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 ৮,১৯,৩১০ 112 
ঃওয়াে ািমটার তািরখঃ ২৬/৪/২০২০ সময়ঃ সকাল ১১ টা 

 

কািভড-19 পিরি িত  িনেয় জলা শাসক, সাত ীরা  
স ািনত জলাবাসী,  
আপনারা হয়েতা জেনেছন সাত ীরা জলার সদের একজন কেরানা রাগী সনা  হেয়েছ।  িতিন কেরানা আ া  যেশােরর শাশা 
উপেজলা হাসপাতােল চাকির করেতন এবং সাত ীরা থেক যাতায়াত করেতন। গতকাল যেশাের পরী ার জ  ন না িদেয় 
সাত ীরা চেল আেসন।  আজ সকােল তার কেরানা পিজ ভ হেয়েছ মেম িসিভল সাজন আমােক জািনেয়েছন। আিম  আ াে র 
সােথ কথা বেলিছ।  স যন মানিসকভােব চাঙা থােক ি া না কের বা িনেজেক দাষােরাপ না কের স পরামশ িদেয়িছ। বেলিছ 
তামার পােশ আিছ। িম ত আেরা  লাভ করবা। ইেতামে  ঐ বািড়সহ তার সং েশ যারা এেসেছন তােদর িচি ত কের 

লকডাউন করা হেয়েছ।  যেহ  িতিন  এক  আ া  জলায় হাসপাতােল চাকির করেতন স কারেণ তার আ া  হওয়া ব 
াভািবক। ত পির আিম িসিভল সাজনেক অ েরাধ কেরিছ ততম সমেয়র মে  ঢাকা  বা লনায় তার নরায় পরী ার ব া 

করেত।  
 ি য় জলাবাসী এ সংবােদ আতি ত না হেয় অিধক সতক হওয়ার জ   অ েরাধ করিছ।  মেন রাখেত হেব  বি ক াপেট 

িথবীর অিধকাংশ দশ আজ আ া  বাংলােদেশর ায় সব জলা আ া  হেয়েছ।  তেব  এটা ক  আমরা সি িলতভােব েচ া 
নওয়ার পরও অসেচতনতার জ  আজ আমরা এমন সংবােদর েখা িখ। আমােদরেক আেরা সমি তভােব কাযকর উে ােগর 

মা েম কেরানা মাকািবলা করেত হেব।  আিম  সকলেক এিগেয় আসার আহবান জানাই। আইিডিসআর িক বেল এবং িকভােব 
িচি ত কের  তা দেখ আমরা  পিরি িত পযােলাচনা কের আপনােদর অবিহত করেবা। 

জলা শাসক 
সাত ীরা 

িমক 
নং 

 বিদন পয   
সং া 

বতমান 
তািরেখ সং া 

মাট 
সং া 

ম  

1.  আ া  ০  ০ ১ মাচ ২০২০ থেক িবেদশ 
ত াগতেদর বািড়েত লাল 

পতাকা িদেয় হাম 
কায়াের াইন িনি ত করা 

হেয়েছ 

2.  ন না সং হ ২৮৭  ২৮৭ 
3.  িরেপাট াি  ১৪১  ১৪১  
4.  বািড়েত কায়াের াইন ২৫০৪৮ ১০৩৫ ২৬০৮৩ 
5.  ািত ািনক কায়াের াইন ৩৭৯৩ ০ 3৭৯৩ 
6.  আইেসােলসন ৫ ০ ৫ 
7.  কায়াের াইন/আইেসােলসন থেক ছাড় া  1৪৯৪৫ ১০৩৭ ১৫৯৮২ 
8.  আেরা লাভকারী 0 0 0 
9.  বরণকারী 0 0 0 
10.  ১ মাচ ২০২০ থেক িবেদশ ত াগত 11248 0 11248 
11.  কানা ও অব ান িচি ত িবেদশ ত াগত 

ি  
11248 0 11248 



িচিকৎসা িচ ঃ  
 
িচিকৎসা সর াম সং া ম  

এ া ুেল  ০৩ সাত ীরা মিডেকল কেলজ হাসপাতালেক 
কেরানা হাসপাতাল িহেসেব ঘাষণা করা 
হেয়েছ। যখােন ১০০  িবছানা ত 
রেয়েছ। 

