
 যংপুয জেরায় গত ২৪ ঘন্টায জকাভবড-১৯ ভযভিভত ংক্রান্ত জে ভযভরে 

তাভযখ: ২১ জভ ২০২০ 

 

১. জকাভবড-১৯ ভযভিভত:   

ক্র:  
পূফ বভদন ম বন্ত 

ংখ্যা 

ফতবভান তাভযখখ 

ংখ্যা 
জভাট ংখ্যা ভন্তব্য 

১ আক্রান্ত ২৮৮ ২৮ ৩১৬ 

ভভবর ােবন অভপ, যংপুয  

জথখক ২১/০৫/২০২০ 

তাভযখখ োপ্ত তথ্যানুমায়ী 

২ ফাভিখত জকায়াখযন্টাইন      ৩৩১২ ১৭০ ৩৪৮২ 

 ৩ োভতষ্ঠাভনক জকায়াখযন্টাইন ০৭ ০০  ০৭ 

৪ আইখাখরন ২৮৮ ২৬ ৩১৬   

৫ 

জকায়াখযভন্টন (খাভ ও োভতষ্ঠাভনক) 

ফা আইখাখরন জথখক ছািত্রোপ্ত  

(খকায়াখযভন্টন + আইখাখরন)  

১৬৯০ 

(১৬৩৪+৭+৪৯ 

৪৯ 

(৪৩+০+৬)  

১৭৩৯ 

(১৬৩৪+৭+৪৯)   

৬ ফতবভাখন জকায়াখযভন্টনাধীন --- --- ১৮০৫ 

৭ আখযাগ্যরাবকাযী ৪৯ ০৬ ৫৫ 

৮ 
ফতবভাখন আইখাখরনাধীন 

(খাভ+ োভতষ্ঠাভনক) 
--- --- 

২৬১ 

(২২৫+৩৬)   

৯ মৃত্যুফযণকাযী ০৩ ০১ ০৪ 

১০ 
১ ভার্ ব ২০২০ জথখক ভফখদ েতুাগত 

(খেরা + যভক) 

৭১৩   

(৬১৩+১০০)  
০০ ৭১৩ 

যংপুয ভটি কখ বাখযন ও 

উখেরা ভনফ বাী 

অভপাযগণ জথখক োপ্ত 

তথ্যানুমায়ী 
১১ 

ঠিকানা ও অফিান ভর্ভিত ভফখদ 

েতুাগত ব্যভি (খেরা + যভক) 

৫৭১ 

(৪৭১+১০০) 
০০ ৫৭১ 

 ১২ 
খেবােন কখযানা জযাগীয স্যাম্পর 

কাখরকন (ভাকা, যংপুখযয তথ্য) 
২২৮৬ ১১২ ২৩৯৮ 

যংপুয জভভডখকর কখরখে 

যীভিত নমুনায ভখে এ 

মাফত ৩১৫ েন যংপুয 

জেরায জভাট ৩১৬ েন 

জযাগীয নমুনা কখযানা 

ভেটিব াওয়া ভগয়খছ।  

 ১৩ 
ংগৃীত স্যাম্পর যীিা 

(যখভক এয জটস্ট ভযখাখট বয তথ্য)  
১৭১৭ ১৪৩      ১৮৬০ 

 ১৪ পরাপর োপ্ত ১৭১৭ ১৪৩      ১৮৬০ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

২. জকাভবড-১৯ ভর্ভকৎায় জেরায েস্তুভত (ভভবর ােবন অভপ, যংপুয ও যংপুয ভটি কখ বাখযন জথখক োপ্ত ২১/০৫/২০২০ 

তাভযখখ োপ্ত তথ্যানুমায়ী):  

ক্রভভক 

নং 

ভর্ভকৎা 

জকন্দ্র 
ংখ্যা 

জভাট 

জফড 

জকাভবড-

১৯ 

ভর্ভকৎায় 

েস্তুতকৃত 

জফড 

ডািায 

ংখ্যা 

নাখ বয 

ংখ্যা 

ব্যভিগত সুযিা 

াভগ্রী (ভভই) 
েরুভয ঔলধ 

ভন্তব্য 

ভজুত ভফতযণ ভজুত ভফতযণ 

১ যকাভয ১১ ৪১৫ ১৩৭ ৯০ ৯৫ ১১৩৬২ ৪২৩৩ ম বাপ্ত              
 

২ জফযকাভয ০১ ১০ ১০ ০৫ ০৪ ১০০ ২৯০ ম বাপ্ত              --- 

 

৩. জকাভবড-১৯ আক্রান্ত ব্যভিয েরুভয ভর্ভকৎায় িানান্তখযয ভনভভত্ত পৃথক এুামু্বখরখেয ংখ্যা: ভগ্র জেরা ও 

ভটি কখ বাখযন এরাকায় জভাট ১১ টি। 

৪. ভর্ভকৎা জকখন্দ্রয েরুভয ভফবাখগ আইখাখরন ব্যফিা: যংপুয ১০০ য্যাভফভষ্ট ভশু াাতারখক যংপুয 

