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   গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোরদ যকোয  

ন্যোনোর ফ্রডজোস্টোয টযন্স টকো-অফ্রড যটনন টন্টোয (NDRCC)            
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নাং- ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০২.২০২১/৪০২                                                                       তোফ্রযখঃ ১১/০৬/২০২১ফ্রি:   

    ভয়ঃ ফ্রফকোর ৫.০০  ো  

ফ্রফলয়ঃ করযোনো বোইযো (টকোফ্রবড-১৯) াংক্রোন্ত ফ্রফরল  প্রফ্রতরফদন ( ৫৭০ তভ প্রফ্রতরফদন)।   

করযোনো বোইযো াংক্রোন্ত তথ্যঃ       

      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 ৮ ভোচ 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 (১১ জুন, ২০২১ফ্রিঃ): 
       

 

 (গ) ফোাংরোরদর করযোনো বোইযো (টকোফ্রবড-১৯) আইরোররন ও টকোয়োরযন্টোইন াংক্রোন্ত তথ্য (গত ১৩ ভোচ য ২০২০ ফ্রিঃ টথরক ১১ জুন, 

২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ) 
 

 

 

 

 

 গত ২৪ ঘন্টো অদ্যোফফ্রধ 

টকোফ্রবড-১৯ নর্মনো যীক্ষো কযো রয়রছ     ১৮,৫৩৫ ৬১,৪৪,৭৭৩ 

নোক্তকৃত টযোগীয াংখ্যো  ২,৪৫৪ ৮,২২,৮৪৯ 

সুস্থ টযোগীয াংখ্যো  ২,২৮৬ ৭,৬১,৯১৬ 

টকোফ্রবড-১৯ আক্রোন্ত টযোগীয মৃত্যযয াংখ্যো ৪৩ ১৩,০৩২ 

ফ্রফলয় াংখ্যো (জন) 

আইরোরররন ফ্রচফ্রকৎোধীন টভো  ব্যফ্রক্তয াংখ্যো     ১,৪৪,৮৯৩ 

আইরোররন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত টযোগীয াংখ্যো ১,২১,২৭২ 

ফতযভোরন োোতোরর আইরোরররন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ২৩,৬২১ 

  

ফ যরভো  টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ৭,৬৫,৬১৬ 

ফ যরভো  টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৭,১৯,২৭০ 

ফতযভোরন টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৪৬,৩৪৬ 

  

োোতোরর টকোয়োরযন্টোইন থোকো ব্যফ্রক্তয  াংখ্যো ৬৫,২৯৮ 

োোতোর টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্তয  াংখ্যো  ৬০,২৮৩ 

ফতযভোরন োোতোর টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৫,০১৫ 

  

টোভ টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয াংখ্যো ৭০০,২৬৭ 

টোভ টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয াংখ্যো ৬,৫৮,৯৩৭ 

ফতযভোরন টোভ টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ৪১,৩৩০ 
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(ঘ) ফোাংরোরদর নরবর করযোনো বোইযো (COVID-19) টযোরগ টকোয়োরযন্টোইন এফাং আইরোররোরনয প্রফ্রতরফদন (ফ্রফবোগওয়োযী তথ্য 

১০ ভোচ য ২০২০ ফ্রিঃ রত ১১ জুন, 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 ১১ জুন, ২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ কোর ৮  ো ম যন্ত):  
 

 

(চ)  টনোফোফ্রনীয ব্যফস্থোনোয় টকোয়োরযন্টোইন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো: 
 

 টনোফোফ্রনীয 

ব্যফস্থোনোয় 

ফতযভোরন টকোয়োরযন্টোইরন যরয়রছন অদ্যোফফ্রধ টকোয়োরযন্টোইন 

োয়তো প্রদোন কযো রয়রছ আরকোনো জ্জ্ব কযোরে ফ্রদয়োফোফ্রড়রত ব্রোক রোফ্রন যাং টন্টোয (ফ্রফএরফ্র) 

১২ ৪১ ১২ ২৬,০৬৭ 

 

(ছ) ফোাংরোরদর ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো ১১  জুন, ২০২১ফ্রিঃ):  

ফ্রফলয় ২৪ ঘন্টোয় ফ যরল 

ফ্রযফ্রস্থফ্রত 

গত ২১/০১/২০২০ 

টথরক অদ্যফফ্রধ 

টভো  ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো (জন)       ৪,৬৭৪ ২২,৬৬,৩৮১ 

