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ঃঃ  নংনং িবভােগরিবভােগর  নামনাম অি কাে ডরঅি কাে ডর  সংখ াসংখ া আহেতরআহেতর  সংখ াসংখ া িনহেতরিনহেতর  সংখ াসংখ া
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সমুসমু   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমুসমু  ব রসমেূহরব রসমেূহর জজ  কানকান সতকসতক সংেকতসংেকত নাইনাই।। 

আজআজ  ১০১০  জুনজুন  ২০২০২০২০  ি ঃি ঃ  স াস া  ৬৬  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস: : 
ঢাকা, ফিরদপুর, যেশার, ি য়া, খুলনা, বিরশাল, পটয়ুাখালী, নায়াখালী, িম া, চ াম, ক বাজার এবং িসেলট অ ল সমেূহর উপর িদেয় প
ি ম/উ র-পি ম িদক থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িক.িম. বেগ বিৃ  অথবা ব বিৃ সহ অ ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়া বেয় যেত পাের। এসব এলা
কার নদীব র সমহূেক ১ ন র (পুনঃ) ১ ন র সতক সংেকত দখােত বলা হেয়েছ।

সকালসকাল  ০৯০৯  টাটা  থেকথেক  পরবতীপরবতী  ২৪২৪  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঃঅব াঃ পূবপূব-মধমধ  বে াপসাগরবে াপসাগর ওও তৎসংলতৎসংল  এলাকায়এলাকায় একিটএকিট লঘচুাপলঘচুাপ সিৃসিৃ  হেয়েছহেয়েছ।। এিটএিট ঘণীভূতঘণীভূত হেতহেত পােরপাের।। পি মাপি মা  লঘচুােপরলঘচুােপর বিধতবিধত
◌া◌ংশ◌া◌ংশ পি মবপি মব  ওও তৎসংলতৎসংল  এলাকায়এলাকায় অব ানঅব ান করেছকরেছ।। দি ণপি মদি ণপি ম মৗ মীমৗ মী বায়ুবায়ু ক বাজারক বাজার উপ লউপ ল পযপয  অ সরঅ সর হেয়েছহেয়েছ।। দি ণপি মদি ণপি ম মৗমৗ

মীমী বায়ুবায়ু আরওআরও অ সরঅ সর হওয়ারহওয়ার জজ  আবহাওয়াগতআবহাওয়াগত অব াঅব া অ েলঅ েল রেয়েছরেয়েছ।।

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ চ ামচ াম, বিরশালবিরশাল ওও িসেলটিসেলট িবভােগরিবভােগর অেনকঅেনক জায়গায়জায়গায়; ঢাকাঢাকা, ময়মনিসংহময়মনিসংহ, ওও খুলনাখুলনা িবভােগরিবভােগর িকছুিকছু িকছুিকছু জায়গায়জায়গায় এবংএবং রংপুররংপুর ওও রাজশরাজশ
◌াহী◌াহী িবভােগরিবভােগর ’একএক জায়গায়জায়গায় অ ায়ীভােবঅ ায়ীভােব দমকাদমকা/ঝেড়াঝেড়া হাওয়াহাওয়া সহসহ হালকাহালকা থেকথেক মাঝারীমাঝারী ধরেনরধরেনর বিৃবিৃ /ব সহব সহ বিৃবিৃ  হেতহেত পােরপাের।। সইসই সােথসােথ চচ
◌াম◌াম ওও িসেলটিসেলট িবভােগিবভােগ িবি ভােবিবি ভােব মাঝারীমাঝারী ধরেণরধরেণর ভারীভারী থেকথেক ভারীভারী বষণবষণ হেতহেত পােরপাের।।

তাপমা াতাপমা া:: সারােদেশসারােদেশ িদনিদন এবংএবং রােতররােতর তাপমা াতাপমা া ায়ায় অপিরবিততঅপিরবিতত থাকেতথাকেত পােরপাের।।

