১৫১৫,৯২১৯২১
০৪০৪ ২৪২৪ ঘ টায়ঘ টায় নতনুনতনু মতৃু রমতৃু র সংখ াসংখ া ৫৫,২৪৫২৪৫ ৪৪,২৩২৩

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 িনমলু) 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  (১৮/০৬/২০২০ি ঃ):

গত ২৪ ঘ টা অদ াবিধ
কািভড-১৯ পরী া হেয়েছ এমন ব ি র সংখ া                                 ১৬,২৫৯ ৫,৭০,৫০৩

পিজিটভ রাগীর সংখ া ৩,৮০৩ ১,০২,২৯২
িরেকাভারী া  রাগীর সংখ া ১,৯৭৫ ৪০,১৬৪
কািভড-১৯ আ া  রাগীর মতৃু র সংখ া ৩৮ ১,৩৪৩

((গগ)) বাংলােদেশ কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) আইেসােলশন ও কায়াের টাইন সং া  তথ  (গতগত ১০১০/০৩০৩/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ থেকথেক ১৮১৮/০৬০৬/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ তািরখতািরখ)

িবষয়িবষয় সংখ াসংখ া ( (জনজন))
হাসপাতােল আইেসােলশেন িচিকৎসাধীন মাট ব ি র সংখ া ১৭,৮৭১
হাসপাতােল আইেসােলশন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ৬,৮৪৫
বতমােন হাসপাতােল আইেসােলশেন থাকা ব ি র সংখ া ১১,০২৬
মাট কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৩,৩২,৬৪১
কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ২,৬৯,৯৩৫

বতমােন কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৬২,৭০৬
মাট হাম কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৩,১৫,২৯৯
হাম কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ২,৫৬,৪৩০

বতমােন হাম কায়াের টাইনরত ব ি র সংখ া ৫৮,৬৪২
হাসপাতােল কায়াের টাইন থাকা ব ি রসংখ া ১৭,১৯২
হাসপাতাল কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি রসংখ া ১৩,৩৪৪
বতমােন হাসপাতাল কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৩,৮৪৮

((ঘঘ) ) বাংলােদেশ নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) রােগ কায়াের টাইন এবং আইেসােলাশেনর িতেবদন (িবভাগওয়ারী তথ  ১০/০৩/২০২০ ি ঃ হেত
১৮/০৬/২০২০ ি ঃ 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 ১৮/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা
পয ): 

২



০৭ বিরশাল ১৬,২৭৬ ১২,৫৩৭ ১,৮৮৫ ৭১৪ ১৮,১৬১ ১৩,২৫১ ৯১০ ৩২৭ ১,৭৯৪ ২২৩
০৮ িসেলট ১৪,৯৩৪ ১৩,৫৩৩ ২৬৭ ৩১৫ ১৫,২০১ ১৩,৮৪৮ ১,৩৫৮ ৬১৪ ২,৫২৩ ৩৯০
৪০ সবেমাট ৩,১৫,২৯৯ ২,৫৬,৪৩০ ১৭,৩৪২ ১৩,৫০৫ ৩,৩২,৬৪১ ২,৬৯,৯৩৫ ১৭,৮৭১ ৬,৮৪৫ ১,০২,২৯২ ৮,৯৬৯

((চচ) ) কািভড-১৯ সং া  লিজি ক মজুদ ও সরবরাহ সং া  তথ  (১৯/০৬/২০২০ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা পয ):

সর ােমর নাম মাট সং হ মাট িবতরণ বতমান মজুদ
িপিপই (PPE) ২৫,২৪,২৮৫ ২৩,৩৪,৮০৫ ১,৮৯,৪৮০

((ছ)) সনাবািহনীর ব ব াপনায় BRAC Learning Center এ বতমােন ৮১ জন কায়াের টাইেন রেয়েছন । 

((জজ)) 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। 

((ঝঝ)) কেরানা ভাইরাস পিরি হিত মাকািবলায় লকডাউনকতৃ িবভাগ/ জলা/এলাকার িববরণ (১৯/০৬/২০২০ ি ঃ 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 ওফিরদপুর ০২

২। ময়মনিসংহ - - - -
৩। চ াম  - - চ াম,ক বাজার, বা রবান, ফনী, ল ীপুর, নায়াখালী, 

িম া ও া ণবািড়য়া
০৮

৪। রাজশাহী - - -
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 ৬
৮। িসেলট - - - -

((ঞঞ)) বাংলােদেশ ি িনংকৃি িনংকৃত যা ীর সংখ া (১৮/০৬/২০২০ি ঃ):

িবষয়িবষয় ২৪২৪  ঘ টায়ঘ টায়  সবেশষসবেশষ  পিরি িতপিরি িত গতগত  ২১২১//০১০১//২০২০২০২০  থেকথেক  অদ বিধঅদ বিধ
মাট ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ৫৮১ ৭,২১,৪৭৭

এ পয  দেশর ৩িট আ জািতক িবমান ব ের িবেদশ থেক আগত ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ২৯ ৩,৪৫,৪২৪
’িট সমূ  ব ের (চ াম সমু  ব র ও মংলা সমূ  ব র) ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ১৫০ ২৩,০৪৮

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) ৪০২ ৩,৪৫,৯৭৬

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 ১১/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ 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 (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 ম
িনটিরং 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 (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
৮ নরিসংদী B ণী ২১২০ ১০০ ১১৬০৫০০০ ৬০০০০০ ৩২০০০০০ ২০০০০০

৩



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)

৪



১৯-৬-২০২০

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: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৭৭/১(১৬৬) তািরখ: ৫ আষাঢ় ১৪২৭
১৯ জনু 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) 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) েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
১২) জলা াণ ও পণুবাসন কমকতা (সকল)

১৯-৬-২০২০
কাম ন নাহার 

ভার া  কমকতা

৫


