ংপু বসটি কর্পোর শন
ংপু

কশখ হোবসনো মূলনীবি
গ্রোম শহর উন্নবি

www.rpcc.gov.bd

বিষয়ঃ কর োনো ভোই োস প্রবির োরে ংপু বসটি কর্পোর শন এলোকোয় ত্রোন বিি রে িথ্য
িোব খ

২৮/০৪/২০২০

ত্রোন বিি রে
্ব মোন

উ্কো রভোগী
সংখ্যো

ত্রোরন উৎস

৩৬০০ জন

কজলো প্রশোসরক
কোর্ পোলয়, ংপু ।

৩৬.০০ কমবিক টন

wmwbqi mwPe
¯’vbxq miKvi wefvM
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq
evsjv‡`k mwPejvq, XvKv|

কক কক উ্বিি বিরলন
মোননীয় কময় এিং সংবিষ্ট ওয়োর্ প
কোউবিল

কমোঃ iæûj Avwgb wgTv
cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v
iscyi wmwU K‡c©v‡ikb
‡dvbt 0521-64942
d¨v·t 0521-55970

B-‡gBjt ceo@rpcc.gov.bd

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
নগে ভবন
বাটাসি সিি, টাইগাে্াি, চট্টগ্রাম।

শেখ হাসিনার মূলনীসি
গ্রাম েহররর উন্নসি

করোনাভাইোি (ককাসভড-১৯) িংক্রমণ প্রসিরোরেে িরযে ২৭-০৪-২০২০ সি. িাসেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন কর্তপক িম্পাসিি কারেে
সববেণ :
ক্রসমক

০১

০২
০৩
০৪
০৫
০৬

কারেে সববেণ

মন্তব্য

১. কেিা প্রশািরকে কার্ পািরেে দূরর্ পাগ ব্যবস্থা্না শাোে স্মােক নং-০৫.৪২.১৫০০.২১১.৯৬.০০৬.১৯(অংশ-২)-২৬২
িাসেে:২০/০৪/২০২০ সি. ও ০৫.৪২.১৫০০.২১১.৯৬.০০৬.১৯(অংশ-২)-২৬৮ িাসেে:২৩/০৪/২০২০ সি. মূরি
র্থাক্ররম প্রাপ্ত ১০০ কমসিক টন চাি ও ৪ িয ৩০ িাোে টাকা এবং ১০০ কমসিক টন চাি ও ৩ িয ৩০ িাোে টাকা
িব পরমাট ২০০ কমসিক টন চাি ৭ িয ৬০ িাোে টাকা িরি ৫৫ েন িম্মাসনি কাউসিিে (িাোেণ ও িংেসযি)-এে
সনকট (প্রসি প্যারকরট ৫ ককসে চাি ও ১ ককসে আলু) সিরিরব কমাট ৪০,০০০ প্যারকট (৫৫ েন িম্মাসনি কাউসিিরেে
মরে ৪০ েরনে সনকট ৭২৭ প্যারকট করে ২৯০৮০ প্যারকট এবং ১৫ েরনে সনকট ৭২৮ প্যারকট করে ১০৯২০
প্যারকট) স্ব স্ব ওোরড প সবিেরণে সনসমরে িস্তান্তে িরেরে। িন্মরে ১০১৭৮ প্যারকট ২৬ এসপ্রি ২০২০ সি,, ৫,৮১৬
প্যারকট ২৫ এসপ্রি ২০২০ সি, এবং ১০,৯০৫ প্যারকট ২৪ এসপ্রি ২০২০ সি, িাসেরে িস্তান্তে কো িরেরে। উরেখ্য কর্,
২৫-০৩-২০২০ সি. িরি ২৩-০৪-২০২০ সি. ্র্ পন্ত বোদ্দ প্রাপ্ত ৮৯০ কমসিক টন চাি ও নগি ২৮,৪০,০০০/- টাকা ১
িয ৭৮িাোে ্সেবারে োদ্য িিােিা এবং ১৬৭০ টি ্সেবারে সশশু োদ্য িিােিা সিরিরব সবিেণ কো িরেরে।
এোড়াও িেকাসেভারব বোরদ্দে িারথ ১ িয ৭৮িাোে ্সেবারেে মরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে সনেস্ব অথ পােরন
৬০ িাোে ককসে আলু এবং ৪ িাোে ১০০ ককসে ডাি সবিেণ কো িরেরে।
২. মাননীে কমেরেে ব্যসিগি িিসবি িরি
ক) বাংিারিশ আওোমী িীরগে ১, ২ ও ৩ নং ওোরড পে র্তণমূি কনিা-কমীরিে ্সেবারেে মারে প্রসি ্সেবারে ৭
ককসে চাি, ২ ককসে আলু, ১ ককসে মশুে ডাি, ১ ককসে কোিা, ১ সিটাে িোসবন কিি এবং ৫০০ গ্রাম িবণ
সিরিরব কমাট ৪৫০ ্সেবারে োদ্য িিােিা প্রিান করেন।
ে) প্রসি ্সেবারে ্সেবারে ৫ ককসে চাি, ২ ককসে আলু, ১ ককসে ডাি এবং ৫০০ গ্রাম িবণ সিরিরব নগরেে কমাট
১৫১ টি িিিসেদ্র ও মেসবে ্সেবারে োদ্য িিােিা প্রিান করেন। এোড়াও
গ) নগরেে িিিসেরদ্রে মারে নগি ২ িয টাকা অথ প িিােিা প্রিান করেন।
উরেখ্য কর্, মাননীে কমেে ব্যসিগি িিসবি িরি ইরিামরে ১৭৭০৫ টি িিিসেদ্র ও মেসবে (িরন্মরে ২৫০ টি বীে
মুসিরর্াদ্ধা, ১৮০ টি প্রসিবসি, ৭৫৬ টি বন্দে শ্রসমক, ৫৫০টি চসিরকে গাড়ী চািক এবং ৯০০ টি বাংিারিশ আওোমী
িীরগে র্তনমূি কনিাকমীে ্সেবাে েরেরে) ্সেবারে োদ্য িিােিা এবং নগি প্রাে ৪৯ িয টাকা অথ প িিােিা প্রিান
করেন।
৩. ১৪ নং িািোন বাোে ওোড প-এে িম্মাসনি কাউসিিে েনাব আবুি ফেি কসবে আিমি (মাসনক) ব্যসিগি িিসবি
িরি প্রসি ্সেবারে ৩ ককসে চাি, ১ ককসে কোিা, ৫০০ গ্রাম কিি, ৫০০ গ্রাম ডাি এবং ৬ টি সডম সিরিরব কমাট ৭৫
টি ্সেবােরক োদ্য প্রিান করেন।
৪. িংেসযি ওোড প-৪ (ওোড প নং ৯, ১০,১৩)-এে িম্মাসনি কাউসিিে আসবিা আোি ব্যসিগি িিসবি িরি প্রসি
্সেবারে ৫ ককসে চাি, ২ ককসে আলু, ১ ককসে কোিা, ১ সিটাে িোসবন কিি এবং ১ ককসে িবন সিরিরব কমাট ৫ টি
্সেবােরক োদ্য ও ২০০০ টাকা অথ প িিােিা প্রিান করেন।
নগে জুরড় েীবানুনাশক ্াসন সেটারনা অব্যািি েরেরে।
কাঁচা বাোেিমূরি কক্রিা িাোেরণে িাবান সিরে িাি ধুরে প্ররবশ ও প্রস্থান সনসিিকেণ।
পূব প সনে পাসেি ৬৮৪ টি িোন্ড ওোশ ্রেরে ৬০ সি োেণযমিাে ্াসনে ট্াংক, ২৫ সিটাে োেণযমিা িম্পন্ন বািসি
এবং িাবান সিরে িাি কোঁো ব্যবস্থা অব্যািি েরেরে।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িটিাইন নং ০১৮১৭৮৯৭০১৯-এ কফান করে ০২ েন ব্যসি করোনা সবষরে িথ্য কিবা গ্রিণ
করেরেন। এোড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসিি িাি্ািাি/ স্বাস্থরকন্দ্রিমূরিে বসি পসবভাগ িরি স্বাস্থে কিবা গ্রিণ
করেরেন ৪৩৬ েন এবং আন্তসবভারগ মার্তত্ব িম্পপসকি কিবা গ্রিণ করেরেন ২৬ েন।
চসিক ্সেচাসিি কেনারেি িাি্ািারিে িটিাইন (০৩১-৬৩৪৫৮৪) নম্বে এবং কি কিোে (১৬১০৪)- এে মােরম
করোনা সবষেক িথ্য কিবা প্রিান অব্যািি েরেরে।

