
স নাট 

2৮/৪/২০২০ 

এখন পয  িব  বাংলােদশ 
আ া  ৩০,৬৫,১৭৬ 5৯১৩ 
ত ২,১১,৬৩১ 1৫২ 

 ৯,২২,৮৬২ 1৩১ 
ঃওয়াে ািমটার তািরখঃ ২৮/৪/২০২০ সময়ঃসকাল ১১টা 

 
সিরিলজঃ  

সাত ীরা জলা কেরানা কিম  এই মেম সবস তভােব িস া  হণ কেরেছ য, আজ হেত জলার বাইের থেক এেস 
কান লাক সাত ীরা জলায় তার কমে ে  কাজ করেত পারেবনা এবং এ জলা থেক বাইেরর কান জলায় কাজ করেত যেত 

পারেবনা। ত েক ত র িনজ  কমে  এলাকায় অব ান কের অিফস আদালত, িচিকৎসাসহ অ া  কাজ করেত হেব। ইেতামে  
জলা িলশ সাত ীরা জলার সীমা  চকেপা  জারােলা কেরেছ। জলা িলশ, িনবাহী ািজে ট এবং তােদর সহায়তার জ  

ােসবী সংগঠন চকেপাে  দািয়  পালন করেছন। জলার সকল সরকাির, বসরকাির অিফসসহ কমে ে র িনয় ণকারী 
ক প  এ িবষয়  ত র অধ ন এবং িনয় ণাধীন কমকতা কমচারীেক অবিহত করেবন। চকেপাে  কউ আটক হেল ত র দািয়  
উ  অিফসেক িনেত হেব। িষ িমকগণ এ ঘাষণার বাইের থাকেব, তারা যিদ িষ কােজর জ  বা ধান কাটেত জলার বাইের 
যেত চায় তাহেল চকেপাে  কমরত কমকতাগণ তােদরেক সহায়তা করেবন। জন ােথ এ িস া  হণ করা হেয়েছ। সকলেক মেন 

চলার জ  অ েরাধ কেরন জলা শাসক এস এম মা ফা কামাল।  
 

কািভড-19 পিরি িত 
িমক 
নং 

 বিদন 
পয   
সং া 

বতমান 
তািরেখ 
সং া 

মাটসং া ম য 

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 26,145 158 26,303 
5.  ািত ািনক কায়াের াইন 3,853 3 3,856 
6.  আইেসােলসন ৫ ০ ৫ 
7.  কায়াের াইন/আইেসােলসন 

থেক ছাড় া  
17,154 1,289 18,443 

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 েজনিসিল ার ২০  
ন লাইজার ২০  

 
হাম ও ািত ািনক কায়ািরি ন িচ ঃ 

উপেজলার নাম ািত ািনক কায়াির াইন হাম কায়াির াইন 

আশা িন 64 ২৫০৫ 
দবহাটা ৫১ ৩৯০ 

কািলগ  ৫৭ ১৩৯৩ 
ামনগর ৪৯ ২২০০ 

কলােরায়া ৫ ২৫২ 
তালা ০ ১১৩১ 
সদর 12 ১০৫৯ 
মাট ২৩৮ ৮৯৩০ 

 

কেরানা ভাইরাস িতেরােধ েযাগ ব াপনা ও াণ ম নালয় হেত া , িবতরণ ও ম দঃ 

ােণর 
ধরণ 

খা  সহায়তা নগদ অথ ম দ 
বরা  
( মঃ টন) 

িবতরণ 
( মঃ টন) 

পিরবার 
সং া 

বরা  
( টাকা ) 

িবতরণ 
( টাকা ) 

পিরবার 
সং া 

খা  
( মঃ টন) 

টাকা 

িজ আর ১৩০০.০০০ ১১৭০.০০০ ১,১৭,০০০ ৬২,৫০,০০০/- ৫৩,৫০,০০০/- ২৮,৮৫৭ ১৩০.০০০ ৯,০০,০০০/- 
িশ খা  
সহয়তা 

-- -- - ১৪,০০,০০০/- ৯,৯৯,৮৪৭/- ৩,৯৬৮ -- ৪,০০,১৫৩/- 

মাট : ১৩০০.০০০ ১১৭০.০০০ ১,১৭,০০০ ৭৬,৫০,০০০/- ৬৩,৪৯,৮৪৭/- ৩২,৮২৫ ১৩০.০০০ ১৩,০০,১৫৩/- 
 

