
যংপুয জেরায জকাভবড-১৯ ভযভিভি ংক্রান্ত জে ভযভরে 

জেরায নাভঃ যংপুয 

িাভযখঃ ৩০ ভার্ চ ২০২০ 

১. ক োভিড-১৯ পভিভিভি:   

ক্রভভক 

নং 
 

পূফ চভিন ম চন্ত 

ংখ্যা 

ফিচভান 

িাভযখখ ংখ্যা 
জভাট ংখ্যা ভন্তব্য 

১ অক্রান্ত ০০ ০০ ০০ 

ভভবর ােচন ভপ, 

যংপুয জেখক োপ্ত 

িথ্যানুমায়ী 

২ ফাভিখি জকায়াখযন্টাআন ৪১১ ১৪ ৪২৫ 

৩ োভিষ্ঠাভনক জকায়াখযন্টাআন ০৬ ০০ ০৬ 

৪ অআখাখরন ০০ ০০ ০০ 

৫ 
জকায়াখযন্টাআন ফা অআখাখরন জেখক 

ছািত্রোপ্ত 
২৭৪ ৩৯ ৩১৩ 

৬ ফিচভাখন জকায়াখযভন্টনযি --- --- ১১৮ 

৭ অখযাগ্যরাবকাযী ০০ ০০ ০০ 

৮ মৃত্যুফযণকাযী ০০ ০০ ০০ 

৯ ১ ভার্ চ ২০২০ জেখক ভফখি েিুাগি ৬০১ ০২ ৬০৩ উখেরা ভনফ চাী 

ভপাযগণ জেখক োপ্ত 

িথ্যানুমায়ী 
১০ 

ঠিকানা ও ফিান ভর্ভিি ভফখি েিুাগি 

ব্যভি 
৪৫৯ ০২ ৪৬১ 

 

২. জকাভবড-১৯ ভর্ভকৎায় জেরায েস্তুভি: 

ক্রভভক 

নং 

ভর্ভকৎা 

জকন্দ্র 
ংখ্যা 

জভাট 

জফড 

জকাভবড-

১৯ 

ভর্ভকৎায় 

েস্তুিকৃি 

জফড 

ডািায 

ংখ্যা 

নাখ চয 

ংখ্যা 

ব্যভিগি সুযক্ষা 

াভগ্রী (ভভআ) 
েরুভয ঔলধ 

ভন্তব্য 

ভজুি ভফিযণ ভজুি ভফিযণ 

১ যকাভয ১১ ৪১৫ ১৩৪ ৯০ ৯৫ ৩০ ৭০ ম চাপ্ত --- 

ভভবর ােচন 

ভপ, যংপুয 

জেখক োপ্ত 

িথ্যানুমায়ী 

২ জফযকাভয --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

৩. জকাভবড-১৯ অক্রান্ত ব্যভিয েরুভয ভর্ভকৎায় িানান্তখযয ভনভভত্ত পৃেক এ্ুামু্বখরখেয ংখ্যা: ভভবর ােচন 

ভপ, উখেরা স্বািু কভখেক্সমূ, আউভনয়ন স্বািু ও ভযফায কল্যাণ জকন্দ্র, যংপুয ভটি কখ চাখযখনয এ্ুামু্বখরেমূ 

িানান্তখযয কাখে ব্যফায কযা জমখি াখয।  

৪. ভর্ভকৎা জকখন্দ্রয েরুভয ভফবাখগ অআখাখরন ব্যফিা: যংপুয ১০০ য্যাভফভষ্ট ভশু াািারখক অআখাখরন 

জন্টায ভখখফ ব্যফায কযা খফ। 

৫. জেরায যকাভয ায়িা ভযভিভি: 

 

ক্র: 

ভধখক্ষত্র/ 

উখেরায 

নাভ 

খাদ্য ায়িা 

ভফিযণ 
নগি ে চ ভফিযণ ভজুি 

ভন্তব্য 

 
ভযফা

জযয 

ংখ্যা 

ভযভাণ 

(জকভে) 

ভযফা

জযয 

ংখ্যা 

ভযভাণ 

(টাকা) 