িসচব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
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ঢাকা উত্তর সিটি কর্পাররশন
প্লট-২৩-২৬, ররাড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

রশখ হাসিনার মূলনীসি
গ্রাম শহররর উন্নসি

‡KvwfW-19 cwiw¯’wZ wb‡q cÖvZ¨wnK cÖwZ‡e`bt
wmwU K‡c©v‡ik‡bi bvgt XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb

‡Rjvt XvKv|

ZvwiLt 28-04-2020 wLªt
1. †KvwfW-19 cwiw¯’wZ
µwgK
bs
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AvµvšÍ
evwo‡Z †Kvqv‡i›UvBb

cÖvwZôvwbK †Kvqv‡i›UvBb
AvB‡mv‡jmb
‡Kvqv‡i›UvBb/AvB‡mv‡jmb
†_‡K QvocÖvß
Av‡ivM¨jvfKvix
g„Zz¨eiYKvix
1 gvP© 2020 †_‡K we‡`k
cÖZ¨vMZ
wVKvbv I Ae¯’vb wPwýZ we‡`k
cÖZ¨vMZ e¨w³

c~e©w`b ch©šÍ
msL¨v

eZ©gvb
Zvwi‡L msL¨v

†gvU msL¨v

gšÍe¨

6246

306

6552

AwaKvsk we‡`k †diZ e¨w³‡`i
†Kvqv‡i›UvB‡bi †gqv` †kl n‡q‡Q
Ges jK WvD‡bi Kvi‡Y mK‡j
evmvq Ae¯’vb Ki‡Qb|

0
14
12

0
0
0

0
14
12

4
3
2492

0
0
-

4
3
2492

5114

321

5435

2. †KvwfW-19 wPwKrmvq †Rjvi cÖ¯w‘ Z
µwgK
bs

1.
2.

wPwKrmv †K›`ª

msL¨v

‡gvU
†eW

†KvwfW
19
wPwKrmvq
cÖ¯Z
‘ K…Z
†eW

Wv³v‡ii
msL¨v

bv‡m©i
msL¨v

e¨w³MZ myiÿv
mvgMÖx (wcwcB)
gRy` weZiY

Riæix Jl`
gRy`

gšÍe¨

weZiY

miKvwi
†emiKvwi
3. †KvwfW-19 AvµvšÍ e¨w³i Riæwi wPwKrmvq ¯’vbvšÍ‡ii wbwgË c„_K G¨v¤^y‡j‡Ýi msL¨vt
4. wPwKrmv †K‡›`ªi Riæwi wefv‡M AvB‡mv‡jmb e¨e¯’vt

Aci c„ôvq m`q `ªóe¨

Monir PC/E:Drive.CHO Health, Khaleq Health Bangla Pad 17

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পাররশন
প্লট-২৩-২৬, ররাড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd
5.