তাপতাপ-- বাহঃবাহঃ ঢাকাঢাকা, মাদারীপুরমাদারীপুর, টা াইলটা াইল, ফনীফনী, চাঁদপুরচাঁদপুর, িসেলটিসেলট, ময়মনিসংহময়মনিসংহ, রাজশাহীরাজশাহী, খুলনাখুলনা, পটয়ুাখালীপটয়ুাখালী ওও সাত ীরাসাত ীরা অ লসমেূহরঅ লসমেূহর উপরউপর িদয়িদয়
◌◌ মৃমৃ  তাপ বাহতাপ বাহ বেয়বেয় যােযাে  এবংএবং তাতা অব াহতঅব াহত থাকেতথাকেত পােরপাের।।

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন)): দি ণপি মদি ণপি ম মৗ মীমৗ মী বায়ুবায়ু চ ামচ াম ওও িসেলটিসেলট িবভাগিবভাগ পযপয  অ সরঅ সর হেতহেত পােরপাের।।

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

গতকাল সেবা  তাপমা া িছল
ঢাকা, ময়মনিসংহ, চাঁদপুর ও খুলনা ৩৬.৫  এবং আজেকর সবিন  তাপমা া টা াইল ২৪.০ সঃ। 

অি কা ডঃ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র িনয় ণ কে র তথ  ( মাবাইল এসএমএস) থেক জানা যায়, ০৮/০৫/২০২০ি ঃ তািরখ রাত
১২.০০টা থেক ০৯/০৬/২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা পয  সারােদেশ মাট ৭ িট অি কাে র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি ক অি কাে
িনহত ও আহেতর সংখ া িনে  দওয়া হলঃ 
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মাটমাট ৭৭ ০০ ০০

উে খেযাগউে খেযাগ   অি কাঅি কা   (( জলািভি কজলািভি ক  তথতথ ):):

          ঢাকাঃঢাকাঃ  ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  িনয় ণ কে র িডউিট অিফসার টিলেফােন জানান, আ িলয়ায় গতকাল (০৯/০৬/২০২০) ভার
৫.৩০ িম. একিট বসত বািড়েত গ াস িসিল ডার িবে ারেন অি কা ড সিৃ  হয় এবং ফায়ার সািভেসর ২ িট ইউিনট কাজ কের সকাল ৭.৩০
িম. অি  িনবাপণ করেত স ম হন। উ  অি কাে ডর ঘটনায় ৭ জন আহত হন। ানীয় জনগন তােদর হাসপাতােল িনেয় যান। 

ব পাতঃব পাতঃ  
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 ম বম ব
১১ মািনকগমািনকগ ০৯০৯/০৫০৫/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ রােশদরােশদ ((১৫১৫), ), িপতািপতা-রিফকরিফক  মা ামা া,, ামাম--খিড়য়াখিড়য়া,, লছড়াগলছড়াগ   ইউিনয়নইউিনয়ন,,  

হিররামপুরহিররামপুর,,মােনকগমােনকগ
২২ মািনকগমািনকগ ০৬০৬/০৬০৬/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ মাঃমাঃ জাহাংগীরজাহাংগীর  আলমআলম ((৪২৪২),), িপতািপতা- মামা::  

জিসমউি নজিসমউি ন,, ামাম-মালমাল ,, পৗরসভাপৗরসভা  ইউিনয়নইউিনয়ন,মািনকগমািনকগ   
সদরসদর,, মািনকগমািনকগ

((সূসূ :  :  
মািনকগমািনকগ  জলাজলা াণাণ ওও পুনবাসনপুনবাসন কমকতাকমকতা থেকথেক  াা ।।

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 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 ০৯০৯/০৬০৬/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ 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 া  ৭০৭০,৩৯৩৯,৯১৮৯১৮ ৩৩,৭৮৭৮,১১৮১১৮
০২০২ ২৪২৪ ঘ টায়ঘ টায় নতনুনতনু আ াে রআ াে র সংখ াসংখ া ১১,০৮০৮,৯১৮৯১৮ ১৩১৩,৯২২৯২২