৩টি আন্তজযোফ্রতক ফ্রফভোন ফন্দরয ফ্রফরদ টথরক আগত ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো । ৪,১৪২ ১৬,৫০,৩৫১ 

২টি মূদ্র ফন্দরয (চট্টগ্রোভ র্মদ্র ফন্দয ও ভাংরো মূদ্র ফন্দয) ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো । ১০২ ৮৭,৫১৭ 

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

স্থরফন্দযগুররোরত ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো। ৪৩০ ৫,২১,৪৮৪ 

 

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   ৪৩৬ ৭১৭ - - ৪৩৬ ৭১৭ ৩৩ ২০ ১৯৮ ২৪ 

০২ ভয়ভনফ্রাং ৮ - - - ৮ - ৩ ২ ৭১ ৩ 

০৩  চট্টগ্রোভ   ৪০২ ২৯৪ ১৬ ৪ ৪১৮ ২৯৮ ২২২ ১৪৩ ৩৭০ ১৭৮ 

০৪ যোজোী  ৪৭০ ১৬১ ৪ ৭ ৪৭৪ ১৬৮ ১০৪ ২১ ৬৮২ ৫০ 

০৫ যাংপুয  ৪৬৪ ৩১০ - - ৪৬৪ ৩১০ ১৩১ ৩৫ ১৩১ ৪ 

০৬  খুরনো   ১৮২ ২৩ ৯০ ৬১ ২৭২ ৮৪ ৬০০ ২০৪ ৫৯৯ ১১৪ 

০৭ ফফ্রযোর ৪৫ ৬২ ২২ ২৬ ৬৭ ৮৮ ১৭ ৯ ২৭ ৫ 

০৮  ফ্ররর   ৫৬ ৩০ ১ - ৫৭ ৩০ ৬৬ ৫৭ ৯৪ ৯ 

 ফ যরভো   ২০৬৩ ১৫৯৭ ১৩৩ ১২০ ২১৯৬ ১৭১৭ ১১৭৬ ৪৯১ ২৪৫৪ ৫৭৩ 

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   ১৮৩৮২২ ১৭৬২৩৭ ১৬৪৭ ১৩০০ ১৮৫৪৬৯ ১৭৭৫৩৭ ৯০৪৩ ৭৩৯৪ ৮০৬৪৯ ৮৮১১ 

০২ ভয়ভনফ্রাং ৫১৬৫ ৪৮০৭ ১৩৪ ১৩৩ ৫২৯২ ৪৯৪০ ১৫৩০ ১৪৬৭ ১১১১১ ১৩৯৫ 

০৩ চট্টগ্রোভ  ১৬৮৫৯৬ ১৬৮০৯৩ ৬৮৪০ ৬২৮২ ১৮১৯৯২ ১৭৪৩৭৫ ৪৭৩২২ ৩৫৬৭৮ ১০৬৭৪২ ২৯০৮০ 

০৪ যোজোী ৭৩৮৯০ ৭০১৭০ ১৭২৪ ১৬০৩ ৭৫৬১৪ ৭১৭৭৩ ৯২৫৮ ৭৬৩৯ ৪০৯৪৫ ৪৩৪৯ 

০৫ যাংপুয ১০৮৯৫২ ১০২৯৫০ ১৬৩৮ ১৫৯১ ১১০৫৯০ ১০৪৫৪১ ১৯৯৭৭ ১৭৬৩৪ ২০০০৭ ২৩৬৭ 

০৬ খুরনো  ৬৭২৩২ ৬৫০৪৬ ১৭৩৬৯ ১৫২২৯ ৮৪৬০১ ৮০২৭৫ ৩৮৯৮৯ ৩৩৪২৭ ৩৮৫২১ ৪৯৪৪ 

০৭  ফফ্রযোর  ৪২৪৫০ ৪১১৯৪ ১৫০০৭ ১২৮১৮ ৫৭৫০৮ ৫৪০৬২ ৪৬২৫ ৪৯৩২ ১৫৯৩৩ ১৩০০ 

০৮ ফ্ররর   ৩০৮৪৫ ৩০৩৭১ ৪৭১৭ ৪৩৯২ ৩৫৫৬২ ৩৪৭৬৩ ১৩৯৪৮ ১৩০৩২ ২৩০০৩ ৩০৩৮ 

 ফ যরভো   ৭০০২৬৭ ৬৫৮৯৩৭ ৬৫২৯৮ ৬০২৮৩ ৭৬৫৬১৬ ৭১৯২৭০ ১৪৪৮৯৩ ১২১২৭২ ৮২২৮৪৯ ১৪৬৮৬০ 



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

 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনোও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় কর্তযক ফযোদ্দ: 