জভভডখকর কখরে াাতাখরয ম্প্রাভযত ইউভনট ভখখফ জডভডখকখটড কখযানা আইখাখরন াাতার ভখখফ ব্যফায 

কযা খে। 

৫. জেরায যকাভয ায়তা ভযভিভত: 

 

 

ক্র: 

অভধখিত্র/ 

উখেরায 

নাভ 

খাদ্য ায়তা ভফতযণ নগদ অথ ব ভফতযণ ভজুদ 

ভন্তব্য 

 

ভযফা

জযয 

ংখ্যা 

ভযভাণ 

(জকভে) 

ভযফা

জযয 

ংখ্যা 

ভযভাণ 

(টাকা) 

খাদ্য 

(জভ. টন) 
নগদ  

১ 
যংপুয ভটি 

কখ বাখযন 
--- --- --- --- ৩৭৬.৯৫ ১২০০০০০  



 যংপুয জেরায় গত ২৪ ঘন্টায জকাভবড-১৯ ভযভিভত ংক্রান্ত জে ভযভরে 

তাভযখ: ২১ জভ ২০২০ 

 

২ 
াযাগাছ 

জৌযবা 
--- ---   ২০.০০ ৩৫০০০০ 

 

৩ 
ফদযগঞ্জ 

জৌযবা 
--- ---   ৫.০০ ১৫০০০০ 

 

৪ 
ীযগঞ্জ 

জৌযবা 
--- ---   ৫.০০ ১২৫০০০ 

 

৫ যংপুয দয --- --- --- --- ৭৬.০০ ১৬০০০০ 

 

খাদ্য ায়তায় র্াখরয াখথ 

ভফভবন্ন উখেরায় নগদ অথ ব 

ফযাদ্দ ভদখয় আলু, ডার, রফণ, 

জতর, ভর্ভন, াফান  ইতুাভদ ণ্য 

ক্রয় কখয ভফতযণ কযা খয়খছ। 

৬ গংগার্িা ৪০০ ৪০০০ --- --- ১০২.৫ ১৮৭০০০ 

৭ ফদযগঞ্জ ৫০০ ৫০০০ --- --- ৮২.০০ ২৯০০০০ 

৮ তাযাগঞ্জ --- --- --- --- ৭৪.০০ ৩২০০০০ 

৯ ীযগাছা --- --- --- --- ৭৫.৫১ ৫০১৪১০ 

১০ কাউভনয়া ২৪০০ ২৪০০০ --- --- ৪১.০০ ১৭৪০০০ 

১১ ভভঠাপুকুয ৫০০০ ৫০০০০ --- --- ১২৫.০০ ২৩৯৮০০ 

১২ ীযগঞ্জ ৫০ ৫০০ --- --- ৬৫.৫০ ৪৫২৭৮৯ 

 জভাট  ৯২৫০ ৯২৫০০ --- --- ১০৪৭.৯৬ ৪১৪৯৯৯৯  

 

 

  ভেআয র্ার (জভেঃ টন) ভেআয কুা (টাকা) ভশু খাদ্য (টাকা) 

জেরা 

কখযানা-পূফ ব ভজুত ৪৭৮.০০০ ১৯৬৫০০ ----- 

কখযানাকারীন ভফখল ফযাদ্দ ৩৮০০.০০০ ১৫৭০০০০০ ৩৯০০০০০ 

পুঞ্জীভূত ফযাদ্দ ৪২৭৮.০০০ ১৫৮৯৬৫০০ ৩৯০০০০০ 

পুঞ্জীভূত উ-ফযাদ্দ/ব্যয় ৪১১৩.০০০ ১৫৫২২০০০ ৩৩০০০০০ 

অফভষ্ট/ভজুদ ১৬৫.০০০ ৩৭৪৫০০ ৬০০০০০ 

 

৬. জকাভবড-১৯ েভতখযাখধ ভযর্াভরত জভাফাইর জকাট ব: 

 

ক্রভ  উখেরা/অভধখিত্র ভাভরায ংখ্যা েভযভানা কাযাদন্ডোপ্ত ভন্তব্য 

১ ভটি কখ বাখযন ১১ টি ১৬৬০০ টাকা -----  

২ জভাট ১১ টি ১৬৬০০ টাকা -----  

  

  

 

      /২১-০৫-২০২০ 

(জভােঃ আভফ আান) 

জেরা োক 

যংপুয। 

জপান: ০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 

 

 

অনুভরভ :  

০১। কভভনায, যংপুয ভফবাগ, যংপুয। 

০২।  ভভবর ােবন, যংপুয। 

০৩। উখেরা ভনফ বাী অভপায (কর),   যংপুয। 

০৪।  বাভত/াধাযণ ম্পাদক, যংপুয জে ক্লাফ, যংপুয। 

০৫। অভপ কভ। 