রশখ হাসিনার মূলনীসি
গ্রাম শহররর উন্নসি

†Rjvi miKvwi mnvqZv cwiw¯’wZt
wWGbwmwm KZ©„K weZiY

KvDwÝji KZ©„K e¨w³MZ
D‡`¨v‡M weZiY

miKvix/‡Rjv cÖkvmb
n‡Z cÖvß eivÏ weZiY

cwiev‡ii
msL¨v

cwiev‡ii
msL¨v

cwiev‡ii
msL¨v

cwigvb

cwigvb

cwigvb

Ab¨‡`i D‡`¨v‡M ÎvY
weZiY
cwiev‡ii
msL¨v

gšÍe¨

cwigvb

AvR‡Ki
†gvU
MZKv‡ji
†gvU

MZKvj
ch©šÍ
AÂ‡ji
me©‡gvU

me©‡gvU

wet `ªt bewbe©vwPZ gvbbxq †gqi Rbve †gvt AvwZKzj Bmjvg Gi e¨w³MZ D‡`¨v‡M AvÂwjK wbe©vnx Kg©KZ©v , msiwÿZ Avm‡bi m¤§vwbZ
KvDwÝji Ges Ab¨vb¨ e¨w³e‡M©i gva¨‡g 28000 (AvUvk nvRvi) cwiev‡ii gv‡S ÎvY weZiY Kiv n‡q‡Q|
6. wcwcB I gv¯‹ gRy` I weZiY msµvšÍ Z_¨vw`t
µwgK
bs

†Rjvi bvg

1. XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb
†gvU

e¨w³MZ myiÿv mvgMÖx
(wcwcB)

gv¯‹

Møvfm

MvgeyU

gRy`

weZiY

gRy`

weZiY

gRy`

weZiY

gRy`

weZiY

-

5000

-

8000

-

5000
†Rvov

-

1000
†Rvov

¯^vÿwiZ/Wvt †gvt Bg`v`yj nK
¯^v¯’¨ Kg©KZ©v I †dvKvj cvm©b
XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb|
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ঢাকা উ র িস কেপােরশন
www.dncc.gov.bd

এক নজের কেরানা ভাইরাস মাকােবলায় হীত িবিভ কায ম
(২৮ এি ল ২০২০, ম লবার পয )
তরল জীবা নাশক
 আজ ২৮ এি ল পয ১০ ওয়াটার বাউজােরর (পািনর গািড়) সাহাে মাট ৫৯৪ বার
ি িচং পাউডার িমি ত জীবা নাশক তরল ঢাকা উ র িস কেপােরশেনর িবিভ
এলাকার ধান ধান সড়ক, টপাত, টওভারি জ, কায়াের াই এলাকা,
ণ
হাসপাতাল ও উ ু
ােন িছটােনা হয়।
 এ পয মাট ৫৩ ল ৪ হাজার িলটার তরল জীবা নাশক ায় ৭ কা ৯৬ ল
বগ ট এলাকায় িছটােনা হয়।
 িত ওয়ােডর অিল-গিলেত, বি েত, মসিজেদর সামেন, হ া
ও ইল ােরা
মিশেনর সাহাে তরল জীবা নাশক
করা হে ।
 মহাখালী ও গাবতলী টািমনােল আ ঃেজলা বাস েলােত জীবা নাশক
করা হয়।
 আজ ২৮ এি ল ১০ ওয়াটার বাউজােরর সাহাে মাট ১৭ বার ি িচং পাউডার িমি ত
জীবা নাশক তরল ঢাকা উ র িস কেপােরশেনর িবিভ এলাকার ধান ধান সড়ক,
টপাত, টওভারি জ, কায়াের াই এলাকা,
ণ হাসপাতাল ও উ ু
ােন
িছটােনা হয়। আজ মাট ১ল ৪৪ হাজার িলটার তরল জীবা নাশক ায় ২২ ল
বগ ট এলাকায় িছটােনা হয়।

পির

তা কায মঃ

 িত ওয়াডেক ৭ ভােগ ভাগ কের ৭িদেন েরা ওয়াড পির করার কাজ চলেছ। ২য়
িশফেটর কাজ আবার ১৮ এি ল থেক হেয় ২৪ এি ল শষ হেয়েছ।
 িবেশষ ন পির তা কায ম চলেছ। িত ওয়ােড ১২ জন কের ি নার িনেয়ািজত
আেছ।
 িডএনিসিসর আওতাধীন সকল সরকারী হাসপাতাল পির তার আওতায় আনা হে ।
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হাত ধায়া কায ম
 িবিভ জনসমাগম েল এবং শতািধক ােন হাত ধায়ার জ সাবান, পািন ও বিসন
এর ব া করা হেয়েছ।
 িডএনিসিসর অধীেন LIPUC Project ( াি ক জনগেণর জীবনমান উ য়ন ক )
ইউএনিডিপ এর সহায়তায় কড়াইল, ভাষানেটক, বাউিনয়াবাধ ও ধামালেকাট বি র
মাট ২৩০ ােন হাত ধায়ার ব া করা হেয়েছ।

ি িচং পাউডার, হ া

ািনটাইজার ও সাবান িবতরণ

 দির ও
আেয়র লাকজেনর মে িবনা ে িবতরণ (কাউি লরেদর মা েম)
 ৩ হাজার ১৫০ কিজ ি িচং পাউডার;
 ৪০ হাজার িপস সাবান;
 ২৫০ িলটার হ া
ািনটাইজার
 য় ি য়াধীন রেয়েছ
 ি িচং পাউডার ৬০ টন;
 হাত ধায়া সাবান ৪৪ হাজার িপস;
 হ া সিনটাইজার ৫০ িলটার
 বি এলাকায় LIPUC Project ( াি ক জনগেণর জীবনমান উ য়ন ক )
ইউএনিডিপ ক ক ২ ল ৫০ হাজার সাবান িবতরণ করা হেয়েছ।

