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নাং- ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০২.২০২১/৪০০                                                                       তোফ্রযখঃ ১০/০৬/২০২১ফ্রি:   

    ভয়ঃ ফ্রফকোর ৫.০০  ো  

ফ্রফলয়ঃ করযোনো বোইযো (টকোফ্রবড-১৯) াংক্রোন্ত ফ্রফরল  প্রফ্রতরফদন ( ৫৬৯ 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 (১০ জুন, ২০২১ফ্রিঃ): 
       

 

 (গ) ফোাংরোরদর করযোনো বোইযো (টকোফ্রবড-১৯) আইরোররন ও টকোয়োরযন্টোইন াংক্রোন্ত তথ্য (গত ১৩ ভোচ য ২০২০ ফ্রিঃ টথরক ১০ জুন, 

২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ) 
 

 

 

 

 

 গত ২৪ ঘন্টো অদ্যোফফ্রধ 

টকোফ্রবড-১৯ নর্মনো যীক্ষো কযো রয়রছ     ১৯,৪৪৭ ৬১,২৬,২৩৮ 

নোক্তকৃত টযোগীয াংখ্যো  ২,৫৭৬ ৮,২০,৩৯৫ 

সুস্থ টযোগীয াংখ্যো  ২,০৬১ ৭,৫৯,৬৩০ 

টকোফ্রবড-১৯ আক্রোন্ত টযোগীয মৃত্যযয াংখ্যো ৪০ ১২,৯৮৯ 

ফ্রফলয় াংখ্যো (জন) 

আইরোরররন ফ্রচফ্রকৎোধীন টভো  ব্যফ্রক্তয াংখ্যো     ১,৪৩,৭১৭ 

আইরোররন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত টযোগীয াংখ্যো ১,২০,৭৮১ 

ফতযভোরন োোতোরর আইরোরররন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ২২,৯৩৬ 

  

ফ যরভো  টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ৭,৬৩,৪২০ 

ফ যরভো  টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৭,১৭,৫৫৩ 

ফতযভোরন টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৪৫,৫৬৭ 

  

োোতোরর টকোয়োরযন্টোইন থোকো ব্যফ্রক্তয  াংখ্যো ৬৫,১৬৫ 

োোতোর টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্তয  াংখ্যো  ৬০,১৬৩ 

ফতযভোরন োোতোর টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো ৫,০০২ 

  

টোভ টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয াংখ্যো ৬,৯৮,২০৪ 

টোভ টকোয়োরযন্টোইন রত ছোড়ত্র প্রোপ্ত ব্যফ্রক্ত/মোত্রীয াংখ্যো ৬,৫৭,৩৪০ 

ফতযভোরন টোভ টকোয়োরযন্টোইরন থোকো ব্যফ্রক্তয াংখ্যো  ৪০,৮৬৪ 
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(ঘ) ফোাংরোরদর নরবর করযোনো বোইযো (COVID-19) টযোরগ টকোয়োরযন্টোইন এফাং আইরোররোরনয প্রফ্রতরফদন (ফ্রফবোগওয়োযী তথ্য 

১০ ভোচ য ২০২০ ফ্রিঃ রত ১০ 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 ১০ 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) 

৮ ৪১ ৯ ২৬,০৫৯ 

 

(ছ) ফোাংরোরদর ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো ১০  জুন, ২০২১ফ্রিঃ):  

ফ্রফলয় ২৪ ঘন্টোয় ফ যরল 

ফ্রযফ্রস্থফ্রত 

গত ২১/০১/২০২০ 

টথরক অদ্যফফ্রধ 

টভো  ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো (জন)       ৪,০৪১ ২২,৬১,৭০৭ 

৩টি আন্তজযোফ্রতক ফ্রফভোন ফন্দরয ফ্রফরদ টথরক আগত ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো । ৩,৪৭০ ১৬,৪৬,২০৯ 

২টি মূদ্র ফন্দরয (চট্টগ্রোভ র্মদ্র ফন্দয ও ভাংরো মূদ্র ফন্দয) ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো । ১১২ ৮৭,৪১৫ 

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

স্থরফন্দযগুররোরত ফ্রিফ্রনাংকৃত মোত্রীয াংখ্যো। ৪৫৯ ৫,২১,০৫৪ 

 

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   ৪৪৭ ৭৬১ - - ৪৪৭ ৭৬১ ২০ ৩৪ ২৩০ ২৭ 

