
পঞ্চগড় জোয় কররানা 
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রকাতর ০৫ ৩০০ ৩০ ৮৬ ১৭৮ ৯১৯৬ ১১২৭০ ৭৪৫৩ ১৬৪০৬ 

জবরকাতর ০৭ ৭০ ১৪ ২১ ২১ ০ ০ ০ ০ 

জমাট ১২ ৩৭০ ৪৪ ১০৭ ১৯৯ ৯১৯৬ ১১২৭০ ৭৪৫৩ ১৬৪০৬ 



কররানা প্রতিররাে ায়িা িতবর স্থানীয় েনপ্রতিতনতে,  

ব্যবায়ী, উরযাক্তাগরণর রযাতগিা   

• রকাতর ত্রারণর পালাপাতল স্থানীয় ব্যবায়ী, উরযাক্তাগণও জো 

প্রলারনর ত্রাণ িতবর অনুদান তদরয়রেন।  

• জেমকন গ্রুপ , কােী এণ্ড কােী টি এরেট  গ্রীণ জকয়ার এরগ্রা ততমরটড, 

নর্ য জবংগ জন্ট্রা টি, বুে এরগ্রা ইন্ড্রাতিে, ফাতরা টি জকাম্পানী, 

মররগন টি ইন্ড্রাতিে, ইরম্পতরয়া টি এরেট, মমত্রী টি ইণ্ড্রাতেে, এম এম 

টি এরেট তিঃ , বাংা টি ম্যানুরফকিাতরং , ারেদা রতফক টি ফযাক্টরী , 

মত টি গারড যন, পপুার টি ফযাক্টরী, স্যাতান টি ফযাক্টরী,  িা কারখানার 

মাতক, স্থানীয় ব্যবায়ী  উরযাক্তাগণ জমাট ১৩,৭৫,০০০ ( জির ক্ষ 

পঁিাত্তর াোর টাকা ) ত্রাণ তবিরণ করররেন 



মাননীয় জরপর্ মন্ত্রী এযাডরভারকট নূরু ইাম সুেন এমতপ 

কররানা পতরতস্থতিরি িাঁর ব্যতক্তগি উরযারগ ত্রাণ তবিরণ কররন   



মাননীয় জরপর্ মন্ত্রী এযাডরভারকট নূরু ইাম সুেন এমতপ িাঁর ব্যতক্তগি 

উরযারগ পঞ্চগড় জোয় জমাট ২০( তবল) ক্ষ টাকার ত্রাণ তবিরণ কররন  



পঞ্চগড়-১ আরনর মাননীয় ংদ দস্য আাজ্ব মোারু ক প্রোন এমতপ কররানা 

উপরক্ষ িাঁর ব্যতক্তগি উরযারগ ত্রাণ তবিরণ কররন  



এোড়াও তবতভন্ন রােননতিক জনতৃবৃন্দ কররানা 

পতরতস্থতিরি ব্যতক্তগি উরযারগ েনাোররণর 

মারে ত্রাণ তবিরণ করররেন।  



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ: স্থানীয়ভারব মাস্ক মিতর ও তবিরণ 

ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থযরবার আওিায় ১১০০০ টি মাস্ক স্থানীয়ভারব প্রস্তুি ও তবিরণ 

যার আনুমাতনক মূল্য ১১০০০x৩০=৩৩০০০০/-(তিন ক্ষ তত্রল াোর টাকা) 

 

জো পতররদর উরযারগ ৫০০০, জপৌরভার উরযারগ ৫০০০, পুতল তবভাগ ১৭৫০ টি মাস্ক 

স্থানীয়ভারব প্রস্তুি করর েনাোররণর মারে তবিরণ করা রয়রে ।  

 

 

 যারদর মারে মাস্ক তবিরণ করা রয়রে: 

জোর ক মুতক্তরযাদ্ধা, আশ্রয়ণ প্রকরের অতেবাীগণ, তরক্সা/ ভযান শ্রতমক, রােননতিক 

ংগঠন, পাঁি উপরো পতরদ, জিম্বার অফ কমা য, বতণক তমতি, জমাটর শ্রতমক, জো 

পতরদ, জপৌরভা, তবিার তবভাগ, পুতল, জপ্রক্লাব, জরাভার স্কাউট, স্কাউট, তবতেতব, আনার ও 

তভতডতপ, ততভ ােযন, ইাতমক ফাউরেলন এবং অন্যান্য ক রকাতর দপ্তর 

 

 এোড়াও মাননীয় ংদ দস্য- ১ এর উরযারগ ততভ ােযন কায যারয় পয যাপ্ত ংখ্যক 

এযরপ্রান ও মাস্ক তবিরণ করা য় 



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ: াি জোয়ার জোয়ার ব্যবস্থা গ্রণ 

 অতফরর প্ররবলপরর্ 

 বােযারে 

 বাোরর 



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ:  

স্বাস্থযতবভারগর কম যকিযাগরণর ব্যবাররর েন্য তিতকৎা সুরক্ষাামগ্রী প্রদান 

 জো প্রলারনর কম যকিযারদর দুই তদরনর জবিরনর টাকা তদরয় স্বাস্থয তবভারগর 

কম যকিযারদর ব্যবাররর েন্য পাঁি াোর গ্লাভ সুরক্ষাামগ্রী প্রদান করা য় 



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ:  

 কররানা ংকরট তলক্ষার্ীরদর ঘরর র্াকরি উৎাতি কররি বই উপার 

 ষ্ঠ জর্রক দলম জশ্রতণর ১০০ েন জমোবী তলক্ষার্ীরক মুতেবব য উপরক্ষয জো 

প্রলাক ও কতব াতবনা ইয়াতমন ম্পাতদি োতির তপিারক তনরবতদি দুই বাংার 

কতবরদর কতবিা ংকন ‘মুতেব তিরঞ্জীব’ বইটি উপার জদয়া য় 



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ: ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থযরবা তক্লতনক 

