
                 -১৯                         

         :      

     : ০৪      ২০২০ 

১.       -১৯        :   

 

ক্রমভক 

নং 
 

পূফ বমিন ম বন্ত 

ংখ্যা 

ফর্বভান 

র্ামযখখ ংখ্যা 
মভাট ংখ্যা ভন্তব্য 

১ আক্রান্ত ০০ ০০ ০০ 

মমবর ার্বন অমপ, 

যংপুয মেখক প্রাপ্ত 

র্থ্যানুমায়ী 

২ ফামিখর্ মকায়াখযন্টাইন ৪৩৯ ০০ ৪৩৯ 

৩ প্রামর্ষ্ঠামনক মকায়াখযন্টাইন ০৬ ০০ ০৬ 

৪ আইখাখরন ০০ ০০ ০০ 

৫ 
মকায়াখযন্টাইন ফা আইখাখরন মেখক 

ছািত্রপ্রাপ্ত 
৩৫৯ ৩৫ ৩৯৪ 

৬ ফর্বভাখন মকায়াখযমন্টনযর্ --- --- ৫১ 

৭ আখযাগ্যরাবকাযী ০০ ০০ ০০ 

৮ মৃত্যুফযণকাযী ০০ ০০ ০০ 

৯ ১ ভার্ ব ২০২০ মেখক মফখি প্রর্ুাগর্ ৬০৩ ০০ ৬০৩ উখর্রা মনফ বাী 

অমপাযগণ মেখক প্রাপ্ত 

র্থ্যানুমায়ী 
১০ 

ঠিকানা ও অফস্থান মর্মির্ মফখি প্রর্ুাগর্ 

ব্যমি 
৪৬১ ০০ ৪৬১ 

 

২.       -১৯                    : 

 

ক্রমভক 

নং 

মর্মকৎা 

মকন্দ্র 
ংখ্যা 

মভাট 

মফড 

মকামবড-

১৯ 

মর্মকৎায় 

প্রস্তুর্কৃর্ 

মফড 

ডািায 

ংখ্যা 

নাখ বয 

ংখ্যা 

ব্যমিগর্ সুযক্ষা 

াভগ্রী (মমই) 
র্রুময ঔলধ 

ভন্তব্য 

ভজুি মফর্যণ ভজুি মফর্যণ 

১ যকাময ১১ ৪১৫ ১৩৭ ৯০ ৯৫ ১০৫২ ৯৮ ম বাপ্ত --- 

            

    ,      

         

০২/০৪/২০২০ 

        

         

২ মফযকাময --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

৩.       -১৯                                                           :             

    ,                     ,             ও                ,                                  

                                 ।  

 

৪.                                         :      ১০০                                   

                          । 

 

৫.                            : 

ক্র: 

অমধখক্ষত্র/ 

উখর্রায 

নাভ 

খাদ্য ায়র্া 

মফর্যণ 
নগি অে ব মফর্যণ ভজুি 

ভন্তব্য 

 
মযফা

মযয 

ংখ্যা 

মযভাণ 

(মকমর্) 

মযফা

মযয 

ংখ্যা 

মযভাণ 

(টাকা) 

খাদ্য 

(মভ. টন) 
নগি  

১ 
         

          
২৬০০ ২৬০০০     

১০০ টি মযফাযখক খাদ্য ায়র্ায প্রমর্ 

প্যাখকখট ১০ মকমর্ র্ার, ৩ মকমর্ আলু ও ২ 

মকমর্ ভশুয ডার, ১ মকমর্ রফন ও ১ টি মডটর 



                 -১৯                         

         :      

     : ০৪      ২০২০ 

াফান প্রিান কযা খয়খছ।  

২ যংপুয িয ১০৫ ১০৫০ --- --- ১৬.৭৫ ০০ 

খাদ্য ায়র্ায প্রমর্ প্যাখকখট ১০ মকমর্ র্ার, ৫ 

মকমর্ আলু ও ২ মকমর্ ভশুয ডার প্রিান কযা 

খয়খছ। কযা খয়খছ।কযা খয়খছ। 

৩ গংগার্িা ১৪৫০ ১৪৫০০ --- --- ২৩.৫০ ০০ 

খাদ্য ায়র্ায প্রমর্ প্যাখকখট ১০ মকমর্ র্ার, ৫ 

মকমর্ আলু ও ২ মকমর্ ভশুয ডার প্রিান কযা 

খয়খছ। 

৪ ফিযগঞ্জ ৬০০ ৬০০০ --- --- ২০ ০০ 

খাদ্য ায়র্ায ৬০০ টি মযফাযখক প্রমর্ 

প্যাখকখট ১০ মকমর্ র্ার, ৩ মকমর্ আলু, ১ মকমর্ 

ভশুয ডার, ১/২ মকমর্ মর্র ও ১ টি াফান প্রিান 

কযা খয়খছ। 

৫ র্াযাগঞ্জ ২৬ --- --- --- ২৬.০৫ ১১১৫ 

২৬ টি মযফাযখক ত্রাণ অমধিপ্তয মেখক প্রাপ্ত ২ 

মকমর্ মভমনখকট র্ার, ভসুয ডার ১ মকমর্, 

আখয়ামডনযুি রফন ১ মকমর্, মর্মন ১ মকমর্, 

মর্িা ২ মকমর্, য়ামফন মর্র ১ মরটায, নুডুর 

৫০০ গ্রাভ শুকখনা খাফাখযয ত্রাণ প্যাখকট মফর্যণ 

কযা খয়খছ। ১১৭                     

   ।  

৬ ীযগাছা ২০০০ ২০০০০ --- --- ০০ ০০ 

                    ২              

     ১৮                              

       ,   ,                      ।   

৭ কাউমনয়া ৪০০ ৪০০০ --- --- ৮ ৩৬০০০ 

৪০০ টি মযফাযখক খাদ্য ায়র্ায প্রমর্ 

প্যাখকখট ১০ মকমর্ র্ার, ৫ মকমর্ আলু ও ২ 

মকমর্ ভশুয ডার প্রিান কযা খয়খছ। 

৮ মভঠাপুকুয ১৩৫০ ১০৭৫০     --- --- ১৯.৯ ৫৫০০০ 

২৭৫ মযফাখযয প্রখর্ুকখক ত্রাণ অমধিপ্তয মেখক 

প্রাপ্ত ৫ মকমর্ মভমনখকট র্ার, ভসুয ডার ১ মকমর্, 

আখয়ামডনযুি রফন ১ মকমর্, মর্মন ১ মকমর্, 

মর্িা ২ মকমর্, য়ামফন মর্র ১ মরটায, মুমি ১ 

মকমর্য শুকখনা খাফাখযয ত্রাণ প্যাখকট মফর্যণ 

কযা খয়খছ এফং ৬৫ টি মযফাযখক মভাট ৬৫০ 

মকমর্ র্ার ও ৪৫৫                   

     । 

৯ ীযগঞ্জ ০০ ০০ --- --- ৩১.০০ ৯০০০০  

 মভাট ৮৫৩১ ৮২৩০০ --- --- ১৪৫.২ ১৮২১১৫  

 মর্রা --- --- --- --- ৩৬৭ ১৭২০০০০  

 

       

             /০৪-০৪-২০২০ 

(               ) 

           

    । 

    : ০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 

 

অনুমরম :  

০১।        ,           ,     । 

০২।  মমবর ার্বন, যংপুয। 

০৩।                       (   ),     । 

০৪।        /            ,             ,     । 

০৫। অমপ কম। 