 

৪।         ০৯/০৬/২০২১ তোফ্রযরখ ২০৯ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ রকডোউন 

চরভোন থোকোয় দফ্রযদ্র, দাংঃঃস্থ, অস্বচ্ছর ও কভ যীন জনরগোষ্ঠীয ভোরঝ ভোনফ্রফক োয়তো প্রদোরনয ফ্রনফ্রভত্ত ফ্রনরে উরেফ্রখত টজরোয প্রোরকয  

অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ত্রোণ কোম য (নগদ) অথ য ফযোরদ্দয ফ্রযভোন ( োকো) শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১। নোর োয ১৫,০০,০০০/- (রনয রক্ষ)  োকো ২০০০ (দুই োজোয) প্যোরক /ফস্তো 

 

১। দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় ০৫/০৬/২০২১ তোফ্রযরখয ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.১ ৯৬ নম্বয স্মোযরকয ভোধ্যরভ  

টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ রকডোউন চরভোন থোকোয় দফ্রযদ্র, দুঃস্থ, অস্বচ্ছর ও কভ যীন জনরগোষ্ঠীয ভোরঝ ভোনফ্রফক োয়তো প্রদোরনয ররক্ষয 

ফ্রনেফফ্রণ যত ১০টি টজরোয োরবয টভো  ২,০৫,০০,০০০/- (দুই টকোটি াঁচ রক্ষ)  োকো াংফ্রিি টজরো প্রোকগরণয অনুকূরর ফযোদ্দ টদওয়ো 

রয়রছ।  

 

ক্রফ্রভক নাং টজরোয নোভ নগদ অথ য ফযোরদ্দয ফ্রযভোণ ( োকো) 

১। চোোইনফোফগঞ্জ ২০,০০,০০০/- (ফ্রফ রক্ষ) 

২। নোর োয ১৫,০০,০০০/- (রনয রক্ষ) 

৩। যোজোী টজরোয জন্য ২০,০০,০০০/- (ফ্রফ রক্ষ) 

যোজোী ভোনগযীয জন্য ২৫,০০,০০০/- (ফ্রিঁ রক্ষ) 

৪। নওগাঁ ২০,০০,০০০/- (ফ্রফ রক্ষ) 

৫। মরোয ২০,০০,০০০/- (ফ্রফ রক্ষ) 

৬। খুরনো ২০,০০,০০০/- (ফ্রফ রক্ষ) 

৭। োতক্ষীযো ২০,০০,০০০/- (ফ্রফ রক্ষ) 

৮। কুফ্রিয়ো ১৫,০০,০০০/- (রনয রক্ষ) 

৯। টভরযপুয ১৫,০০,০০০/- (রনয রক্ষ) 

১০। চুয়োডোাংগো ১৫,০০,০০০/- (রনয রক্ষ) 

টভো  = ২,০৫,০০,০০০/- (দুই টকোটি াঁচ রক্ষ) 

 

 

২। দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় ৩০/০৫/২০২১ তোফ্রযরখয ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.১ ৮৫ নম্বয স্মোযরকয ভোধ্যরভ  

টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ রকডোউন চরভোন থোকোয় দফ্রযদ্র, দুঃস্থ, অস্বচ্ছর ও কভ যীন জনরগোষ্ঠীয ভোরঝ ভোনফ্রফক োয়তো প্রদোরনয ররক্ষয 

ফ্রনেফফ্রণ যত ৭ টি টজরোয োরবয টভো  ৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তোফ্রে রক্ষ)  োকো াংফ্রিি টজরো প্রোকগরণয অনুকূরর ফযোদ্দ টদওয়ো রয়রছ।  

 

ক্রফ্রভক নাং টজরোয নোভ নগদ অথ য ফযোরদ্দয ফ্রযভোণ ( োকো) 