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/- 46 মঃ টন 2,04,০00/- 
2. কলােরায়া 10500 105 মঃ টন 10500 5,20,000/- 24 মঃ টন 65,000/- 
3. তালা 12200 122 মঃ টন 12200 5,92,000/- 24 মঃ টন 80,000/- 
4. আশা িন 11100 111 মঃ টন 11100 5,93,000/- 24 মঃ টন 75,000/- 
5. দবহাটা 7600 76 মঃ টন 7600 4,07,000/- 10 মঃ টন 50,000/- 
6. কািলগ  11300 113 মঃ টন 11300 5,69,500/- 24 মঃ টন 75,000/- 
7. ামনগর 12900 129 মঃ টন 12900 5,65,000/- 29 মঃ টন 1,55,000/- 



8. সাত ীরা 
পৗরসভা  

9800 98 মঃ টন 9800 4,62,০00/- 29 মঃ টন 1,70,000/- 

9. কলােরায়া 
পৗরসভা 

4000 40 মঃ টন 4000 1,48,000/- 5 মঃ টন 20,000/- 

10. জলা পযােয় 0 0 0 0 30 মঃ টন 3,00,000/-  
 মাট =  95,500 955 মঃ টন 95,500 44,56,০00/- 245 মঃ টন 11,94,০00/- 

 

বসরকাির াণ তহিবেলর ত ঃ 

উপেজলারনাম বসরকাির াণ তহিবেল সং হ 
(ল  টাকা) 

জলা শাসেকর কাযালেয়  
(সং হীত)  

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালেয়  (সং হীত) 

আশা িন ১০.৬০  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 খা  সহায়তা ি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 কায ম 

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-িমিনবাসমািলক 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  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 

চালমান রেয়েছ। ি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 ও া মান বাজােরর িচ ঃ 

নাম িতিদন 
চারণা 

(মাইেকর
সং া) 

িতিদন 
জীবা নাশক

 
 (সং া) 

াণিবতরণ 
(ম িব )  
(সং া) 

াণিবতরণ 
(িন িব )  
(সং া) 

াণিবতরণ 
( িমক) 
(সং া) 

বাজার 
ানা র 

(সং া) 

া মান 
বাজার 

(সং া) 

া মান 
ইফতার 
বাজার 

(সং া) 

সাত ীরা 
সদর 

৩১  ১২৬  ৩১০০জন ১০৭০০জন ২1০০জন 17  ৪৫  - 

তালা -  ৩০  ৫০০ জন ১২০০ জন ১২০০জন ২4  ১২  - 
কলােরায়া ২০  ১৪  ১৩০জন ৮৫০০জন  ৫৭০জন ২৭  ১৪  - 
কািলগ  ১২  ১৩  48৫জন ১৩০১৫ জন 15০০জন ৭  ১০৫  

 
২  

আশা িন ৫৮  ৭৭  ৬৫জন ২১১ জন 2৩০জন ২8  ১৬  - 

ামনগর ১০৮  - ২০০০জন ৩০০০জন ৭৯০০জন ২৬  ৩১  ১৫  



 
দবহাটা ৪5  ২৩  ৩৪৮ জন ৬০২৫জন ৬৯৭ জন ৭  ১০  

 
২  

জলা 
শাসন 

2  ৩  ৫৮৫জন - ২৬৭০জন -  9  ১৬  

সাত ীরা 
পৗরসভা 

- ২৭  ১৩8০জন ১৩৪১৪ জন ১88০জন ২  - - 

 

মাবাইল কােটর ত ঃ  

উপেজলারনাম মামলার সং া জিরমানা (টাকা)  
আশা িন ২ ৮০০ 
দবহাটা ০ ০০ 

কািলগ  ২ ১২০০০ 
ামনগর ১ ২০০০ 

কলােরায়া ২ ৪০০ 
তালা ১ ৫০০ 
সদর ৩ ১৫০০ 

জলা শাসন ১১ ১১৪০০ 

মাট ২২ ২৮,৬০০ 
 কেরানা িতেরােধ ২১৫৩  মামলায় ২০৯১ জন াি  ও ৬২  িত ানেক ২২,৩৩,০৩৭ টাকা জিরমানা করা হেয়েছ। 

 

রমজান িচ ঃ 

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।    

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 ি তীয় িদেন ২৩ জন াি  ও ৯ িত ানেক ৫৫,৬০০ 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 ণয়ন 

করেব যখােন সামািজক িনরাপ া 

দবহাটা ২১০৭৭ 
কািলগ  ৪৯১৩৮  

ামনগর ৫৯১৬৭ 



কলােরায়া ৩৩০৮৯ ি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। 

 


