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নাং- ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০২.২০২১/২৫৮                                                                       তোফ্রযখঃ ১৬/০৪/২০২১ফ্রি:   

   ভয়ঃ ফ্রফকোর ৫.০০  ো  

ফ্রফলয়ঃ করযোনো বোইযো (টকোফ্রবড-১৯) াংক্রোন্ত ফ্রফরল  প্রফ্রতরফদন ( ৫১৪ তভ প্রফ্রতরফদন)।   

করযোনো বোইযো াংক্রোন্ত তথ্যঃ       

 

১। ফোাংরোরদ ফ্রযফ্রস্থফ্রতঃ  

       স্বোস্হয অফ্রধদপ্তয, স্বোস্থয অফ্রধদপ্তরযয টরথ্ ইভোরজযন্সী অোরযন টন্টোয ও কররোর রুভ, টযোগতত্ত্ব, টযোগ ফ্রনয়ন্ত্রণ ও গরফলণো ইনফ্রিটিউ  

এফাং প্রধোনভন্ত্রীয দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয ভন্বয় ও ত্রোণ তৎযতো ভফ্রন ফ্রযাং টর রত প্রোপ্ত তথ্যোফ্রদ ফ্রনরে প্রদোন কযো ররোঃ 
 

 

(ক) ফোাংরোরদর প্রথভ করযোনো বোইযো নোক্ত রয়রছ গত ৮ভোচ য, ২০২০ ফ্রিঃ তোফ্রযরখ এফাং গত ১৬ই এফ্রপ্রর, ২০২০ ফ্রিঃ তোফ্রযরখ াংক্রোভক 

টযোগ (প্রফ্রতরযোধ, ফ্রনয়ন্ত্রণ ও ফ্রনর্ম যর) আইন, ২০১৮ (২০১৮ োররয ৬১ নাং আইন) এয ১১ (১) ধোযোয ক্ষভতোফরর ভগ্র ফোাংরোরদরক 

াংক্রভরণয ঝুঁফ্রকপূণ য এরোকো টঘোলণো কযো রয়রছ। 
 

 

 

(খ) ফোাংরোরদর টকোফ্রবড-১৯ যীক্ষো, নোক্তকৃত টযোগী, ফ্রযরকোবোযী এফাং মৃত্যয াংক্রোন্ত তথ্য (১৬ এফ্রপ্রর, ২০২১ফ্রিঃ): 
       

 

 (গ) ফোাংরোরদর করযোনো বোইযো (টকোফ্রবড-১৯) আইরোররন ও টকোয়োরযন্টোইন াংক্রোন্ত তথ্য (গত ১৩ ভোচ য ২০২০ ফ্রিঃ টথরক ১৬ এফ্রপ্রর, 

২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ) 
 

 

 

 

 গত ২৪ ঘন্টো অদ্যোফফ্রধ 

টকোফ্রবড-১৯ নর্মনো যীক্ষো কযো রয়রছ     ১৮,৯০৬ ৫১,৩৪,৪৭৮ 

নোক্তকৃত টযোগীয াংখ্যো  ৪,৪১৭ ৭,১১,৭৭৯ 

সুস্থ টযোগীয াংখ্যো  ৫,৬৯৪ ৬,০২,৯০৮ 

টকোফ্রবড-১৯ আক্রোন্ত টযোগীয মৃত্যযয াংখ্যো ১০১ ১০,১৮২ 

ফ্রফলয় াংখ্যো (জন) 

আইরোরররন ফ্রচফ্রকৎোধীন টভো  ব্যফ্রক্তয াংখ্যো     ১,১৪,৬০৭ 

আইরোররন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত টযোগীয াংখ্যো ৯৭,১০৬ 

ফতযভোরন োোতোরর আইরোরররন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ১৭,৫০১ 

  

ফ যরভো  টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ৬,৮৩,৪৫৫ 

ফ যরভো  টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৬,৩২,৯৫৬ 

ফতযভোরন টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৫০,৪৯৯ 

  

োোতোরর টকোয়োরযন্টোইন থোকো ব্যফ্রক্তয  াংখ্যো ৫৪,৯০৮ 

োোতোর টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্তয  াংখ্যো  ৪৯,৬৮৮ 

ফতযভোরন োোতোর টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৫,২২০ 

  

টোভ টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয াংখ্যো ৬,২৮,৪৯৬ 

টোভ টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয াংখ্যো ৫,৮৩,২২৮ 

ফতযভোরন টোভ টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ৪৫,২৬৮ 

http://www.modmr.gov.bd/
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 (ঘ) ফোাংরোরদর নরবর করযোনো বোইযো (COVID-19) টযোরগ টকোয়োরযন্টোইন এফাং আইরোররোরনয প্রফ্রতরফদন (ফ্রফবোগওয়োযী তথ্য 