খাদ্য 

(জভ. টন) 
নগি  

১ 
যংপুয ভটি 

কখ চাখযন 
৬৫ --- --- --- --- --- 

যংপুয ভটি কযখাখযন এ্রাকায় বফানীপুয 

গুচ্ছগ্রাখভ জেরা োক কর্তচক ৬৫ টি দঃি 

ভযফাযখক ত্রাণ ভধিপ্তখযয ১০ জকভে ভভভনখকট 

র্ার, ভসুয ডার ১ জকভে, অখয়াভডনমৄি রফন ১ 

জকভে, ভর্ভন ১ জকভে, ভর্িা ২ জকভে, য়াভফন 

জির ১ ভরটায, নুডর ৫০০ গ্রাভ শুকখনা 

খাফাখযয ত্রাণ প্যাখকট ভফিযণ কযা খয়খছ। 

অখযা ২৯৩ প্যাখকট শুকখনা খাফায ভজুি অখছ। 



যংপুয জেরায জকাভবড-১৯ ভযভিভি ংক্রান্ত জে ভযভরে 

জেরায নাভঃ যংপুয 

িাভযখঃ ৩০ ভার্ চ ২০২০ 

২ যংপুয িয --- --- --- --- ৯.৫৪ ১১৪০০০  

৩ গংগার্িা ৩৬ ৩৬০ --- --- ৮.৫০ ২৯৭০০ 

খাদ্য ায়িায েভি প্যাখকখট ১০ জকভে র্ার, ৫ 

জকভে অলু ও ২ জকভে ভশুয ডার েিান কযা 

খয়খছ। 

৪ ফিযগঞ্জ ৫০ --- --- --- ৯.১০ ৩৬০০০ 
র্াখরয াখে ১২০০০ টাকা ভমূখল্যয অলু, ডার, 

জির, াফান আিুাভি ভফিযণ কযা খয়খছ। 

৫ িাযাগঞ্জ ২১ --- --- --- ১৯.৩০ ৪৪৫৭৫ 

২১ ভযফাখযয েখিুকখক ত্রাণ ভধিপ্তয জেখক 

োপ্ত ১০ জকভে ভভভনখকট র্ার, ভসুয ডার ১ 

জকভে, অখয়াভডনমৄি রফন ১ জকভে, ভর্ভন ১ 

জকভে, ভর্িা ২ জকভে, য়াভফন জির ১ ভরটায, 

নুডর ৫০০ গ্রাভ শুকখনা খাফাখযয ত্রাণ প্যাখকট 

ভফিযণ কযা খয়খছ। 

৬ ীযগাছা --- --- --- --- ১৯.০০ ---  

৭ কাউভনয়া --- --- --- --- ২০.০০ ১৪০০০০  

৮ ভভঠাপুকুয ৫০ --- --- --- ৩০.০০ ৮০০০০ 

৫০ ভযফাখযয েখিুকখক ত্রাণ ভধিপ্তয জেখক 

োপ্ত ৫ জকভে ভভভনখকট র্ার, ভসুয ডার ১ জকভে, 

অখয়াভডনমৄি রফন ১ জকভে, ভর্ভন ১ জকভে, 

ভর্িা ২ জকভে, য়াভফন জির ১ ভরটায, মুভি ১ 

জকভেয শুকখনা খাফাখযয ত্রাণ প্যাখকট ভফিযণ 

কযা খয়খছ। 

৯ ীযগঞ্জ --- --- --- --- ২৮.০০ ৮০০০০  

 জভাট ২২২ ৩৬০ --- --- ১৪৩.৪৪ ৫২৪২৭৫  

 জেরা --- --- --- --- ৩৩০ ৬৭৬৫০০  

 

 

 

স্বাক্ষভযি/৩০-০৩-২০২০ 

(জভাঃ অভফ অান) 

জেরা োক 

যংপুয।  

জপান: ০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 

নুভরভ :  

০১। কভভনায, যংপুয ভফবাগ, যংপুয। 

০২।  ভভবর ােচন, যংপুয। 

০৩। উখেরা ভনফ চাী ভপায (কর), যংপুয। 

০৪।  বাভি/াধাযণ ম্পািক, যংপুয জে ক্লাফ, যংপুয। 

০৫। ভপ কভ। 

 