জনসেচতনতা লক কায ম
 কেরানা ভাইরাস স েক জনগণেক সেচতন করার জ
িত ওয়ােড মাইিকং করা
হেয়েছ। মসিজদ ও অ া ধম য় িত ােনর মাইেকর মা েমও জনসাধারণেক ঘের
অব ান করার আ ান জানােনা হে ।
 জাতীয় দিনক পি কাস েহ কেরানা ভাইরাস িতেরাধ স িকত সেচতনতা লক
িব ি চার করা হেয়েছ।
 কেরানা ভাইরাস স েক সেচতনতা ি র লে িডএনিসিসর সামািজক যাগােযাগ
মা েম চারণা অ াহত আেছ।
 িবিভ ােন সেচতনতা লক ৫০ হাজার ি কার লাগােনা হেয়েছ।
 কেরানা ভাইরােসর া ভােবর েত িবিভ িশ া িত ােন কেরানা ভাইরাস স েক
িশ াথ েদর সেচতন করা হয়।
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 জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী উপলে
ািপত
ণগণনাযে কেরানা ভাইরাস স িকত জনসেচতনতা লক িভিডও চার করা হে ।
 িডএনিসিস এলাকায় ািপত অ া এলইিড ি েনর মা েম কেরানা ভাইরাস
স িকত জনসেচতনতা লক বাতা ও িভিডও চার করা হে ।

কেরানা সং া হটলাইন, ত ও পরামশ সবা ক
 িডএনিসিসর নগর ভবেন এক সাব িণক িনয় ণ ক চা করা হেয়েছ।
 অসহায় ও ঃ মা েষর কােছ াণ সহায়তা রেণর জ ২ হটলাইন চা করা
হেয়েছ।
 এছাড়া ৫ অ েল কেরানা ভাইরাস সং া িচিকৎসা-ত ও পরামশ সবা চা করা
হেয়েছ। নগরবাসী এসব সবােকে ফান কের কেরানাভাইরাস সং া িচিকৎসা ত
ও পরামশ িনেত পারেবন। িনয় ণ ক এবং িচিকৎসা-ত ও সবা ক েলা ২৪×৭
খালা আেছ।

অসহায়,

ও িছ ল মা ষেদরেক খা

িবতরণ

 িডএনিসিস, ওয়াড কাউি লরগণ এবং অ াে র উে ােগ আজ ২৮ এি ল পয মাট ১
ল ৮৮ হাজার ১৪৬ অসহায় ও ঃ পিরবােরর মে খা
িবতরণ করা হয়।
 িবিভ বি েতও রা া করা খাবার িবতরণ করা হয়।
 এছাড়া নবিনবািচত ময়র জনাব আিত ল ইসলােমর উে ােগ এ পয মাট ২৮ হাজার
পিরবােরর মােঝ াণসাম ী িবতরণ করা হয়।
 আজ ২৮ এি ল িডএনিসিস, িবিভ ওয়াড কাউি লর এবং অ েদর ি গত উে ােগ
৫ হাজার ৭৯০ পিরবারেক াণসাম ী িবতরণ করা হয়।

পির

তাকম ও মশক কম েদর র া-সাম ী দান

 পির





তাকম ও মশককম েদর া
র ার জ িবতরণ
১ হাজার জাড়া গাম ট;
৫ হাজার জাড়া উ ত মােনর ল া াভস;
৮ হাজার মা ;
৫ হাজার াট জ ােকট ( া কম ও হাসপাতালস েহর বজ
িনেয়ািজত পির তাকম েদর জ )।
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ব াপনা কােজ

সামািজক র (Social Distancing) িনি তকরণ
 সরকােরর িনেদশনা মেত জনগণেক ঘের অব ান ও সামািজক র বজায় রাখার জ
িডএনিসিস, বাংলােদশ সনাবািহনী ও িলশ বািহনীর সদ রা সমি তভােব সম
এলাকায় টহল।
 একা জ ির েয়াজন িতত ঘেরর বাইের না যাওয়ার জ এলাকায় াপক মাইিকং
এবং টহল।
 মসিজেদ আজান দওয়ার পের জনগণেক বািড়েত নামাজ পড়ার অ েরাধ করা হয়।

মহাখালী িডএনিসিস মােকট কেরানা আ া রাগীেদর জ হ া র
 া ম ণালেয়র অ েরাধ েম মহাখালী িডএনিসিস মােকটেক কেরানা ভাইরােস
আ া রাগীেদর িচিকৎসার জ সামিয়কভােব হ া র করা করা হেয়েছ।

স িনেরাধ (Quarantine) িনি তকরণ
 িবেদশ থেক আগত যা ী যারা ঢাকা উ র িস কেপােরশেনর আওতায় কায়াের াই
অব ায় আেছন তােদর িজআইএস ািপং করা হয় এবং হট ট িচি ত করা হয়।
 কেরানা ভাইরােসর গণসং মণ রােধ িবেদশ ত াগত ি েদর স িনেরাধ
(Quarantine) িনি ত করার জ
েত ক ওয়ােড ওয়াড কাউি লেরর ন ে
কিম গঠন করা হেয়েছ।
 ওয়াড কাউি লর, িডএনিসিসর কমকতা, সনাবািহনী ও িলশ সদ গণ সমি তভােব
বািড়-বািড় িগেয় হাম কায়াের াইন িনি ত করেছন।
 কেরানা ভাইরাস এর মারা ক সং মণ থেক জনসাধারণেক র া করার উে েশ এবং
সামািজক র িনি ত করার ােথ ঢাকা উ র িস কেপােরশেনর কবর ানস েহ
কবর িজয়ারত, দায়া, মানাজাত ইত ািদ সামিয়কভােব ব রেয়েছ।

িনয় ণ ও মাবাইল কাট পিরচালনা
 কােলাবাজাির, ম দদারী ও অেহ ক
ে র উ গিত রাধ করার জ ২০
মাবাইল কাট পিরচািলত হে ।
 আতংিকত হেয় অিতির খা শ
য় ও ম দ না করার জ জনগণেক উ ু করা
হে ।
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সরকাির বরা