১। মরোয ১৫,০০,০০০/- (রনয রক্ষ) 

২। খুরনো ৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ) 

৩। ব্রোহ্মণফোফ্রড়য়ো ৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ) 

৪। ফ্রঝনোইদ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ) 

৫। কুফ্রিয়ো ৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ) 

৬। নড়োইর ৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ) 

৭। চুয়োডোাংগো ৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ) 

টভো  = ৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তোফ্রে রক্ষ)  োকো 

 

৩।         ১২/০৫/২০২১ তোফ্রযরখ ১৫৬ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ ক্ষফ্রতগ্রস্ত 

দু:স্থ ফ্রযফোরযয ভরধ্য ফ্রফতযরণয জন্য উফ্রেফ্রখত ফ্রযভোন শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয াংফ্রিি টজরো প্রোক, ঢোকো এয অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন 

কযো রয়রছঃ 

ক্রঃ নাং টজরোয 

নোভ 

প্রফ্রতষ্ঠোরনয নোভ শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন 

(প্যোরক /ফস্তো) 

১। ঢোকো টিফ্রব কযোরভযোজোন যোফ্ররস্ট এরোফ্ররয়ন টিফ্রএ ফ্রফফ্রড 

১০২, ফীয উত্তভ ফ্র আয দত্ত টযোড (৪থ য তরো)ঢোকো-১২১৫ 

৫০০ (াঁচত) প্যোরক /ফস্তো 

 



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

 

৪।         ১১/০৫/২০২১ তোফ্রযরখ ১৫৩ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ ক্ষফ্রতগ্রস্ত 

দু:স্থ ফ্রযফোরযয ভরধ্য ফ্রফতযরণয জন্য ফ্রনেফফ্রণ যত ফ্রনফ যোচনী এরোকোয োরব উফ্রেফ্রখত ফ্রযভোন শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয াংফ্রিি টজরো 

প্রোকরদয অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ফ্রনফ যোচনী এরোকো/প্রফ্রতষ্ঠোরনয নোভ শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১। ফফ্রযোর ফফ্রযোর-৫ (ফফ্রযোর দয উরজরোয জন্য) ১০০০ (এক োজোয) প্যোরক /ফস্তো 

  

৫।         ১১/০৫/২০২১ তোফ্রযরখ ১৫৪ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ ক্ষফ্রতগ্রস্ত দু:স্থ 

ফ্রযফোরযয ভরধ্য ফ্রফতযরণয জন্য ফ্রনেফফ্রণ যত এরোকোয োরব উফ্রেফ্রখত ফ্রযভোন শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয াংফ্রিি টজরো প্রোকরদয 

অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ফ্রনফ যোচনী এরোকো/প্রফ্রতষ্ঠোরনয নোভ শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১। ঢোকো টন্টোয পয চোইল্ড টডরবররভন্ট 

ফোাংরোরদ,১২১/৩,ফ্রনউ ইস্কো ন (৩য় তরো),ঢোকো। 

৫০০ (াঁচত) প্যোরক /ফস্তো 

 

৬।         ১১/০৫/২০২১ তোফ্রযরখ ১৫৫ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ ক্ষফ্রতগ্রস্ত 

দু:স্থ ফ্রযফোরযয ভরধ্য ফ্রফতযরণয জন্য ফ্রনেফফ্রণ যত এরোকোয োরব উফ্রেফ্রখত ফ্রযভোন শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয াংফ্রিি টজরো 

প্রোকরদয অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ফ্রনফ যোচনী এরোকো/প্রফ্রতষ্ঠোরনয নোভ শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১। ঢোকো অফ্রবনয় ফ্রল্পী াংঘ ,ফোফ্রড় নাং ১১০ /এ,টযোড নাং -

২,ব্লক নাং-এ,ফ্রনরকতন,গুরোন-১,ঢোকো 

৫০০ (াঁচত) প্যোরক /ফস্তো 

 

৭।  ০৯/০৫/২০২১ তোফ্রযরখ ১৪৯ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ ক্ষফ্রতগ্রস্ত 

দু:স্থ ফ্রযফোরযয ভরধ্য ফ্রফতযরণয জন্য ফ্রনেফফ্রণ যত ফ্রনফ যোচনী এরোকোয োরব উফ্রেফ্রখত ফ্রযভোন শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয াংফ্রিি টজরো 