০৩০৩ মাটমাট মতৃমতৃ ব ি রব ি র সংখ াসংখ া ৪৪,০৪০৪,৩৯৬৩৯৬ ১০১০,৩৭৬৩৭৬
০৪০৪ ২৪২৪ ঘ টায়ঘ টায় নতনুনতনু মতৃু রমতৃু র সংখ াসংখ া ৩৩,৫৩৯৫৩৯ ৪০৬৪০৬

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  (০৯/০৬/২০২০ি ঃ):

গত ২৪ ঘ টা অদ াবিধ
কািভড-১৯ পরী া হেয়েছ এমন ব ি র সংখ া ১৪,৬৬৪ ৪,২৫,৫০৫

পিজিটভ রাগীর সংখ া ৩,১৭১ ৭১,৬৭৫
িরেকাভারী া  রাগীর সংখ া ৭৭৭ ১৫,৩৩৭
কািভড-১৯ আ া  রাগীর মতৃু র সংখ া ৪৫ ৯৭৫

((গগ)) বাংলােদেশ কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) আইেসােলশন ও কায়াের টাইন সং া  তথ  (গতগত ১০১০/০৩০৩/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ থেকথেক ০৯০৯/০৬০৬/২০২০২০২০
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ঃ 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 ৬১৯ ৫১০ ৭ - ৬২৬ ৫১০ ৪০ ২৯ ৫৪৩ ১৬
০২ ময়মনিসংহ ৮ ৮ - - ৮ ৮ ৮ ৮ ২৬ ৮
০৩ চ াম ৪৯৮ ৪২৭ ৪ ৩৮ ৫০২ ৪৬৫        ২৮০ ৮৬ ৩৮৫ ১৭৬
০৪ রাজশাহী ২৮৬ ৯৫ ২ ১ ২৮৮ ৯৬ ৩৭ ৫ ১২৯ ১৪
০৫ রংপুর ২৬৫ ২৫১ - ৫ ২৬৫ ২৫৬ ৪৩ ৪১ ৪৩ ৩
০৬ খলুনা ২৩০ ২৫১ ১৮ ১৩ ২৪৮ ২৬৪ ৭৫ ১৪ ৭৫ ১৮
০৭ বিরশাল ২১৬ ১৫৮ ৬০ ৫৫ ২৭৬ ২১৩ ২১ ১৮ ৭০       ১০-
০৮ িসেলট ৮১ ৭৮ ২ ২ ৮৩ ৮০ ৪৩ ১৫ ৬৯ ২

সবেমাট ২,৫০৯ ১,৭৭৮ ৯৩ ২৫৮ ২,৬০২ ২,০৩৬ ৫৫৭ ২১৬ ৩,১৭১ ২৪৭

ঃ 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 ৫৬,৬৬৩ ৪২,৫৫৪ ১,৫৩৪ ১,২৭৬ ৫৮,১৯৭ ৪৩,৮৩০ ২,১৮২ ৬৭৮ ১২,২৯৫ ২,৪০৮
০২ ময়মনিসংহ ৪,৮৬৩ ৪,৫৫৭ ১১৭ ১১৬ ৪,৯৮০ ৪,৬৭৩ ৩৬৮ ২৭৪ ১,৪৯৪ ২৪৪
০৩ চ াম ৬৯,৫৩৫ ৬৪,৩১০ ৪,৯৬৫ ৪,৩৮৫ ৭৪,৫০০ ৬৮,৬৯৫ ৪,৯৫১ ১,৩৬২ ৯.১২৪ ২,৯৩৪
০৪ রাজশাহী ৪০,৪৫৭ ৩৫,৭৪৫ ৫৫৩ ৫২১ ৪১,০১০ ৩৬,২৬৬ ৬২০ ৪১৪ ১,৭৪৮ ৩৪৬
০৫ রংপুর ৩৯,৯৯১ ৩৪,৫৭৩ ১,৪৮১ ১,৪৭০ ৪১,৪৭২ ৩৬,০৪৩ ১,৪৩৪ ৬১৪ ১,৪৩৪ ৩১৬
০৬ খলুনা ৩৭,৬৬৩ ৩১,৩১৪ ৫,৪৭২ ৩,৬৫৩ ৪৩,১৩৫ ৩৪,৯৬৭ ১,১৯১ ৫৩৫ ৯১২ ১৫৭
০৭ বিরশাল ১৪,৬০৬ ১১,১৪২ ১,২১০ ৫৭৪ ১৫,৮১৬ ১১,৭১৬ ৭৮১ ২১৪ ১,০৬৫ ১৮৫
০৮ িসেলট ১৩,৯২৩ ১২,৩৯৭ ২৫৮ ২৩৩ ১৪,১৮১ ১২,৬৩০ ৮০০ ৪৩০ ১,৫৫১ ৩২০