াি

 কেরানা ভাইরােসর সং মণ মাকােবলা ও পির তা কায েমর জ ঢাকা উ র িস
কেপােরশেনর অ েল ানীয় সরকার িবভাগ ক ক ৩ কা টাকা বরা ।
 জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা ( েযাগ ব াপনা িবভাগ) থেক ৯ এি ল তািরেখ
১০০ মি ক টন চাল এবং ১০ ল টাকা বরা ।
 জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা ( েযাগ ব াপনা িবভাগ) থেক ১০ এি ল তািরেখ
২০০ মি ক টন চাল, ৮ ল টাকা এবং ১ ল টাকা িশ খা বাবদ বরা ।
 জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা ( েযাগ ব াপনা িবভাগ) থেক ১৪ এি ল তািরেখ
১৭৫ মি ক টন চাল, ৮ ল টাকা এবং ১ ল টাকা িশ খা বাবদ বরা ।
 জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা ( েযাগ ব াপনা িবভাগ) থেক ১৭ এি ল তািরেখ
২০০ মি ক টন চাল, ৮ ল টাকা এবং ১ ল টাকা িশ খা বাবদ বরা ।
 জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা ( েযাগ ব াপনা িবভাগ) থেক ২০ এি ল তািরেখ
২০০ মি ক টন চাল, ৮ ল টাকা এবং ১ ল টাকা িশ খা বাবদ বরা ।
 জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা ( েযাগ ব াপনা িবভাগ) থেক ২৮ এি ল তািরেখ
২০০ মি ক টন চাল, ৮ ল টাকা এবং ১ ল টাকা িশ খা বাবদ বরা ।
 ২৪ এি ল পয জলা শাসেনর মা েম া াণঃ ১০৭৫ মি ক টন চাল, ৫০ ল
টাকা ও িশ খাে র জ ৬ ল টাকা।
 ২৪ এি ল পয জলা শাসেনর কাছ থেক া াণ িবিভ ওয়াড কাউি লর,
সংরি ত আসেনর কাউি লর ও আ িলক িনবাহী কমকতােদর কােছ উপবরাে র
পিরমানঃ ৬৭৫ মি ক টন চাল, ৩৪ ল টাকা এবং িশ খাে র জ ৪ ল টাকা।
এছাড়া িডএনিসিস থেক ৩ কা ৮০ ল ৮০ হাজার টাকা বরা দওয়া হয়।

 মানবািধকার কিমশন থেক িহজড়ােদর জ

৪২৫ জেনর জ ১ ােকট কের
াণসাম ী বরা দওয়া হয়। িত
ােকেট চাল ৫ কিজ, আটা ২ কিজ, আ
২ কিজ, িপয়াজ ১ কিজ, র ডাল ১ কিজ, িচিন ১ কিজ, লবন ১/২ কিজ, সয়ািবন
তল ১িলটার, িড় ১ ােকট ও সাবান ১ থাকেব।

কেরানা ভাইরাস আ া হেয় ত ি র দাফন ও সৎকার
 কেরানা ভাইরােস আ া হেয়
বরণকারী
আওতাধীন িখলগ ও-তালতলা কবর ান িনধারণ।
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ি র দাফেনর জ

িডএনিসিসর

 রােয়রবাজাের ায় ১ লাখ কবর দয়ার ব া আেছ। সখােন কাজ করার জনবল
রাখা হেয়েছ।
 া অিধদ রেক ২ অ া ুেল হ া র করা হেয়েছ।

ত

উ ু ও খালা ােন সামিয়কভােব ক চাবাজার ানা র
 সামািজক ও শারীিরক র বজায় রাখা িনি ত করেত িডএনিসিসর ১৬ ক চাবাজার
পা বত িবধাজনক মাঠ বা উ ু জায়গায় ানা র করা হেয়েছ।