১০ ভোচ য ২০২০ ফ্রিঃ রত ১৬ এফ্রপ্রর, ২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ কোর ০৮  োয পূরফ যয ২৪ ঘন্টোয তথ্য):  
 

 

(ঙ) ফোাংরোরদর নরবর করযোনো বোইযো (COVID-19) টযোরগ টকোয়োরযন্টোইন এফাং আইরোররোরনয প্রফ্রতরফদন (ফ্রফবোগওয়োযী তথ্য, ১০ 

ভোচ য ২০২০ ফ্রিঃ রত ১৬ এফ্রপ্রর, ২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ কোর ৮  ো ম যন্ত):  
 

 

 

(চ) 

 টনোফোফ্রনীয ব্যফস্থোনোয়   ২৪ ঘন্টোয় টকোয়োরযন্টোইরন যরয়রছন অদ্যোফফ্রধ টকোয়োরযন্টোইরন যরয়রছন 

 আরকোনো জ্জ্ব কযোরে   ২৭৫ ১৯,৮৫৭ 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

ক্রঃ 

নাং 

ফ্রফবোরগয 

নোভ  

২৪ ঘন্টোয় (পূরফ যয ফ্রদন কোর ০৮ ঘটিকো টথরক অদ্য কোর ০৮ ঘটিকো ম যন্ত) 