সবেমাট ২,৮৯,৭৭২ ২,৩৬,৫৯২ ১৬,২৫৫ ১২,৭৯৭ ৩,০৬,০২৭ ২,৪৯,৩৮৯ ১২,৪২৮ ৪,৫৩৫ ৭১,৬৭৫ ৬,৯১০

ি ঃি ঃ তািরখতািরখ)

িবষয়িবষয় সংখ াসংখ া ( (জনজন))
হাসপাতােল আইেসােলশেন িচিকৎসাধীন মাট ব ি র সংখ া ১২,৪২৮
হাসপাতােল আইেসােলশন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ৪,৫৩৫
বতমােন হাসপাতােল আইেসােলশেন থাকা ব ি র সংখ া ৭,৮৯৩
মাট কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৩,০৬,০২৭
কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ২,৪৯,৩৮৯

বতমােন কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৫৬,৬৩৮
মাট হাম কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ২,৮৯,৭৭২
হাম কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি র সংখ া ২,৩৬,৫৯২

বতমােন হাম কায়াের টাইনরত ব ি র সংখ া ৫৩,১৮০
হাসপাতােল কায়াের টাইন থাকা ব ি রসংখ া ১৬,২৫৫
হাসপাতাল কায়াের টাইন হেত ছাড়প  া  ব ি রসংখ া ১২,৭৯৭
বতমােন হাসপাতাল কায়াের টাইেন থাকা ব ি র সংখ া ৩,৪৫৮

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

19) রােগ কায়াের টাইন এবং আইেসােলাশেনর িতেবদন (িবভাগওয়ারী তথ  ০৯/০৬/২০২০ ি ঃ 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 ০৯/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা পয ): 
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((চচ) ) কািভড-১৯ সং া  লিজি ক মজুদ ও সরবরাহ সং া  তথ  (১০/০৬/২০২০ি ঃ তািরখ সকাল ৮ টা পয ):

সর ােমর নাম মাট সং হ মাট িবতরণ বতমান মজুদ
িপিপই (PPE) ২৫,০৯,১৪২ ২২,৫৭,৮৭৫ ২,৫১,২৬৭

(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 জনেক কায়াের টাইন এ রাখার ব ব া করা হেয়েছ। উে খ  
য, বতমােন BRAC Learning Center এ ০৪ জন কায়াের টাইেন রেয়েছন । 

(জ) 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। 

 (ঝ) কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস  পিরি হিতপিরি হিত  মাকািবলায়মাকািবলায়  লকডাউনকতৃলকডাউনকতৃ  িবভাগিবভাগ// জলাজলা//এলাকারএলাকার  িববরণিববরণ ( (১০১০//০৬০৬//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 , মািনকগ , 
মাদারীপুর, নারায়নগ , নরিসংদী, রাজবাড়ী, 
শিরয়তপুর, টা াইল ও মিু গ

১১
ঢাকা ও  ফিরদপুর ০২

২। ময়মনিসংহ - - - -
৩। চ াম ক বাজার, নায়াখালী, ল ীপুর, চাঁদপুর, িম া 

ও া ণবাড়ীয়া
০৬ চ াম, বা রবান ও ফনী ০৩

৪। রাজশাহী রাজশাহী, নােটার, নওগঁা, জয়পুরহাট ও ব ড়া ০৫ - -
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 িসেলট, হিবগ , নামগ  ও মৗলভীবাজার ০৪ - -