িডএনিসিসর সম া ও সমাধােনর পািরশ
১। জনবল সম া
ঢাকা উ র িস কেপােরশেনর িব মান প চ অ েলর পাশাপািশ আরও প চ অ ল বিধত
করা হেয়েছ। িক সখােন জান পযােয় কােনা কমকতা-কমচারীর পদ ি করা হয় নাই। পদ
ি র িবষয় সবেশষ অথ িবভােগর অ েমাদেনর অেপ ায় িছল। স িত িস কেপােরশেনর
িনবাচেনর মা েম সখােন কাউি লর িনবািচত হেয়েছন। িক ওয়াড সিচব িকংবা অ কান
কমচারীর পদ ি করা হয় নাই। এইসব কারেণ ন ন
অ ল েলােত াণ িবতরণ, মশক
িনধন, পির ার-পির তাসহ যাবতীয় কায েম সম া ি হে ।
সমাধােনর পািরশ
কেরানা ভাইরােসর সং মণ মাকােবলায় াণ িবতরণ কায ম ভ
ু ােব স াদেনর ােথ
ন ন
প চ অ েলর েত ক েত প চজন কের কমচারী িবিভ ম ণালয় থেক সং ি
দান করা যেত পাের।
২। আস বষা মৗ েম ড র আশ া
 বতমান কেরানা পিরি িতেত মে ােরলসহ িবিভ বড় িনমাণ কে র কাজ ব আেছ,
তাই সখােন পযা লাকবল নাই। এছাড়া বসরকারী িনমাণাধীন ভবন েলােত পািন
জেম থাকেছ।
 িশ া িত ানস হ ব থাকায় জনসেচতনতা লক কায ম পিরচালনা করা স ব হে
না।
 বতমান পিরি িতেত বািড়-বািড় িগেয় এিডস মশার জনন ল ংস করা বশ রহ।
 িশ া িত ান ও দ রস হ ব থাকার ফেল সসব াপনার ছাদ, ওয়াশ ম, কেমােড
পািন জেম এিডস মশার জনন ল হেত পাের।
সমাধােনর পািরশ
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 িনজ-িনজ িনমাণাধীন াপনার জমা পািন অপসারণ করার জ সংি ক প েক
িনজ-িনজ ম ণালয়/অিধদ র/দ েরর মা েম ব া হেণর জ বলা যেত পাের।
 ইেলক িনক, ি
এবং সামািজক যাগােযাগ মা েম জনসেচতনতা লক চারণা
চালােনা যেত পাের। এই িবষেয় ত ম ণালয় সকল সরকাির- বসরকাির গণমা েম
িনেদশনা িদেত পাের।
 টিলিভশন চ ােনেলর মা েম েলর াস চা আেছ। ােসর / শেষ ড িনেয়
সেচতনতা লক ব
দােনর জ িশ া ম ণালেয়র মা েম িশ কেদর িনেদশনা
দওয়া যেত পাের।
 কেরানা ভাইরাস স েক যভােব মাবাইল ফােন কল করেল
েতই এক
সেচতনতা লক বাতা শানােনা হয়, ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ণালেয়র মা েম
একইভােব ড রাগ স েকও জনসেচতনতা তির করা যােত পাের।
 ব িশ া িত ান ও দ রস হেক িনজ উে ােগ জমা পািন অপসারেণর ব া হণ
করার জ জন শাসন ম ণালয় ক ক প রণ করা যেত পাের।
 ধম ম ণালেয়র মা েম িত মসিজেদর মাইেক িত ওয়া আজােনর আেগ/পের
ইমামগণ যােত ড িনেয় জনেচতনতা লক বাতা শানান স িনেদশনা দওয়া যেত
পাের।
৩। াণ িবতরেণ সামািজক র বজায় রাখা
িডং কেপােরশন বাংলােদশ ( িসিব) ক ক ওএমএস এর প িবতরণকােল াণ
হণকারীগেণর সামািজক/শারীিরক র বজায় না থাকার আশংকা থােক। এ ে আইনলা বািহনীর সহেযািগতা েয়াজন।
৪। ক চাবাজারস েহ সামািজক র বজায় রাখা
িডএনিসিসর ক চাবাজারস েহ সামািজক/শারীিরক র বজায় িনি ত করার জ সাব িণক
আইন- লা বািহনীর সহেযািগতা েয়াজন।
৫। পির তাকম সং া
িডএনিসিসর পির তাকম গণ লত গাবতলী, সােয়দাবাদ, কড়াইেলর ঘনবসিত ণ/বি
এলাকায় বসবাস কেরন। ফেল ত েদর কেরানা ভাইরােস আ া হওয়ার িঁ ক অেনেকর চেয়
বিশ। ত েদর মে কউ অনাকাি তভােব কেরানা ভাইরােস আ া হেল পির তা কায ম
চ ােলে র মে পড়েব। এ ধরেনর অনাকাি ত পিরি িতেত বসরকারী পির তাকম
িনেয়াগ করা এক সমাধান হেত পাের। এছাড়া আিমনবাজার া িফেল যসকল এ েকেভটার
বা অ া গািড়চালক কাজ কেরন, ত েদর কউ অনাকাি তভােব কেরানা ভাইরােস আ া
হেল সরকােরর অ া দ েরর গািড়চালকেদর িদেয় কাজ করােনা যেত পাের।

7

mT-{frqq

ffi

EtPtga

+r{tr-+rq

\o)Y Bs

({Etftsf'l)
xl"q-qfrqq

c.rYrqtft-dr

wwtry.lrsc gQY'Ucl

rc t+'N )8a.1<qrq'
tuefefE loto Bc

vIR.I,
Tl{o il(s- rfr.ofsrqr/lo lo - ) obc
ftv*

a

{(-89.oo.oooo.o
{4a qIRrc-{sf{Rsrmqfc+

ffi

C{'Ffrs.{ s Wq-{ cefu-comr-{frqe
€r{ffi{q-{, (eF"l 6$qd

<r'ftr-r"rq(qfsl-q'st-<FtsFdrffi

ew14Ena q-{tft"f{

o)8 (frtd"lu fr'f) ft
>. wqffior{rc-r'm €EIfi-{ qrircq e<( {'srqfr<

mFfifsx <nr fitoE 6$

,{fr{ loto &e

10'i\9'ooq'5b'8bo , sfft'.1-a.)

I

ffi or{trora

{aftfr

r

qs

UNDP

r

qqx q{'tB e SrqMfrs<r{{
ft6;q{ <1rr olQsot{wxqX
ff<'f-{{s 4-{f{ q-{T
b8 ffffifiq) m

q<1 q1s

{f<f{
C{lTl{ q-dr eraxqA{ Fr*?s/tluc{trt
{r<l({ <B ,lq.rsm
srsrq{
qdFrq
LIUPC
uflr;I
s<
qmm I B.6al b8e8tr Fiqqf<riftE-$iT-fi<{A

I

,N<F TI?IT lif6s ffil
6-dr ercflI6'+{ aNI{lT]
I
a'srs-r<qdqqllst qnr{s-fiq({(E
a<"9td IlId. q-d'r[6i< elo cq-l{l{
q{f{
s{qq{q, qas,d q{l{
r aqccft {k<t<rc )Coo/-({f;t{'rq)
qIE1EIE{
flTq.CI,
*rfs6 q*rqrftr< fi-<-a:na 3-*-qa ero6< xxn
vftl
frFis
spreflsld'lg,
"u"6-6-<-ctft
qls r6,]a, C{fl'0-r;t, <f4furo eqtsr ,
rfffu-co <l-s "itF-{ qll"r EG( {rBq{
ilqK ,!4rfi. ftfud <Fn e
qioL<tr{ ucft qroq-r*t ,!<( o8F <9
fid-{
+r<tqtsEstq<
q{fl;lr
E]r{
fgs, rvr6-{ c{lvqT3 's
eft&qBFrErs qaFffifcc{rsl
rBra".nc-s orrq fim<:flffiq
d{6{D-qrr{ql(q
QttTKo1d''6{ Eqrr{ <tlre
<:'mq{q[Fsqs|{ E.[!' sEl-<fi
q<-orft

.
e.

