
                 -১৯                         

         :      

     : ০৮      ২০২০ 

১. ককোভবড-১৯ ভযভিভি:   

 

 

 

ক্রভভক 

নং 
 

পূফ বভিন ম বন্ত 

ংখ্যো 

ফিবভোন 

িোভযখখ ংখ্যো 
কভোট ংখ্যো ভন্তব্য 

১ আক্রোন্ত ০১ ০০ ০১ 

ভভবর োর্বন অভপ, 

যংপুয কেখক প্রোপ্ত 

িথ্যোনুমোয়ী 

২ ফোভিখি ককোয়োখযন্টোইন ৪৮৫ ০৩ ৪৮৮ 

৩ প্রোভিষ্ঠোভনক ককোয়োখযন্টোইন ০৬ ০০ ০৬ 

৪ আইখোখরন ০১ ০০ ০১ 

৫ 
ককোয়োখযন্টোইন ফো আইখোখরন কেখক 

ছোিত্রপ্রোপ্ত 
৪১৭ ০৯ ৪২৬ 

৬ ফিবভোখন ককোয়োখযভন্টনযি --- --- ৬৮ 

৭ আখযোগ্যরোবকোযী ০০ ০০ ০০ 

৮ মৃত্যুফযণকোযী ০০ ০০ ০০ 

৯ ১ ভোর্ ব ২০২০ কেখক ভফখি প্রিুোগি ৬০৩ ০৮ ৬১১ উখর্রো ভনফ বোী 

অভপোযগণ কেখক প্রোপ্ত 

িথ্যোনুমোয়ী 
১০ 

ঠিকোনো ও অফিোন ভর্ভিি ভফখি প্রিুোগি 

ব্যভি 
৪৬১ ০৮ ৪৬৯ 

২. ককোভবড-১৯ ভর্ভকৎোয় কর্রোয প্রস্তুভি: 

ক্রভভক 

নং 

ভর্ভকৎো 

ককন্দ্র 
ংখ্যো 

কভোট 

কফড 

ককোভবড-

১৯ 

ভর্ভকৎোয় 

প্রস্তুিকৃি 

কফড 

ডোিোয 

ংখ্যো 

নোখ বয 

ংখ্যো 

ব্যভিগি সুযক্ষো 

োভগ্রী (ভভই) 
র্রুভয ঔলধ 

ভন্তব্য 

ভজুি ভফিযণ ভজুি ভফিযণ 

১ যকোভয ১১ ৪১৫ ১৩৭ ৯০ ৯৫ ৩০৪৭ ৬০৩ ম বোপ্ত --- 

            

    ,      
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২ কফযকোভয --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

৩. ককোভবড-১৯ আক্রোন্ত ব্যভিয র্রুভয ভর্ভকৎোয় িোনোন্তখযয ভনভভত্ত পৃেক এ্ুোমু্বখরখেয ংখ্যো: ভভবর োর্বন 

অভপ, উখর্রো স্বোিু কভখেক্সমূ, ইউভনয়ন স্বোিু ও ভযফোয কল্যোণ ককন্দ্র, যংপুয ভটি কখ বোখযখনয এ্ুোমু্বখরেমূ 

িোনোন্তখযয কোখর্ ব্যফোয কযো কমখি োখয।  

৪. ভর্ভকৎো ককখন্দ্রয র্রুভয ভফবোখগ আইখোখরন ব্যফিো: যংপুয ১০০ য্যোভফভষ্ট ভশু োোিোরখক আইখোখরন 

কন্টোয ভখখফ ব্যফোয কযো খফ। 

৫. কর্রোয যকোভয োয়িো ভযভিভি: 

ক্র: 

অভধখক্ষত্র/ 

উখর্রোয 

নোভ 

খোদ্য োয়িো ভফিযণ নগি অে ব ভফিযণ ভজুি 

ভন্তব্য 

 

ভযফো

কযয 

ংখ্যো 

ভযভোণ 

(ককভর্) 

ভযফো

কযয 

ংখ্যো 

ভযভোণ 

(টোকো) 