((ঞঞ)) বাংলােদেশ ি িনংকৃি িনংকৃত যা ীর সংখ া (০৯/০৬/২০২০ি ঃ):

িবষয়িবষয় ২৪২৪  ঘ টায়ঘ টায়  সবেশষসবেশষ  
পিরি িতপিরি িত

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

মাট ি িনংকতৃ যা ীর সংখ া (জন) ১,১৩৯ ৭,১১,৬৭৭
এ পয  দেশর ৩িট আ জািতক িবমান ব ের িবেদশ থেক আগত ি িনংকতৃ 
যা ীর সংখ া (জন)

৪৮৭ ৩,৪০,৭৫৪

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

১৯১ ২১,৫৮৮

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) ৪৬১ ৩,৪২,৩০৬

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 ০৪/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ
পয  িশ  খাদ সহ অ া  সাম ী েয়র জ  ১১৬ কািট ৬৭ ল  ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা িজআর (ক াশ) নগদ এবং ২ ল  ০১ হাজার ৪ শত
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 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

৪



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 ।

(ঘ) ে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 (০৪/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ):

ঃনং জলার নাম ক াটাগির ২৮-০৫-২০ 
তািরখ পয  াণ 
কায (চাল) 
বরাে র পিরমাণ 
( মঃ টন)

০৪-০৬-২০২০ 
তািরেখ কেরানা 
ভাইরােস িবেশষ 
বরাে র াব াণ 
কায (চাল) 
( মঃ টন) 

২৮-০৫-২০ 
তািরখ পয  

াণ কায 
(নগদ) বরাে র 
পরিমাণ (টাকা)

০৪-০৬-২০২০ তািরেখ কেরানা 
ভাইরােস িবেশষ বরাে র াব 

াণ কায (নগদ) (টাকা)

২৮-০৫-২০ 
তািরখ পয  
িশ  খাদ  য় 
বাবদ অথ 
বরাে র 
পিরমাণ (টাকা)

০৪-০৬-২০ 
তািরেখ 
কেরানা 
ভাইরােস 
িবেশষ বরা  
িশ  খাদ  য় 
বাবদ অথ 
বরাে র াব 
(টাকা)

১ ঢাকা 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৮২০৩

উ রঃ 
 ২০০
দি ণঃ ২০০
জলাঃ ১০০

৫০০ ৩৫৭৯৯৫০০

ঢাকা 
উ রঃ ৮০০০০০

ঢাকা 
দি ণঃ ৮০০০০০

জলার 
জ ঃ ৪০০০০০

২০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

২ গাজীপুর 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৪১৪

িসিটঃ ১৫০
জলাঃ 

১০০
২৫০ ১৮২৬২০০০

গাজীপুর িসিটঃ 
৬০০০০০

জলার 
জ ঃ ৪০০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

৩ ময়মনিসংহ 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৫৫৬

িসিটঃ  ৮০
জলাঃ ১৭০ ২৫০ ১৭৮৯২৫০০

িসিট 
কেপাঃ ৩২০০০০

জলার জ ঃ 
৬৮০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

৪ ফিরদপুর A ণী ২৯৫৭ ১৫০ ১৪৬৫৪০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৫ িকেশারগ A ণী ৩১৯৪ ১৫০ ১৪৯০০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৬ ন েকানা A ণী ৩৩৩৫ ১৫০ ১৪৭০১০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৭ টাংগাইল A ণী ২৯৯৪ ১৫০ ১৪৬৫০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৮ নরিসংদী B ণী ২০২০ ১০০ ১১০০৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৯ মািনকগ B ণী ২১৪৭ ১০০ ১০৯৭৭০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
১০ মুি গ B ণী ২১৩৫ ১০০ ১১০৫৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

১১ নারায়নগ  
(মহানগরীসহ)