I

c<q<-slft
e<({+{ TrfcqfrGfifi<lTqF v'e<rq ctKI{Frcll&q ffis{<t , -tql+firq< e Agg
8, $tFrq, <;rqF, fi{t&-{ ({fiftsFI rFrq{rcrsft,
qGw*oft , <t-dql
q'ls"*tsq, {FF q<(
qnFEtM<
r,lqlc{ft,
q.l-s
,
ftAt,
r^ r$rfiqqfrF Tr{tc<rr6{r Fir$es qfuqcq)
q-.rt' mxqfrqe ffi scfi(-q{Iq-{ {s celGF

fr<tqem

rrl$i{

sfu'6f(d.t rEfur44 rcrqq. ftEa
irq1a dh]d {<l EmP i
qrq"figlF{
T{:rEfrsE ofur<a ore-o

,v.

.
qs|rfi< slsl-$rq{

I ;n*I"-;".grtr aryyg
b.
)o.

t-fl{r< {Rrre
aqqr sY6 srt frq<q sEi'E{

***p"or" -,**

q{qfft s'r-<t ol6oq €r{t 6(TR

*rao

ft
I. fr

<

d]i*a ?ra-at
s-{f {IT(q
tn'ft<
<rqt o<t

##

e

:o' fr'fr"

I

qqrs{ n{r qrnq

.roa**u

s8 o o I<1\oE q'I-s

w{Tr4

"ooo'*H#
{rrFDEqlr '!<(

#tiR'l"

elrTlq-{'

q$tft

r

fi'r {cTP

frs-<"|

EG< "ncg1r

I

ErE?r' w{]]-dl,

q-a<-mc

ft&{

r-fi qrT(E '{!<1 r{

i

'Hffiffiffi.,.-*'**{({yrye'r<-dT'1sT.1

#ffiaffi

iI

I

qqni.i <ibi-<jqks.rst{:{ft-{"flrv

e<( :"sao
rttkfih-< Fifi"rgt{ Er{] a'\t'oo B xFs
sr.]6 od|r"

q-di

o)q)t'ttrtrso)' o)q)tt'1h8\)

s:n"''q<I}?cq-{ q{f,{l{
#a *o*" 3q\5 sHK q-dl
":a. ffi or{r<-ra "*r.N r4q" fi{-c.-g^q'*or6s:I{m
Edrs
owttnt" {Rfu' qK {Ktc{ erD]< dq
qfocflrq fl;; ;;;;;ry
>a. a-cara]ottem

uoil<,o.u

I

I

3

artnrq {qGE ofrB< wslqG,

fr-srqotr(oqFflldq]'cq

ncfuq{ e$o, 1"rr1*- sfu'

merlq-<-+qq

*'"*"*-;-"-

"tq

"q

fr e$tric(BB sflv ocfr-q,rq<
ftm qaa*rq frfus <<1 ECT6E '4<(

t

qTq slFq\ {Rw qieq frrr 1&rq crEK <I{${fiq[T(qqlGfi?i5 s]l(!;{qfiq\5T({(qI
a;qqs fis \9 q.lg $rs'I
fl{rcr
siI}K qrrl aqldqrE'cq cxFrrdd
.rr, 6 en]rs sfi fi{(q {rl1< aqrd{{
oFf6{E{cq.
qlfi{
€slfrltts
wd, Ttil< c{Fn-q<
\o. r:,: G exlcs Es-g {'fi Sirr{
og.lffi oF(rqE-{(q'
eorom wfl \, E s'Il{ FFl{ ft({
sM 5-flr{ Tr{(q
a-6d161-54-1 firrr 6v"Pi
l

)u

I

t

l:. ffi

q4.tr{, {q, s}fr"ff{f ' 6'm qftt' {qI'I{{ {frs-Ks{q
q.r. e{NidGfr"'ffi{rfi 6Ycv q&fi sgft\r.{W-{,
c${6t ffit q[{Rl
arqrt;r q'{I etfr( TttrfstFl aetnr+ 'lE
fiq ql&Iil e s-{ <M'tG's'r{
t.8

r.c

tg"

6[-<Ffi

I

q{Ru r-fi <Eq
rr{nr.ir+s +<-<qFrft"flzq

qe-fic. ql6ls

P

q.liF-{-Tlo({-{ tqsofs<<rcStsc"rsl<ffi
<ftrcw< n:Fq E<'f{
qql{ s-fi ErE
i(€raq{ qqr {1'{i Frgl'fts {<stftsT
4',{{I
sFdfi{

ffi +r{n-<"nq< ls cero +'c<rfl
ffi acdtr<"rr+< ea.ni oGfrErr<

stt-<fute oMS olfu{trqrm<mcq

I

I

I

,g,@*vve
( C{lel{qqlffiKl{ 6{KT{)

qG-d

q<rqfi{ft@ffi

qlfiTq-{-sl<ft-s.I.'r

l.<{qfrqeffi$T"fu-T'l{

frfiiK

<Rql(q't qF<]E{'

ffsI

E.aq{fr(<

t

qE qro'f{c

r$l{ s ob)-s18S\9(qftq)

go-ofuu, A+u q<-orc ksl'r'

(ffi

)'tlrtl)

ordn-<"rdl-

ceo.mcc20 1 8@gmail'com

I

?p

'a-aftfq Fq'ii w*orc*Ig

i 1**

x'1an,!Fqp

ffi

; ;q,q;-,*;ft6,
c

otxrr"ra.