প্রোকরদয অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ফ্রনফ যোচনী এরোকো/প্রফ্রতষ্ঠোরনয নোভ শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১। সুনোভগঞ্জ ৩২১- ভফ্ররো আন-২১ (সুনোভগঞ্জ) ৩০০ (ফ্রতনত) প্যোরক /ফস্তো 

 

৮।  ০৬/০৫/২০২১ তোফ্রযরখ ১৪৭ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ ক্ষফ্রতগ্রস্ত 

দু:স্থ ফ্রযফোরযয ভরধ্য ফ্রফতযরণয জন্য ফ্রনেফফ্রণ যত ফ্রনফ যোচনী এরোকোয োরব উফ্রেফ্রখত ফ্রযভোন শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয াংফ্রিি টজরো 

প্রোকরদয অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ফ্রনফ যোচনী এরোকো/প্রফ্রতষ্ঠোরনয নোভ শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১। গোজীপুয গোজীপুয-২ ফ্রনফ যোচনী এরোকোয জন্য ১,০০০ (এক োজোয) প্যোরক /ফস্তো 

২। কুফ্রভেো কুফ্রভেো-১১ ফ্রনফ যোচনী এরোকোয জন্য ১,০০০ (এক োজোয) প্যোরক /ফস্তো 

  টভো  ২,০০০ (দুই োজোয) প্যোরক /ফস্তো 

 

৯। ০৬/০৫/২০২১ তোফ্রযরখ ১৪৮ নাং স্মোযরকয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ব্যফস্হোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টকোফ্রবড-১৯ এয কোযরণ ক্ষফ্রতগ্রস্ত 

দু:স্থ ফ্রযফোরযয ভরধ্য ফ্রফতযরণয জন্য ফ্রনেফফ্রণ যত ফ্রনফ যোচনী এরোকোয োরব উফ্রেফ্রখত ফ্রযভোন শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয াংফ্রিি টজরো 

প্রোকরদয অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ফ্রনফ যোচনী এরোকো/প্রফ্রতষ্ঠোরনয নোভ শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১।  োাংগোইর ৩৩১- ভফ্ররো আন-৩১ ( োাংগোইর) ৫০০ (াঁচত) প্যোরক /ফস্তো 

 

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

 

স্বোক্ষফ্রযত/ ১১.০৬.২০২১ 

(টভোঃ দফ্ররর উফ্রদ্দন) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 

 

 

 



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

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০২.২০২১.৪০২/১(৬০৫)                               তোফ্রযখঃ ১১/০৬/২০২১ফ্রিঃ 

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

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

০৩। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ , আফ্রথ যকপ্রফ্রতষ্ঠোনফ্রফবোগ, 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। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, ফ্রফজ্ঞোনওপ্রমৄফ্রক্তভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
০৭। ফ্রফ্রনয়য ফ্রচফ, স্থোনীয় যকোয ফ্রফবোগ, স্থোনীয় যকোয, েী উন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

০৮। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, জ্বোরোনীওখফ্রনজেদফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
০৯। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, োফ্রন েদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

১০। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, অথ য ফ্রফবোগ, অথ য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

১১। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, প্রফ্রতযক্ষো ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

১২। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, কৃফ্রল ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 
১৩। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, টগুনোফোফ্রগচো, ঢোকো। 

১৪। ফ্রফ্রনয়যফ্রচফ, জনপ্রোনভন্ত্রণোরয়, 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, ফ্রল্পভন্ত্রণোরয়, 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।  

২৮। ফ্রচফ, স্বোস্থয টফো ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

২৯। ফ্রচফ, প্রোথফ্রভকওগণফ্রক্ষোভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

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

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

৩২। ফ্রচফ, শ্রভওকভ যাংস্থোনভন্ত্রণোরয়, 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, জোতীয়ফ্রনযোত্তোরগোরয়ন্দোঅফ্রধদপ্তয, 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 কযোররো)। 
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 আরোউফ্রদ্দন টযোড, ঢোকো। 

৪৯। মৄগ্মফ্রচফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনোওত্রোণভন্ত্রণোরয়। 
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। 
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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 মোরচ্ছঃ 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/ ১১.০৬.২০২১ 

(টভোঃ দফ্ররর উফ্রদ্দন) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 
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