B ণী ৪৯৩৫

িসিটঃ   
৮০
জলাঃ 

১৭০

২৫০ ১৭৯৫৫০০০

িসিট 
কেপাঃ ৩২০০০০

জলার জ ঃ 
৬৮০০০০

১০০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

১২ গাপালগ B ণী ২২১২ ১০০ ১১৫৭৪০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
১৩ জামালপুর B ণী ৩৪৪৪ ২০০ ১১১৬০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
১৪ শরীয়তপুর B ণী ২১৪৮ ১০০ ১১০৮৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
১৫ রাজবাড়ী B ণী ২১০৭ ১০০ ১১১৪৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
১৬ শরপুর B ণী ২১২৪ ১০০ ১১২৩০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
১৭ মাদারীপুর C ণী ২০৬৫ ১০০ ৭৬০০০০০ ৪০০০০০ ২৯০০০০০ ২০০০০০

১৮ চ াম 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৫৫৩২

িসিটঃ 
 ১০০
জলাঃ 

২০০

৩০০ ১৮৮৫০০০০

িসিট 
কেপাঃ ৩৩০০০০

জলার জ ঃ 
৬৭০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

১৯ ক বাজার A ণী ২৯৪৫ ১৫০ ১৪৫৫২৫০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
২০ রাংগামািট A ণী ৩২৬৩ ১৫০ ১৪৬৭০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
২১ খাগড়াছিড় A ণী ২৯৬৫ ১৫০ ১৪৭০৫০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

২২ িম া 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৫২১৩

িসিটঃ ১০০
জলাঃ ২০০ ৩০০ ১৮১৫৫০০০

িসিট কেপাঃ 
 ৩৩০০০০
জলার জ ঃ 
৬৭০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

২৩ া ণবািড়য়া A ণী ৩০৫০ ১৫০ ১৪৭০০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
২৪ চঁাদপুর A ণী ২৯৮৪ ১৫০ ১৪৬১০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
২৫ নায়াখালী A ণী ৩২২৬ ১৫০ ১৪৭০০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
২৬ ফনী B ণী ২৫৪৮ ১০০ ১২১৯৮২৬৪ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
২৭ ল ীপুর B ণী ২৪৫০ ১০০ ১১৫১৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
২৮ বা রবান B ণী ২১৫২ ১০০ ১১২৪০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

৫



২৯ রাজশাহী 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৬৯৮

িসিটঃ  ৯০
জলাঃ ১৬০

২৫০ ১৮০৩৭৫০০

িসিট কেপাঃ 
 ৩৬০০০০
জলার জ ঃ 
৬৪০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

৩০ নওগাঁ A ণী ২৯৪২ ১৫০ ১৪৬৫৫০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৩১ পাবনা A ণী ২৯৩০ ১৫০ ১৪৭১০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৩২ িসরাজগ A ণী ৩১০৩ ১৫০ ১৪৪১০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৩৩ ব ড়া A ণী ৩০৬৮ ১৫০ ১৫২৩০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৩৪ নােটার B ণী ২০৫৫ ১০০ ১১০১৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

৩৫ চঁাপাইনবাবগ B ণী ২০৪৮ ১০০ ১১৩০৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

৩৬ জয়পুরহাট B ণী ২০৯৬ ১০০ ১১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

৩৭ রংপুর 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৪৭৮৫

িসিটঃ ১০০
জলাঃ ১৫০ ২৫০ ১৭৮৯৬৫০০

িসিট কেপাঃ 
 ৪০০০০০
জলার জ ঃ 
৬০০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

৩৮ িদনাজপুর A ণী ৩০২৬ ১৫০ ১৪৭৯৪০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৩৯ িড় াম A ণী ৩০০৮ ১৫০ ১৪৬৪০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৪০ ঠা রগাঁও B ণী ২১৪৮ ১০০ ১১০৮৯০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৪১ প গড় B ণী ২২৭১ ১০০ ১১০৪৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৪২ নীলফামারী B ণী ২১৮১ ১০০ ১১০০৬০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৪৩ গাইবা া B ণী ২১০৯ ১০০ ১১১৩৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৪৪ লালমিনরহাট B ণী ২১১২ ১০০ ১১০১২৫০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