ভি েলশন ৮  
অি েজন িসিল ার ২০  
ন লাইজার ২০  

 
হাম ও ািত ািনক কায়ািরি ন িচ ঃ   

উপেজলার নাম ািত ািনক কায়াির াইন হাম কায়াির াইন 
আশা িন 64 ৩৪৪৬ 
দবহাটা 75 ৩৮৭ 

কািলগ  0 ১৪৩০ 
ামনগর ৬০ ৩৫০০  

কলােরায়া 1 ২৪৬ 
তালা ০ ১০৯০  
সদর 12 ১০৫৯ 
মাট ২১২ ১১১৫৮  

গত ১৪ িদেন নারায়নগ , মাদাির র এবং শিরয়ত র থেক লক ডাউেনর মে ও ১২ হাজােরর বিশ মা ষ সাত ীরা জলােত 
এেসেছ। 
 

কেরানা ভাইরাস িতেরােধ জলায় া , িবতরণ ও ম দঃ 

িমক খাত ব ম দ াি  মাট াি  উপ-বরা  
দান 

উ ৃ  

1.  াণ কায  
(নগদ) 

২,৫০,০০০/- ৫৪,০০,০০০/-  ৫৬,৫০,০০০/- ৪৭,৫০,০০০/- ৯,০০,০০০/- 

2.  াণ কায  
(চাল) 

১০০ মঃ টন ১১০০ মঃ টন ১২০০ মঃ টন ১০০০ মঃ টন ২০০ মঃ টন 

3.  িশ খা  য়  ১২,০০,০০০/- ১২,০০,০০০/- ৯,৯৯,৮৪৭/- ২,০০,১৫৩/- 
 
জলার সরকাির সহায়তা পিরি িত:  

িমক 
নং 

উপেজলার নাম খা  সহায়তা িবতরণ নগদ অথ িবতরণ ম দ 
পিরবােরর 
সং া 

পিরমাণ পিরবােরর 
সং া 

পিরমাণ খা  নগদ 

1. সাত ীরা সদর 16100 161 মঃ টন 16100 5,99,500/- 18 মঃ টন 1,14,০00/- 
2. কলােরায়া 9800 98 মঃ টন 9800 4,30,000/- 7 মঃ টন 90,000/- 
3. তালা 12200 122 মঃ টন 12200 4,74,000/- 0 মঃ টন 1,18,000/- 
4. আশা িন 9700 97 মঃ টন 9700 4,90,000/- 16 মঃ টন 1,03,000/- 
5. দবহাটা 6600 66 মঃ টন 6600 3,37,000/- 10 মঃ টন 70,000/- 
6. কািলগ  9600 96 মঃ টন 9600 4,61,500/- 17 মঃ টন 1,08,000/- 
7. ামনগর ১1400 114 মঃ টন ১1400 5,15,000/- 20 মঃ টন 1,20,000/- 



8. সাত ীরা 
পৗরসভা  

9800 98 মঃ টন 9800 4,62,০00/- 20 মঃ টন 1,10,000/- 

9. কলােরায়া 
পৗরসভা 

3400 34 মঃ টন 3400 1,28,000/- 6 মঃ টন 20,000/- 

10. জলা পযােয় 0 0 0 0 200 মঃ টন 9,00,000/-  
 মাট =  88,600 886 মঃ টন 88,600 ৩8,97,০00/- 314 মঃ টন 17,53,০00/- 

 
বসরকাির াণ তহিবেলর ত ঃ  

 উপেজলার নাম বসরকাির াণ তহিবেল সং হ 
(ল  টাকা) 

জলা শাসেকর কাযালেয়  
(সং হীত)  

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালেয়  (সং হীত) 