artn-dfrRe

,

(5-al q-t65" l-6'=fu<a

l:

I

|

o,so{fr'€ffis-c{1-c{"ro' *{o{frqq

ffi.a
Freaf ffii
"F-*]

1

1a-"tt.'.4,t.r" {r{q({{

qqx q<'t&-< qqr

]

{"rq-{frqq

ffi

or{tr-<"r+

qtPtuc

ro:u

(Tt-qi

fr-srf)

:B-vi.F-qq
yy111r,11499.g9r,

Rs

c.r'+{fi-{rwfte

r

.b!

qfflo rr.s- qft-s'fi] {/to {o - )ob 1
frq'{

Wa

8

ffi

w'fftsxH

qETf$1-T

@r

Efu

c-<-rR ft-wef<

ffi

slfr<l,

ffi<lcr{

c(@T-{ ffitr{

sr{LTfi-)t|<f{

T|<-o.

ffi

kr

rc b<lt"{ 58q1 Tqlq'

r.b qTqq Q.oto l$g

T,r{rr<.Hq{[q.( Bmfl.r{ {tnr {lI(,fr fts-<r6|{ qGr<rN

ceK"r

q\-8s.oo.oooo.oqo.)E.oo8.\o.rrqg, ulR<t_)b fi6
\oa.o &a

r

6flfs frlT €-{m{ (qfutu q'$'l-qfrqq fift $rdm-.m qEt-s-m TLTHqtfiq-{ qRGTi ffirr{ qfu, q'{'aT s qlfuo q-{rrtBr
{ltl $l.ft ftE<rk sqmfr *-1" q<utb e efcrfqft-s <r<qt €p6"k q-{r (ef{q s-fl qE

x.lx1i

I

). or<rql9lt{rcJr{

ffi

qmR-sc[{ cs.t{ q.{R$ Tf qr c{ q_{r +<_of< o6o
vtx-qfrqq ffi sr4r+{r+{ ,ere fr e$r6 qil ffiqTs it+)cc=tQ.1 6r.t{.Dlq s]'{ qe
nTF coG or< ufuq s q< cr6?r
qE NID 8c8oo q-{ro ,T(BE saNf a$fr'E6q-< ili&{ <& <& fi'rffi q<<Trq
fr.fus o-<t {rrp6q 1 frE<m{ ryiK {-q&E
sfrE{ IgHG. ncetq-{ fu. trdNrdl {rfu. fiDarrq<$qq q{rrdlrh-T;r{tsq C{€$ qcT.cq
{(@'{-i- c{f6{ Dqqf{ $Ffs(T Ttre

I

t. 1s )u-loal{olo

fta, t:/oaTqolo &a € a.)/osltoto &e qkm vo*vo+vo=l8o

rqg tr+ & qr< fiE{ T{tq
"l'Ne{T
r'r(q rT<.Ff T\,EIBfl 8b,ooo qr{-{w{IfrETrK$.t{qqu-qqr{
e" Errdfr(E frE srfk<lrffi rrrr E e*rc6< 88 q-{ re.rBfr-q-{ qqfrEvlm fistr &mrr
e8/o8lloloR, q.RrI lco g_54s
Er<l
<]&
{Nfr
<r&
FIT
gT,ffiT
fiv<q
,{
ffis sl-{cP-{ r fi-LT mlB 'g)o)o
ffc{r {rqr c'Nft frwl F-{r {rr6q
"fiqT
s. x'*racfriq frfr $rdr{Ir.l_{ fisTt s,qRE[ qF t8/o8la.oa.o Ba g.1kr.t )oo q5qs m-4r ?flqT qTTft
<t& <TB ftrT frwq
FiFuso-{lqrnrq r ,{ frcr cq]B rg,gso qrffiTlm ?nryqffiRs<"f s-fl{c{R
c. n'{-{ nRlqar{ <lfun1E Brnmt vrqfriq ffi sr"fL-<.ffi< ,r,e F er.rc6 qe/o8lto{o
Rs v1k6'.I lco v11;4g rlcu; qt,,
rTlft <IM rr& fiLT frsrq fifus sme-{ r € frrr c{rB ra)oo q-c+{ Trr$
c]qft fr-s<q o-o {L-TCR r co,ooofr
"Ilq].
w-qkqffi{r<-{qlc{l?].1t-rrfl{,ftfr-\9-<rffiETr{Ifl<rr-(q I
s. $'crdr-slt<rfls )T(@T{ I.{l-6{ q-$E q<Ql< {fce[ x"{t{ o-c{ {t-i w1l,ft 41& <r& nrs Rs<"f oFi6;T
{kil-l4 s-fi q(q
r

I

r

,

I

\0\4'
frFr-{ {fr<
Elfu q-*ot< frstrr
<l <qkq."r

(ml{lqE

qF<Iq'{, trl-$t

{"{:r*frRfrE$rdrr4q'
vtrqfrsc
ISr{ 3 ob)-\9188s(qft{)

r

qEqrs("l!
Bt-qF<, qlftT

r

c-{-$-l<

fr-s}"t

(ffi+r{tr-rn-){:tI)

E-mail : ceo.mcc20l 8@gmail.com

r

w1frft
) rII'{{. x'm-qfrsqffio[{rrtrfi, \..{T-{frsq
qqa. wrcfc.qfs

{

I 6sTEi qxF-$, I.'s'{4.frR

r

I

rfrGs qI6{. mn-{fuq
8 r qy.r* q-9" ot'olit. r<'r+frqq ffi $rrlmfi, v{.r+frsq
c r Fr,ra[ ffi
sfr.r=,m, :rlm"{fr(q (fuslftT ofr.t*K rn{k-GK qqr q"E{fuT q-r-l)
rr

R11T{)

.utqfi1rftoffi

r

r

r