 টকোয়োরযন্টোইন  োোতোরর আইরোররোন  টযোগীয তথ্য  

টোভ টকোয়োরযন্টোইন  োোতোর ও অন্যোন্য স্থোন  টভো   

টোভ 

টকোয়োরযন্টোইরন 

োঠোরনো 

ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয 

াংখ্যো  

টোভ 

টকোয়োরযন্টোইন 

রত ছোড়ত্র 

প্রোপ্ত 

ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয 

াংখ্যো  

টকোয়োরযন্টোইরন 

অফস্থোনযত 

টযোগীয াংখ্যো  

োোতোরর 

টকোয়োরযন্টোইন 

রত ছোড়প্রোপ্ত 

টযোগীয াংখ্যো  

টভো  

টকোয়োরযন্টোইনযত  

টযোগীয াংখ্যো  

টভো  

টকোয়োরযন্টোইন 

রত ছোড়ত্র 

প্রোপ্ত টযোগীয 

াংখ্য 

আইরোরররন 

ফ্রচফ্রকৎোধীন 

টযোগীয াংখ্যো  

আইরোররন 

রত ছোড়ত্র 

প্রোপ্ত টযোগীয 

াংখ্যো   

টকোফ্রবড

-১৯ 

প্রভোফ্রণত 

নত্যয 

টযোগীয 

াংখ্যো   

োোতোরর

নত্যন বফ্রতয 

টযোগীয 

াংখ্যো  

০১   ঢোকো   ৬৭১ ৭০১ - - ৬৭১ ৭০১ ২৬ ২৯ ৪১৫ ৪৩ 

০২ ভয়ভনফ্রাং - - - - - - ৯ ৪ ৬৪ ৯ 

০৩  চট্টগ্রোভ   ২২৪ ৩৬০ ১২ ১০ ২৩৬ ৩৭০ ১৪৮ ১০০ ৪৬৩ ৬৪ 

০৪ যোজোী  ১৫৭ ১৩৩ ৫ ৯ ১৬২ ১৪২ ১৮ ৬ ২২৫ ২০ 

০৫ যাংপুয  ২৫৪ ১৬৯ - - ২৫৪ ১৬৯ ৭৫ ৬১ ৭৫ - 

০৬  খুরনো   ১৬ ৫২ ১৭ ২৫ ৩৩ ৭৭ ১৪৪ ৮৩ ১৪৪ ১৬ 

০৭ ফফ্রযোর ১০৬ ৮৮ ৮৭ ৩৯ ১৯৩ ১২৭ ২২ ১৯ ৯৫ ৮ 

০৮  ফ্ররর   ৭০ ৯৮ ৭ ১২ ৭৭ ১১০ ৮৩ ৮৬ ১০৭ ৮ 

 ফ যরভো   ১,৪৯৮ ১,৬০১ ১২৮ ৯৫ ১,৬২৬ ১,৬৯৬ ৫২৫ ৩৮৮ ৪,৪১৭ ৫৭৭ 

ক্রঃ 

নাং 

ফ্রফবোরগয 

নোভ  

১০/০৩/২০২০ ফ্রিঃ রত ফ যরভো /অদ্যোফফ্রধ  

টকোয়োরযন্টোইন  োোতোরর আইরোররোন  টযোগীয তথ্য  

টোভ টকোয়োরযন্টোইন  োোতোর ও অন্যোন্য স্থোন   ফ যরভো     

টোভ 

টকোয়োরযন্টোই

টন োঠোরনো 

ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয 

াংখ্যো  

টোভ 

টকোয়োরযন্টোইন 

রত ছোড়ত্র 

প্রোপ্ত 

ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয 

াংখ্যো  

োোতোর 

টকোয়োরযন্টোই

টন 

অফস্থোনযত 

টযোগীয 

াংখ্যো  

টকোয়োরযন্টোইন 

রত ছোড়ত্র 

প্রোপ্ত টযোগীয 

াংখ্যো  

ফ যরভো  

টকোয়োরযন্টোইনযত  

টযোগীয াংখ্যো  

ফ যরভো  

টকোয়োরযন্টোইন 

রত ছোড়ত্র 

প্রোপ্ত টযোগীয 

াংখ্য 

আইরোরররন 

ফ্রচফ্রকৎোধীন 

টযোগীয াংখ্যো  

আইরোরর

ন রত 

ছোড়ত্র প্রোপ্ত 

টযোগীয 

াংখ্যো   

টকোফ্রবড-১৯ 

প্রভোফ্রণত  

টযোগীয 

াংখ্যো   

োোতোরর

ফ যরভো  

বফ্রতয টযোগীয 

াংখ্যো 

০১   ঢোকো   ১৫৯৮৯৯ ১৫০১৭৪ ১৬৩৭ ১৩০০ ১৬১৫৩৬ ১৫১৪৭৪ ৭৬২১ ৫৯৮২ ৬৯৯৩৮ ৭৭১৫ 

০২ ভয়ভনফ্রাং ৫১৩৩ ৪৮০৪ ১৩৪ ১৩৩ ৫২৬৭ ৪৯৩৭ ১৩২৬ ১২৩৬ ৮৯০৬ ১১৯০ 

০৩ চট্টগ্রোভ  ১৪৯৯৩০ ১৪৬৬৮৯ ৫৮৮৪ ৫৫১৮ ১৬২৩৭০ ১৫২২০৭ ৩৬৮৩৭ ২৭৬৩৭ ৮৭৩৪৪ ২২২৪৩ 

০৪ যোজোী ৬৭৭৩৭ ৬৪৯৪২ ১২৭৮ ১২৮৬ ৬৯০১৫ ৬৬২২৮ ৭২৪৬ ৬২৪৯ ২৯৫৭১ ৩৩৩০ 

০৫ যাংপুয ৯৭২৮৩ ৯২৩৫১ ১৬৩৫ ১৫৮৫ ৯৮৯১৮ ৯৩৯৩৬ ১৭১৬৪ ১৫৩৪৮ ১৭১৯৩ ২২৯৯ 

০৬ খুরনো  ৬৩০৭৩ ৬০৮৬৮ ১৪৪৭৯ ১২৬২০ ৭৭৫৫২ ৭৩৪৮৮ ২৯৪৭১ ২৬৭০৬ ২৯০৭০ ৩৫৩২ 

০৭  ফফ্রযোর  ৩৮২০১ ৩৬৩৭৫ ১২৪০২ ৯৯৮৬ ৫০৬৫৪ ৪৬৪০১ ৩৯৬৮ ৩৯৯৯ ১৩০৯৪ ১০৭২ 

০৮ ফ্ররর   ২৭৯২৫ ২৬৯৫৬ ৪১২৯ ৩৭৯৫ ৩২০৫৪ ৩০৭৫১ ১০৭৭৩ ৯৮৮০ ১৮৮২৩ ২৪০৮ 

 ফ যরভো   ৬২৮৪৯৬ ৫৮৩২২৮ ৫৪৯০৮ ৪৯৬৮৮ ৬৮৩৪৫৫ ৬৩২৯৫৬ ১১৪৬০৭ ৯৭১০৬ ৭১১৭৭৯ ১২৪৩৫০ 
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(ছ) ফোাংরোরদর ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো ১৬ এফ্রপ্রর, ২০২১ফ্রিঃ):  

ফ্রফলয় ২৪ ঘন্টোয় ফ যরল 

ফ্রযফ্রস্থফ্রত 

গত ২১/০১/২০২০ 

টথরক অদ্যফফ্রধ 

টভো  ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো (জন)       ৩৫৯ ২০,৮৪,৫৩৫ 

