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ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভয কোম যক্রভ ম্পরকযত তথ্যোরদয েরতয়ফদন ছক  
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ভোননীে েরতভন্ত্রী পরজরোতুন দনো ইরিযো এভর। রফয়ল অরতরথ 
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(৩) দখ যোয়য়রয জন্মফোরল যকী উদমোন উরয়ক্ষে রফয়ল আরেয়ক 

রশু ংখ্যো েকো কযো ে। 

 

 

৪. ২৬ ১০ ২০২০              - -         (   )        

                                                  

                                                       

                (          )                        

                                                   

                                                  

       

 

৫.               (      -১৯)                        

                                                  

                                             : 

 

(ক) ভররো ও রশু রফলেক ভন্ত্রণোরয়েয ন্যোনোর ট্রভো কোউয়েররং 

দন্টোয এফং রযরজওনোর ট্রভো কোউয়েররং দন্টোয়যয রচরকrো 

ভয়নোরফজ্ঞোনীয়দয োয়থ কয়যোনো বোইযো (য়কোরবে-১৯) রযরস্থরতয়ত 

ভোনরক স্বোস্থে দফো গ্রয়ণয জন্য এতদোয়থ ংযুক্ত দপোন নম্বয ও ই-

দভইয়র দমোগোয়মোগ কযোয জন্য দজরো ও উয়জরো কোম যোরয়েয 

েরক্ষণোথী রশু ও তোয়দয অরববোফকয়দয ভয়ে ব্যোক েচোয়যয 

ব্যফস্থো গ্রণ কযো য়েয়ছ। 

 

(খ) কয়যোনো বোইযোজরনত দযোগ (য়কোরবে-১৯) এয েোদুব যোফ দযোধকয়ল্প 

কযণীে রফলয়ে ভররো ও রশু রফলেক ভন্ত্রণোরয়েয ভোননীে েরতভন্ত্রী 

ভয়োদয়েয বোরতয়ত্ব এফং রচফ ভয়োদয়েয উরস্থরতয়ত 

২৩.০৭.২০২০ রি. তোরযয়খ ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভয বোকয়ক্ষ 

অনুরিত বোে নয়বর কয়যোনো বোইযো (য়কোরবে-১৯) রযরস্থরত 
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দভোকোয়ফরোে রশুয়দয জন্য  রনয়মোক্ত কোম যক্রভ গ্রণ কযোয রিোন্ত 

গৃীত য়েয়ছ : 

 

 কয়যোনো বোইযোয়য কোযয়ণ সৃষ্ট রশুয়দয ভয়নো-োভোরজক 

ভস্যো উত্তযয়ণ অনরোইন কোউরেররং-এয ব্যফস্থোকযণ; 

 ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভয োংস্কৃরতক েরক্ষণ ক্লো অন-

রোইয়ন রযচোরনো; 

 কয়যোনো বোইযো রকবোয়ফ ছড়োে এফং এয েরতয়যোয়ধয উোে 

ম্পয়কয                     য়চতনতোমূরক 

কোম যক্রভ গ্রণ; 

 রশুয়দয য়চতনতো বৃৃ্রিয জন্য কয়যোনো বোইযো রফলয়ে 

রচত্র পুরস্তকো েকোয়য ব্যফস্থো গ্রণ; 

 ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভ েকোরত ভোরক রশু রত্রকোে 

রনেরভত কয়যোনো বোইযো রফলেক য়চতনতোমূরক দরখো 

েকোয়য ব্যফস্থো কযো; 

 ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভয দকন্দ্রীে কোম যোরে ৬৪টি দজরো 

এফং ৬টি উয়জরো কোম যোরে েোেয়ণ েচোযণোমূরক কয়যোনো 

বোইযো রফলেক ব্যোনোয, দপস্টুন স্থোয়নয ব্যফস্থো গ্রণ; 

 রফশ্ব স্বোস্থে ংস্থো  এফং স্বোস্থে অরধদপ্তয েণীত স্বোস্থেরফরধ 

দভয়ন ফোংরোয়দয় রশু একোয়েরভয দকন্দ্রীে কোম যোরে 

৬৪টি দজরো এফং ৬টি উয়জরো কোম যোরয়ে েোন্ড 

স্যোরনেোইজোয, দপই ভোস্ক, েোন্ডগ্লোব ইতেোরদ ব্যফোয়য 

উদ্বুিকযণ এফং একোয়েরভয েোেণ জীফোণুমুক্ত যোখোয রয়ক্ষে 

জীফোণুনোক ঔলধ রছেোয়নোয কোম যক্রভ গ্রণ; 