আশা িন ১০.৩৫  জলা শাসেকর ঈদ 
বানাস 

 জলা ও উপেজলা 
শাসেনর কমকতােদর 

১ িদেনর বতন 
সমপিরমান অথ 

 সােবক সংসদ সদ  
ইি িনয়ার শখ িজ র 
রহমান ১ ল  টাকা 
নগদ অ দান 

 জলা িষ িবভাগ 
তােদর ১ িদেনর বতন 
সমপিরমান অথ াণ 
তহিবেল আিথক সাহা  
িহেসেব দান কেরেছন 

 উপেজলা পযােয় কমরত 
সকল কমকতা ও 
কমচারী তােদর 
একিদেনর বতন 
সমপিরমাণ অথ 

 উপেজলা চয়ার ান, 
ভাইস চয়ার ান, 
ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান ও সদ গণ 

তােদর বতন 

 বাসী ও ধণাঢ  
বসাযী়গণ 

দবহাটা ৩.৩০ 

কািলগ  ১৬ 
ামনগর ৭.২০ 

কলােরায়া 1.৪৩ 

তালা ৪.৭৪  

সদর ১.৭৪ 

 

িমকেদর াণ িবতরনঃ   

 

জলা শাসেনর া মাণ বাজারঃ  

ম া মাণ বাজােরর ান   

1.  ১ নং ওয়ােড সাত ীরা বেয়জ ল মাঠ  জনসমাগম কমােনা ও সামািজক র  বজায় রাখা।  

 িতিদন সকাল ১০ টা থেক র ১ টা পয  চলেব। 

 উপেজলা এবং ইউিনয়ন পিরষেদ া মাণ বাজার 

2.  ২নং ওয়াে  ল র পাড়া ল মাঠ 
3.  ৩নং ওয়ােড প ীম ল ল মাঠ 
4.  ৪নং ওয়ােড লতান র ল মাঠ 
5.  ৫নং ওয়ােড কািরমা ল মাঠ 

সাত ীরার বাস-িমিনবাস মািলক সিমিতর িনজ  অথায়েন ৫,৬০,০০০ টাকায় ১০০০ জন বাস-িমিনবাস িমেকর মােঝ খা  
সহায়তা দওয়া হেয়েছ। এছাড়া, সাত ীরা জলা াক মািলক সিমিতর অথায়েন ১৫৫০ জন াক িমেকর মােঝ খা  সহায়তা  
দওয়া হেয়েছ। 



6.  ৬নং ওয়ােড ািল বল িফ  কায ম চলমান রেয়েছ। 

 
7.  ৭নং ওয়ােড আইনউি ন মিহলা মা াসা মাঠ 
8.  ৮নং ওয়ােড পলাশেপাল ল মাঠ 

9.  ৯নং ওয়ােড র ল র টবল মাঠ 

 

জলা শাসেনর া মাণ ইফতার বাজারঃ  

ম া মাণ ইফতার বাজােরর ান   
1.  সং াম হাসপাতাল চ র মােহ রমজান উপলে  ১৬  পেয়ে  া মাণ ইফতার 

বাজার চা  হেয়েছ। িতিদন িবকাল ৫ টা থেক স া ৬.১৫ 
পয  এই া মাণ ইফতার বাজার চা  থাকেব।    

2.  এসিপ গাে ন লাইন চ র 

3.  স ীতা মাড়  
4.  ওয়াপদা মাড় 
5.  লতান র বাজার 
6.  নবা ন ল মাড় 
7.  মাবাইল াস মাড় 
8.  কা য়া বাজার 

9.  ামীন ফান শা ম চ র 

10.  কামালনগর বউ বাজার 

11.  ি েযা া মােকট চ র 

12.  রাতন সাত ীরা   

13.  আিল মােকট চ র 

14.  পাকা ল মাড়  

15.  বাইপাস মাড় 

 
 

জলার সামি ক চারণা, াণিবতরণ (ম িব  ও িমকে িণ) ও া মান বাজােরর িচ ঃ 

নাম িতিদন 
চারণা 

(মাইেকর 
সং া) 

িতিদন 
জীবা নাশক

 
 (সং া) 

াণিবতরণ 
(ম িব )  
(সং া) 

াণিবতরণ 
( িমক) 
(সং া) 

বাজার ানা র 
(সং া) 

া মান বাজার 
চা  

(সং া) 