খোদ্য 

(কভ. টন) 
নগি  

১ 
         

          
৭৮৫ ৭৮৫০ --- --- ৭৮.৫ --- 

কর্রো প্রোন কেখক ২৮৫ টি ভযফোযখক খোদ্য 

োয়িোয প্রভি প্যোখকখট ১০ ককভর্ র্োর, ৩ 

ককভর্ আলু ও ২ ককভর্ ভশুয ডোর, ১ ককভর্ 

রফণ ও ১ টি োফোন প্রিোন কযো খয়খছ।  

২ যংপুয িয ৪১০ ৪১০০ --- --- ১৬.৫১ ৩০০০০  

৩ গংগোর্িো ৩০ ৩০০ --- --- ২৩.৫০ ০০ 

ইউভনয়ন ম বোখয় ১৮ কভেঃটন র্োর ফযোদ্দ 

কিওইয়ো আখছ মো ভফিযন র্রভোন আখছ। খোদ্য 

োয়িোয প্রভি প্যোখকখট ১০ ককভর্ র্োর, ৫ 

ককভর্ আলু ও ২ ককভর্ ভশুয ডোর প্রিোন কযো 

খয়খছ। ১৭৪৫০০০ (এ্ক রক্ষ চুোত্তয োর্োয 

োর্ি) টোকো ঘোটভি আখছ। 
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৪ ফিযগঞ্জ ৫০০ ৫০০০ --- --- ২০ ৭৫০০০ 

               ১০                     

     ২৫০০০                    ৩ 

           , ১                  ও 

                            । 

৫ িোযোগঞ্জ ১৬ --   ২৪.৫৫ ২১৯৭০ 

১৬ ভযফোখযয প্রখিুকখক ২ ককভর্ ভভভনখকট 

র্োর, ভসুয ডোর ১ ককভর্, আখয়োভডনমৄি রফণ ১ 

ককভর্, ভর্ভন ১ ককভর্, ভর্িো ২ ককভর্, য়োভফন 

কির ১ ভরটোয, নুডুর ৫০০ গ্রোভ ভফিযণ কযো 

খয়খছ। এ্খনও ১০১ টি প্যোখকট অফভষ্ট আখছ। 

৬ ীযগোছো ৪০০ ৪০০০ --- --- ৩০ ৫৪০০০  

৭ কোউভনয়ো ৫০ ৫০০ --- --- ১১.০০ ৯৬০০০ 

খোদ্য োয়িোয প্রভি প্যোখকখট ১০ ককভর্ র্োর, 

৫ ককভর্ আলু ও ২ ককভর্ ভশুয ডোর প্রিোন কযো 

খয়খছ। 

৮ ভভঠোপুকুয ৬২৬৬ ৬১২৮৫   --- --- ৪৬ ৫৫০০০ 

২৭৫ ভযফোখযয প্রখিুকখক ত্রোণ অভধিপ্তয 

কেখক প্রোপ্ত ৫ ককভর্ ভভভনখকট র্োর, ভসুয ডোর 

১ ককভর্, আখয়োভডনমৄি রফণ ১ ককভর্, ভর্ভন ১ 

ককভর্, ভর্িো ২ ককভর্, য়োভফন কির ১ ভরটোয, 

মুভি ১ ককভর্য শুকখনো খোফোখযয ত্রোণ প্যোখকট 

ভফিযণ কযো খয়খছ এ্ফং ৭৯১ টি ভযফোযখক 

কভোট ৭৯১০ ককভর্ র্োর ও ৫৫৩৭         

               ।       ৫২০০ 

         ১০          ৫২            

               ।                  

১০৯০          ও ৭৬৩             

   ।  

৯ ীযগঞ্জ ২০০ ২০০০ --- --- ৩৩.৫০ ০০ 

খোদ্য োয়িোয প্রভি প্যোখকখট ১০ ককভর্ র্োর, 

৫ ককভর্ আলু ও ২ ককভর্ ভশুয ডোর প্রিোন কযো 

খয়খছ। 

 কভোট  ৮৬৫৭ ৮৫০৩৫ --- --- ২৮৩.৫৬ ৩৩১৯৭০  

     

      

          
--- --- --- --- ১২৭৮ ৪১৯৬৫০০                  ৩০০০০০      

      

          
--- --- --- --- ৬৮৪ ২০৩৬০০০ 

 

অফভষ্ট/ 

ভজুি 
--- --- --- --- ৫৯৪ ২১৬০৫০০                  ৩০০০০০      

 

 

      /০৮-০৪-২০২০ 

 (কভোেঃ আভফ আোন) 

কর্রো প্রোক 

যংপুয। 

কপোন: ০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 

অনুভরভ :  

০১।        ,           ,     । 

০২।  ভভবর োর্বন, যংপুয। 

০৩।                       (   ),     । 

০৪।        /            ,             ,     । 

০৫। অভপ কভ। 

 