 কয়যোনো বোইযো দথয়ক সুযক্ষোয জন্য ফোংরোয়দ রশু 

একোয়েরভয দকন্দ্রীে কোম যোরে ৬৪টি দজরো এফং ৬টি 

উয়জরো কোম যোরয়েয জন্য দপই ভোস্ক, েোন্ডগ্লোব, 

তোভোত্রো রযভোক মন্ত্র (থোয়ভ যোস্কেোনোয) ও অন্যোন্য 

েয়েোজনীে জীফোণু েরতয়যোধী োভগ্রী যফযোয়য ব্যফস্থো কযো 

; 

 ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভ রযচোররত ৬টি রশু রফকো 

দকয়ন্দ্র ফফোযত রশুয়দয েোন্ড স্যোরনেোইজোয, দপই ভোস্ক, 

েোন্ডগ্লোব ব্যফোয জীফোণুনোক ঔলধ রছেোয়নোয রফলয়ে 

উদ্বুিকযণ, রশুয়দয পুরষ্টকয খোফোয রফতযয়ণয ব্যফস্থোকযণ; 

 ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভয দকন্দ্রীে কোম যোরয়েয েরক্ষক 

৬টি রশু রফকো দকয়ন্দ্রয রক্ষক ও সুোযবোইজোযয়দয জন্য 

কয়যোনো বোইযো েরতয়যোয়ধয উোে ীল যক ওরযয়েনয়েন 

েদোন;  

 ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভয দকন্দ্রীে কোম যোরে রশু 

একোয়েরভয োখো অরপমূয় আগত রশুয়দয 



ক্র.নং কোম যক্রভ েকল্প, কভ যসূরচ, কোম যক্রয়ভয নোভ উকোযয়বোগীয  

ংখ্যো 

(েরতয়ফদনোরধন 

ভোয়) 

অগ্রগরত/হ্রো/ 

বৃরি/রফয়েোজন/  

ংয়মোজন/ ভন্তব্য 

(মরদ থোয়ক) 

অরববোফক/সুরফধোয়বোগীয়দয জন্য কয়যোনো বোইযো ম্পয়কয 

য়চতনতোমূরক কোম যক্রভ গ্রণ; এফং 

 রশুয়দয োঠোবেোয় ভয়নোয়মোগী ওেোয জন্য অন-

রোইনরবরত্তক কুইজ েরতয়মোরগতোয আয়েোজন। 

 

( )                                                  

( )                                                 

     

(ঙ)        -                              

( )        -                                             

                                    

( )        -                                             

                

( )      /                                     

৩. যোজস্ব ফোয়জয়েয আওতোে 

অন্যোন্য কোম যক্রভ 

রনেরভত  রশু  রত্রকো েকো, রফতযণ ও রফণন। ৯,০০০ - 

৪. েরক্ষণ;              (      -১৯)                           ২০২০ 

                                                    

- - 

(ক) উন্নেন েকয়ল্পয 

আওতোে 

                         ৬১                    ৪০    -

                       

- - 

(খ) কভ যসূরচয 

আওতোে 

- - - 

(গ) যোজস্ব ফোয়জয়েয 

আওতোে 

- - - 

(ঘ) কভ যকতযো-কভ যচোযী - - - 

৫. অন্যোন্য কোম যক্রভ 

(েরতয়ফদনোরধন ভোয়য 

কর কোম যক্রয়ভয ফণ যনো) 

- - - 

 

 

ফোংরোয়দ রশু একোয়েরভয দকন্দ্রীে কোম যোরে, ৬৪টি দজরো োখোে ৬৪টি ও ৬টি উয়জরো োখোে (ফোবুগঞ্জ, শ্রীনগয,দকফপুয, 

কুরোউড়ো, যশুযোভ, রভঠোপুকুয) ৬টি দভোে ৭১টি অরপ যয়েয়ছ।  

 
                                      

            দপ্তয/ংস্থো েধোয়নয স্বোক্ষয ও ীরয়ভোয  

 

 

                

           (           ) 

                      

 