০২ ভয়ভনফ্রাং ৮ - - - ৮ - ৬ ৬ ৬২ ৬ 

০৩  চট্টগ্রোভ   ৩০৯ ২৭৫ ১৮ ৭ ৩২৭ ২৮২ ২১৬ ২০১ ৩৩৭ ১৫০ 

০৪ যোজোী  ৪১৯ ৫৮ ৪৯ ৩২ ৪৬৮ ৯০ ১১৮ ৪৯ ৮১৫ ৬৮ 

০৫ যাংপুয  ৪৪৯ ২৯৮ - - ৪৪৯ ২৯৮ ১৩০ ৫৩ ১৩০ ১২ 

০৬  খুরনো   ২০২ ১১৫ ৭৮ ৯৩ ২৮০ ২০৮ ৫৮১ ১১৭ ৫৭৮ ৫৪ 

০৭ ফফ্রযোর ৬৫ ৮৭ ১৮ ৩৭ ৮৩ ১২৪ ১০ ১০ ২০ ৩ 

০৮  ফ্ররর   ৫৫ ৪৯ - ১ ৫৫ ৫০ ৭১ ৫৪ ৯২ ১০ 

 ফ যরভো   ১৯৫৪ ১৬৪৩ ১৭২ ২০২ ২১২৬ ১৮৪৫ ১১৫২ ৫২৪ ২৫৭৬ ৫৩৩ 

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   ১৮৩৩৮৬ ১৭৫৫২০ ১৬৪৭ ১৩০০ ১৮৫০৩৩ ১৭৬৮২০ ৯০১০ ৭৩৭৪ ৮০৪৫১ ৮৭৮৭ 

০২ ভয়ভনফ্রাং ৫১৫৭ ৪৮০৭ ১৩৪ ১৩৩ ৫২৯১ ৪৯৪০ ১৫২৭ ১৪৬৫ ১১০৪০ ১৩৯২ 

০৩ চট্টগ্রোভ  ১৬৮১৯৪ ১৬৭৭৯৯ ৬৮২৪ ৬২৭৮ ১৮১৫৭৪ ১৭৪০৭৭ ৪৭১০০ ৩৫৫৩৫ ১০৬৩৭২ ২৮৯০২ 

০৪ যোজোী ৭৩৪২০ ৭০০০৯ ১৭২০ ১৫৯৬ ৭৫১৪০ ৭১৬০৫ ৯১৫৪ ৭৬১৮ ৪০২৬৩ ৪২৯৯ 

০৫ যাংপুয ১০৮৪৮৮ ১০২৬৪০ ১৬৩৮ ১৫৯১ ১১০১২৬ ১০৪২৩১ ১৯৮৪৬ ১৭৫৯৯ ১৯৮৭৬ ২৩৬৩ 

০৬ খুরনো  ৬৭০৫০ ৬৫০২৩ ১৭২৭৯ ১৫১৬৮ ৮৪৩২৯ ৮০১৯১ ৩৮৩৮৯ ৩৩২২৩ ৩৭৯২২ ৪৮৩০ 

০৭  ফফ্রযোর  ৪২৪০৫ ৪১১৩২ ১৪৯৮৫ ১২৭৯২ ৫৭৪৪১ ৫৩৯৭৪ ৪৬০৮ ৪৯২৩ ১৫৯০৬ ১২৯৫ 

০৮ ফ্ররর   ৩০৭৮৯ ৩০৩৪১ ৪৭১৬ ৪৩৯২ ৩৫৫০৫ ৩৪৭৩৩ ১৩৮৮২ ১২৯৭৫ ২২৯০৯ ৩০২৯ 

 ফ যরভো   ৬৯৮২০৪ ৬৫৭৩৪০ ৬৫১৬৫ ৬০১৬৩ ৭৬৩৪২০ ৭১৭৫৫৩ ১৪৩৭১৭ ১২০৭৮১ ৮২০৩৯৫ ১৪৬২৮৭ 



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 লকডাউন 

চলমান থাকায় দরিদ্র, দংঃ স্থ, অস্বচ্ছল ও কম মহীন জনগ াষ্ঠীি মাগে মানরিক সহায়তা প্রদাগনি রনরমত্ত রনগে উগেরিত জজলাি প্রোজকি  

অনুকুরর ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রছঃ 

 

ক্রঃ নাং টজরোয নোভ ত্রাণ কার্ ম (ন দ) অথ ম িিাগেি পরিমান (টাকা) শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোরদ্দয ফ্রযভোন (প্যোরক /ফস্তো) 

১। নাগটাি ১৫,০০,০০০/- (পগনি লক্ষ) টাকা 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/- (পঁয়তোফ্রি 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/- (পঁয়তোফ্রি 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 উফ্রিফ্রখত 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 উফ্রিফ্রখত 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 উফ্রিফ্রখত 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 উফ্রিফ্রখত 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 উফ্রিফ্রখত 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 উফ্রিফ্রখত 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। কুফ্রভিো কুফ্রভিো-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 উফ্রিফ্রখত 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/ ১০.০৬.২০২১ 

(হারিবুি িহমান) 

উপসরচি (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 ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০২.২০২১.৪০০/১(৬০৫)                               তোফ্রযখঃ ১০/০৬/২০২১ফ্রিঃ 

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/ ১০.০৬.২০২১ 

(হারিবুি িহমান) 

উপসরচি (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 
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