৩টি আন্তজযোফ্রতক ফ্রফভোন ফন্দরয ফ্রফরদ টথরক আগত ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো । ০ ১৫,০০,১৪৮ 

২টি মূদ্র ফন্দরয (চট্টগ্রোভ র্মদ্র ফন্দয ও ভাংরো মূদ্র ফন্দয) ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো । ৮৭ ৭৮,৩১৬ 

ঢোকো কযোন্টনরভন্ট ও টফনোরোর টযরওরয় টস্টরন ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো। ০ ৭,০২৯ 

স্থরফন্দযগুররোরত ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো। ২৭২ ৪,৯৯,০৪২ 

  

 

২।   দুরম যোগ ব্যফস্থোনো স্থোয়ী আরদোফরী ২০১৯  অন্যোন্য ফ্রফফ্রধফ্রফধোন অনুমোয়ী প্ররয়োজনীয় কোম যক্রভ গ্রণ কযো রয়রছ।  

 

                                                                                                                                           

স্বোক্ষফ্রযত/ ১৬.০৪.২০২১ 

টভোঃ দফ্ররর উফ্রিন 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 

 

 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০২.২০২১.২৫৮/১(৬০৫)                               তোফ্রযখঃ ১৬/০৪/২০২১ফ্রিঃ 

 

দয় অফগফ্রত/ প্ররয়োজনীয় কোম যোরথ যঃ (টজযষ্ঠতো/দ ভম যোদোয ক্রভোনুোরয নট) 

০১। ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রচফ, ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  
০২। প্রধোনভন্ত্রীয  র্মখ্য ফ্রচফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো।  

০৩। ফ্রফ্রনয়য  ফ্রচফ, আফ্রথ যক প্রফ্রতষ্ঠোন ফ্রফবোগ, ঢোকো। 
০৪। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, তথ্য ও টমোগোরমোগ প্রমৄফ্রক্ত ফ্রফবোগ, ডোক, ট ফ্রররমোগোরমোগ ও তথ্যপ্রমৄফ্রক্ত ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

০৫। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, জনফ্রনযোত্তো ফ্রফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

০৬। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, ফ্রফজ্ঞোন ও প্রমৄফ্রক্ত ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
০৭। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, স্থোনীয় যকোয ফ্রফবোগ, স্থোনীয় যকোয, ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

০৮। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, জ্বোরোনী ও খফ্রনজ েদ ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
০৯। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, োফ্রন েদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

১০। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, অথ য ফ্রফবোগ, অথ য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

১১। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, প্রফ্রতযক্ষো ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

১২। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, কৃফ্রল ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

১৩। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, টগুনোফোফ্রগচো, ঢোকো। 

১৪। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

১৫।  ফ্রপ্রফ্রন্সোর িোপ অফ্রপোয, স্ত্র ফোফ্রনী ফ্রফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

১৬। ফ্রচফ, গৃোয়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

১৭। ফ্রচফ, ড়ক ফ্রযফন ও ভোড়ক ফ্রফবোগ, ড়ক ফ্রযফন ও টত্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

১৮। ফ্রচফ, ফ্রল্প ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

১৯। ফ্রচফ, টত্য ফ্রফবোগ, ড়ক ফ্রযফন ও টত্য ভন্ত্রণোরয়।  

২০। ফ্রচফ, টযরথ ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

২১। ফ্রচফ, খোদ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
২২। ফ্রচফ, ভোধ্যফ্রভক ও উচ্চ ফ্রক্ষো ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
২৩। ফ্রচফ, ভৎস্য ও প্রোফ্রণেদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়,ঢোকো। 

২৪। ফ্রচফ, স্বোস্থয ফ্রক্ষো ও ফ্রযফোয কল্যোণ ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো । 
২৫। ফ্রচফ, ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয় ঢোকো। 

২৬। ফ্রচফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 
২৭। ফ্রচফ, ফ্রযরফ, ফন ও জরফোয়ু ফ্রযফতযন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd
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২৮। ফ্রচফ, স্বোস্থয টফো ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

২৯। ফ্রচফ, প্রোথফ্রভক ও গণফ্রক্ষো ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

৩০। ফ্রচফ, কোফ্রযগযী ও ভোদ্রোো ফ্রক্ষো ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

৩১। ফ্রচফ, টনৌফ্রযফন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

৩২। ফ্রচফ, শ্রভ ও কভ যাংস্থোন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