৪৫ খলুনা 
(মহানগরীসহ)

িবেশষ 
ণী

৪৭৯০

িসিটঃ ১০০
জলাঃ ১৫০ ২৫০ ১৭৮৫৭০০০

িসিট কেপাঃ 
 ৪০০০০০
জলার জ ঃ 
৬০০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

৪৬ বােগরহাট A ণী ৩৩৪৩ ১৫০ ১৪৭৫০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৪৭ যেশার A ণী ২৯৯৪ ১৫০ ১৪৬২৭০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৪৮ ি য়া A ণী ২৮৭০ ১৫০ ১৪৬০০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৪৯ সাত ীরা B ণী ২৩০০ ১০০ ১১০৫০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৫০ িঝনাইদহ B ণী ২১২৮ ১০০ ১১০১৬০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৫১ মা রা C ণী ১৯৩৫ ১০০ ৭৬৫৪৫০০ ৪০০০০০ ২৯০০০০০ ২০০০০০
৫২ নড়াইল C ণী ২০১১ ১০০ ৭৬৪৬৫০০ ৪০০০০০ ২৯০০০০০ ২০০০০০
৫৩ মেহরপুর C ণী ২১৪১ ১০০ ৭৫৭৫০০০ ৪০০০০০ ২৯০০০০০ ২০০০০০
৫৪ চুয়াডাংগা C ণী ২০৮৩ ১০০ ৭৫৪৯৫০০ ৪০০০০০ ২৯০০০০০ ২০০০০০

৫৫ বিরশাল 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৪৪৯৫

িসিটঃ ৬০
জলাঃ ১৯০ ২৫০ ১৭৮৫৬০০০

িসিট কেপাঃ 
 ২৪০০০০
জলার জ ঃ 
৭৬০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

৫৬ পটুয়াখালী A ণী ২৯৫৬ ১৫০ ১৪৭০০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৫৭ িপেরাজপুর B ণী ২১৮৯ ১০০ ১১৪৭৪০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৫৮ ভালা B ণী ২১৭৭ ১০০ ১০৮২৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৫৯ বর না B ণী ২১০৮ ১০০ ১০৮৫০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০
৬০ ঝালকািঠ C ণী ২০৩৩ ১০০ ৭৪৯১৫০০ ৪০০০০০ ২৯০০০০০ ২০০০০০

৬১ িসেলট 
(মহানগরীসহ)

A ণী ৪৬২১

িসিটঃ ৭০
জলাঃ ১৮০ ২৫০ ১৭৯৬০০০০

িসিট কেপাঃ 
 ২৮০০০০
জলার জ ঃ 
৭২০০০০

১০০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০

৬২ হিবগ A ণী ৩২২৫ ১৫০ ১৪৬২৪০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৬৩ নামগ A ণী ৩০৪৫ ১৫০ ১৪৬১০০০০ ৮০০০০০ ৪৫০০০০০ ৩০০০০০
৬৪ মৗলভীবাজার B ণী ২৪৭৫ ১০০ ১১১৩৫০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০

মাট= ১৯১৮১৭ ৯৬০০ ৮৬৪৩৭২২৬৪ ৪৭০০০০০০ ২৩৯৪০০০০০ ১৬০০০০০০

(সূ : াণ কমসূচী-১ শাখার ০৪/০৬/২০২০ ি ঃ তািরেখর ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.২০৭)

১০-৬-২০২০

ভার া  কমকতা-১

কাম ন নাহার
ভার া  কমকতা

৬



এনিডআরিসিস অ িবভাগ 
েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৬৭/১(১৬৬) তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৭
১০ 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) িতম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র দ র, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
৮) জলা শাসক (সকল)
৯) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
১০) পিরচালক, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র(সকল)
১১) জলা াণ ও পণুবাসন কমকতা(সকল)
১২) উপ-পিরচালক (সকল) েযাগ ব ব াপনা অিধদ র

১০-৬-২০২০
কাম ন নাহার 

ভার া  কমকতা

৭