 কররানা ংকট জমাকারবায় গি একবের জর্রক িমান ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থযরবা 

তক্লতনক অব্যাি ররয়রে 



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ: পঞ্চবাোর 

 মানুরক ঘরর র্াকরি উৎাতি কররি পঞ্চবাোর নামক প্লাটফরম যর মাধ্যরম 

িাতদা অনুযায়ী তনিযপ্ররয়ােনীয় পণ্য ও ওষুে মানুরর ঘরর জপৌরে জদয়া রে  



ত্রাণ তবিররণ জমাবাই াতভ য 



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ:  

কৃতপণ্য তবিররণর িমান কায যক্রম এবং প্রাতিক িাীরদর জভাগাতি জরাে 

  রকাতর ত্রারণর পালাপাতল জবগুন, াউ, তমতিকুমড়া তবতভন্ন বতে অির্ভ যক্ত 

করা রয়রে 

 জো এবং উপরোর ১২টি স্থারন প্রতিতদন কা ১১টা জর্রক দুপুর ১২টা এবং 

দুপুর ২টা জর্রক তবকা ৫টা পয যি দুে ও তডম তডম তবক্ররয়র ব্যবস্থা গ্রণ 



জো প্রলারনর তবরল উরযাগ: জস্বোরবী দগঠন 

 অনাইন ফরম যর মাধ্যরম জস্বোরবক ংগ্র ও দগঠন করা রে 

 জস্বোরবীর মাধ্যরম দ্রুি মানুরর কারে জবা জপৌরে জদয়া ম্ভব রে 



জো প্রলাক কতৃযক মাস্ক তবিরণ ও বাোর িদারতক 



ামাতেক দূরত্ব তনতিিকরণ 

ামতেক দূরত্ব তনতিিকররণ মতনটতরং এ উপতস্থি তেরন পুতল সুপার, পঞ্চগড় েনাব জমািঃ ইউসুফ আী।  



রিিনামূক কায যক্রম  

কররানা আক্রাি ব্যাতক্তরদর 

বাতড়রি তগরয় রিিনামূক 

কায যক্রম  



মাস্ক তবিরণ 

জো প্রলারনর পক্ষ জর্রক মাস্ক 

তবিরণ কায যক্রম  



বাোর িদারতক ংক্রাি জমাবাই জকাট য 



জোয় পতরিাতি জমাবাই জকারট যর িথ্য 

গি ২৬/০৩/২০২০ জর্রক ১৬/০৬/২০২০ িাতরখ পয যি পঞ্চগড় জোয়:- 

জমাবাই জকারট যর ংখ্যািঃ ৫০০ টি  

 মামার ংখ্যািঃ   ৮৮৫ টি 

 অতভযুক্ত ব্যতক্তর ংখ্যািঃ  ১,০৭৩ েন  

 কারাদণ্ড এর ংখ্যািঃ  ০৪  

 েতরমানার পতরমানিঃ  ১০,৮৮,৩২০/- টাকা 

 

tel:26032020
tel:26032020
tel:26032020
tel:26032020
tel:26032020
tel:23042020
tel:23042020
tel:23042020
tel:23042020
tel:23042020
tel:23042020


ামাতেক দূরত্ব তনতিিকররণ জমাবাই জকাট য কায যক্ররম বাংারদল জনাবাতনীর 

ায়িা  

ামাতেক দূরত্ব তনতিিকরে তনব যাী ম্যাতেরিটগরণর ারর্ উপতস্থি জর্রক ভ্রাম্যমাণ আদাি কায যক্ররম 

ায়িা কররন বাংারদল জনাবাতনীর দস্যবৃন্দ  



ামাতেক দূরত্ব তনতিিকররণ জমাবাই জকাট য 



জো প্রলাক, পঞ্চগড় এঁর উরযারগ প্রাতিষ্ঠাতনক আইরারলরন 

র্াকা জরাগীরদর তবরনাদরনর েন্য টিতভর ব্যবস্থা  



পঞ্চগরড়র আরটায়ারীরি িানরদর কারে ঠাঁই না জপরয় ইউতনয়ন পতররদর বারান্দায় বর র্াকা জই বৃদ্ধা 

ইলারন জনোর পারল দাঁড়ারন জো প্রলাক, পঞ্চগড় । 

 



 রকাতর ত্রারণর পালাপাতল কৃরকর কাে জর্রক রাতর বতে ক্রয় করর িা দুিঃস্থরদর 

মারে তবিরণ করা য়   

ভূতম মন্ত্রণারয়র ম্মাতনি তিব েনাব মাকসুদু আম পারটায়ারী ত্রাণ তবিরণ কায যক্ররম উপতস্থি 

তেরন  



ত্রাণ ায়িা তবিরণ  

পতত্রকা কাররদর বাতড়রি বাতড়রি তগরয় ত্রাণ ামগ্রী জপৌৌঁতেরয় জদন জো প্রলাক ,পঞ্চগড়  



কররানা আক্রাি জরাগীরদর বাতড়রি  জো প্রলাক, পঞ্চগড় এঁর উপার 

 



কডাউন অবস্থায় টরমরটা িাীরদর েন্য জো প্রলারনর উরযাগ  

 

কররানা পতরতস্থতির মরধ্য টরমরটা তবতক্র তনরয় মস্যায় পড়া িাতরদর পারল দাঁতড়রয়রে জো 

প্রলান, পঞ্চগড়। 



ফু তদরয় শুরভো  

কররানা জর্রক সুস্থ ওয়া জরাগীরদর ফু তদরয় শুরভো োনান জো প্রলাক, পঞ্চগড়  