৩৩। ফ্রচফ, দুরম যোগ  ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো  

৩৪। ফ্রচফ, ফ্রফদুযৎ ফ্রফবোগ, ফ্রফদুযৎ জ্বোরোনী ও খফ্রনজ েদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
৩৫। ফ্রচফ, তথ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

৩৬। ফ্রচফ, টফোভফ্রযক ফ্রফভোন ফ্রযফন ও ম য ন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

৩৭। ফ্রচফ, ভূফ্রভ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
৩৮। ফ্রচফ, ভফ্ররো ও ফ্রশু ফ্রফলয়ক ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
৩৯। ফ্রচফ, সুযক্ষো টফো ফ্রফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
৪০। দস্য (ফ্রচফ), আথ য-োভোফ্রজক অফকোঠোরভো ফ্রফবোগ, ফ্রযকল্পনো কফ্রভন, ফ্রযকল্পনো ভন্ত্রণোরয়, আগোযগাঁও, ঢোকো।  

৪১। ভোফ্রযচোরক, জোতীয় ফ্রনযোত্তো টগোরয়ন্দো অফ্রধদপ্তয, টগুনফোফ্রগচো, ঢোকো। 
৪২। ভোফ্রযচোরক (টগ্রড-১), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভোখোরী, ফো/এ , ঢোকো। 

৪৩। প্রধোন তথ্য কভ যকতযো , ফ্রআইফ্রড, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো (ইররকররোফ্রনক ও ফ্রপ্রন্ট ফ্রভফ্রডয়োরত প্রচোরযয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 

৪৪। অফ্রতফ্রযক্ত ফ্রচফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৪৫। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রচফ -১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৬। ভোফ্রযচোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৭। ভোফ্রযচোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৮। ভোফ্রযচোরক, পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপন্স, কোজী আরোউফ্রিন টযোড, ঢোকো। 

৪৯। মৄগ্মফ্রচফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
৫০। ফ্রযচোরক  (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৫১। ফ্রযচোরক -৪, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৫২। ফ্রযচোরক (ত্রোণ), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফো/এ, ভোখোরী, ঢোকো। 

৫৩। ফ্রযচোরক (প্রোন), ঘূফ্রণ যঝড় প্রস্তুফ্রত কভ যসূফ্রচ (ফ্রফ্রফ্র), ৬৮৪-৬৮৬, ফড় ভগফোজোয, ঢোকো।   

৫৪।  ফ্রযচোরক (ফোতযো), ফোাংরোরদ টফতোয, ঢোকো। 

৫৫।  ফ্রযচোরক (ফোতযো), ফোাংরোরদ ট ফ্ররফ্রবন, ঢোকো। 
৫৬। টজরো প্রোক, ..........................................(কর)  

৫৭। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয প্রর োকর অফ্রপোয-১/২, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৫৮। উফ্রচফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনোও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 
৫৯। ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রচফ , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

৬০। ফ্রচরফয একোন্ত ফ্রচফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 
৬১। ফ্রফ্রনয়য তথ্য অফ্রপোয , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
৬২। উরজরো ফ্রনফ যোী অফ্রপোয -------------------------(কর)  

৬৩। ফ্ররস্টভ এনোফ্ররি , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় (প্রফ্রতরফদনটি ওরয়ফ োইর  প্রদ যরনয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 
৬৪। ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ফ্রচফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় ।  
 
 

দুরম যোগ ফ্রযফ্রস্থফ্রত ভফ্রন ফ্রযাং কযোয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য NDRCC (জোতীয় দুরম যোগ োড়োদোন ভন্বয় টকন্দ্র ) ২৪ ঘন্টো ( ২৪x৭) টখোরো থোরক। 

দুরম যোগ াংক্রোন্ত টম টকোন তথ্য আদোন -প্রদোরনয জন্য NDRCC’য ফ্রনে ফফ্রণ যত ট ফ্রররপোন/ পযোক্স/ emailএ টমোগোরমোগ কযোয জন্য অনুরযোধ কযো মোরছঃ ট ফ্রররপোন  

নম্বযঃ  ৯৫৪৫১১৫ ,  ৯৫৪৯১১৬ , ৯৫৪০৪৫৪ ; পযোক্স  নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭ , ৯৫৭৫০০০ ; Email: ndrcc.dmrd@gmail.com, ndrcc@modmr.gov.bd 

দুরম যোরগয আগোভ ফোতযো োওয়োয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য ১০৯০ ট োর ফ্রি নম্বরয ডোয়োর করুন।                                                                       

             

 

                                                                                                                                           

স্বোক্ষফ্রযত/ ১৬.০৪.২০২১ 

টভোঃ দফ্ররর উফ্রিন 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 
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