সাত ীরা 
সদর 

৩১  ১২৬  ৩১০০ জন ২০০০জন ৯  ৪২   

তালা - ৩০  ৪০০ জন  ১০০০জন ২৫  ১২  
কলােরায়া ২০  ১৪  ১০৫জন ৫৫০জন ২৭  ১৪  
কািলগ  ১২  ১৩  ৩২৫জন ৯২৭৫জন ৭  ১০৫  

ইফতার বাজারঃ 
২  

আশা িন ৫৮  ৭৭  ৬৫জন ১৩০জন ২৭  ১৬  

ামনগর ১০৮  - ৪৫০০জন ৬০০০জন ১৯    ৩১  



দবহাটা ৪০  ২৩  ৬০২৫জন ৬৯৭ জন ৭  ১০  
ইফতার বাজারঃ 

২  
জলা শাসন ৩  ৩  ৫৮৫জন ২৬৭০জন -  ৯  

ইফতার বাজারঃ 
১৬  

সাত ীরা 
পৗরসভা 

- ২৭  ১৩৫০জন ১৫৩০জন ২  - 

 

মাবাইল কােটর ত ঃ  

উপেজলার নাম মামলার সং া জিরমানা (টাকা)  
আশা িন ৪ ১৪০০ 
দবহাটা ২ ১০০০ 

কািলগ  ১ ৩০০০০ 
ামনগর ৮ ৭৯২০০ 

কলােরায়া ১ ২০০ 
তালা ২ ১৫০০ 
সদর ৩ ১০৫০০ 

জলা শাসন 4 305০ 
মাট ২৫ ১২৬৮৫০ 

 কেরানা িতেরােধ ২০৯৯  মামলায় ২০৪৮ জন াি  ও ৫১  িত ানেক ২২,০৪,৪৩৭ টাকা জিরমানা  
 

রমজান িচ ঃ  

মােহ রমজান উপলে  ১৬  পেয়ে  া মাণ ইফতার বাজার চা  হেব। িতিদন িবকাল ৫ টা থেক স া ৬.১৫ পয  এই া মাণ 
ইফতার বাজার চা  থাকেব।    
মােহ রমজান মােস  িনয় ণসহ িনিবড় বাজার মিনটিরংেয়র জ  অিতির  জলা ািজে েটর ন ে  ম গঠন করা হেয়েছ 

মাবাইল কােটর কায ম ি  করা হেয়েছ। রমজােনর থম িদেন ২২ জন াি  ও ৩ িত ানেক ১,২৬,৮৫০ টাকা জিরমানা করা 
হেয়েছ।  

 ি র অপতৎপরতা  বসাযী়েদর িব ে  কেঠার ব া হণ করা হেয়েছ। 

বাজার এলাকায় সামািজক র  বজায় রাখেত বসাযী় ন েক অ েরাধ করা হেয়েছ। মিনটিরং ম গঠন করা হেয়েছ। 

 
সাত ীরা জলার সামািজক িনরাপ া ব নীর আওতা  উপকারেভাগীর ত : 

উপেজলার নাম সামািজক িনরাপ া ব নীর 
িবধােভাগী পিরবার 

(সং া) 

 

আশা িন ৪৪৮৪০ জলা শাসেনর এক  ণা  
ডাটােবজ এর মা েম সকল 

ণী- পশার িভি ক তািলকা 
ণযন় করেব যখােন সামািজক 

দবহাটা ২১০৭৭ 
কািলগ  ৪৯১৩৮  

ামনগর ৫৯১৬৭ 



কলােরায়া ৩৩০৮৯ িনরাপ া িবধােভাগীেদরও 
অ  করা হেব তালা ৩৯৩৮৫ 

সদর ৫১৫৩১ 
মাট ২,৯৮,২২৮ 

 

িবতরনঃ 

িতিদন সকাল ১১.৩০ এ ফস ক লাইেভর মা েম জনগণেক সেচতন কেরন জলা শাসক। 

জলা ও উপেজলায় 3১৭০০ মা  মা েষর মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ। 

জলা ও উপেজলায় ৬০০ হ া  ািনটাইজার িবতরণ করা হেয়েছ। 

 


