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আরলার্যসূদর্

• োংলার্রে সাম্প্রদিক কর ানাভাই াস পদ দস্থদি

• দেশ্ব স্বাস্থযসংস্থা কাদ গদ গাইডলাইনস

• এসদডজজ ইউদনয়ন মকৌেল

• কর ানাভাই াস সহনেীল গ্রা (CRV) উর্যাগ

• কর ানাভাই াস সহনেীল গ্রার  অজনু ও অদভজ্ঞিা

• র্যারলঞ্জ

• দেক্ষা ও সুপাদ ে
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Covid-19 Situation

New Cases 
per day from 
March 2020

Vaccinations 
per day from 
Feb. 2021
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োংলার্ে: ২৮ জলুাই পর্নু্ত COVID 19’ হালনাগা্ িথ্য :

29.06 29.09
29.59

29.31

30.48 32.19

17.88

32.55
30.04

29.82
28.44

30.12

2.40 1.94 1.73 1.73
2.27

5.06
4.53

2.88
2.02 1.63 1.73 1.46

১৭ জলুাই ১৮ জলুাই ১৯ জলুাই ২০ জলুাই ২১ জলুাই ২২ জলুাই ২৩ জলুাই ২৪ জলুাই ২৫ জলুাই ২৬ জলুাই ২৭ জলুাই ২৮ জলুাই

আক্রারন্ত হা আক্রারন্ত দেপ ীরি  ৃিচ য হা 

গত ১২ দিনের কনরোেো আক্রোন্ত ও মৃতয ুর দিত্র
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োংলার্রে সাম্প্রদিক কর ানাভাই াস পদ দস্থদি

• েনারক্ত হা ক্র ের্ ুান

•  িৃচ য সংখ্যাও ক্র ের্ ুান

• ভযাকদসন পাওয়া দনরয় অদনশ্চয়িা

• জনগরে  রর্য স্বাস্থযদেদর্ না  ানা প্রেেিা

• Contact Tracing, Quarantine এেং Isolation’ অপর্ ুাপ্তিা

• গুজে, ভচল ও অপিরথ্য আদর্কয

• ্াদ দ্র্য ও ক হুীনিা ক্র ের্ ুান

• নীদি ও দ্কদনর্ুেনায় প্ররয়ারগ দেদথ্লিা
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COVID – 19 প্রদির ারর্ দেশ্ব স্বাস্থয সংস্থা কাদ গদ গাইডলাইনস

- Critical preparedness, readiness and response action 

- Surveillance, rapid response team and case investigation

- Country level coordination, planning and monitoring

- Clinical care

- Maintaining essential health services and systems

- Risk communication and community engagement
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মকন কর ানাভাই াস সহনেীল গ্রার  উর্যাগ প্ররয়াজন হরয় পড়ল

• কর ানাভাই াস সংক্র ে েহ -গ্রা সেতু্র ছদড়রয় পরড়রছ (কদ উদনটি ট্রান্সদ েন)

• কর ানাভাই াস অিযন্ত সংক্রা ক

• মকান কার্কু সুদনদ্ুষ্ট দর্দকৎসা পদ্ধদি এখ্রনা না পাওয়া

• ভাই ারস নিচন নিচন মভদ রয়ন্ট

• ভযাকদসন: প্রাপযিা এেং কার্কুাদ িা দনরয় অদনশ্চয়িা

 অরনক দেরেষরজ্ঞ আেংকা মর্, কর ানাভাই াস সহরজ র্ারে না। ্ কা 

কর ানাভাই ারস সারথ্ সহােস্থান: কর ানাভাই াস সহনেীল গ্রা 

- এটি মস্বচ্ছাব্রিী দনভ ু, কদ উদনটি মনিৃরে পদ র্াদলি মিকসই উর্যাগ

- এসদডজজ ইউদনয়ন মকৌেল কর ানাভাই াস সহনেীল গ্রা সটৃষ্ট  ূলদভদি
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এসদডজজ ইউদনয়ন উন্নয়ন মকৌেল

দিন েজক্ত অংেী্া ীে:

 জনগে

 দনে ুাদর্ি জনপ্রদিদর্

 িৃে ূরল নাগদ ক

স াজ
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কর ানাভাই াস সহনেীল গ্রা গরড় মিালা প্রজক্রয়া
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দ্ হাঙ্গা প্ররজরক্ট ক এুলাকা এেং জনেল (মস্বচ্ছাব্রিী)

ক এুলাকা

• দেভাগ: ০৮

• মজলা : ২১

• উপরজলা: ৩৭

• ইউদনয়ন: ১২৯

• গ্রা : ১,১৬১

মস্বচ্ছাব্রিী এেং িার্ সংগঠন/ম া া 

 প্রদেদক্ষি উজ্জীেক : ১৫১,৪৭৬

 প্রদেদক্ষি না ীরনত্রী : ৯,৩৯৫

 ইয়ূথ্ দলডা : ৪৭,০০০+

 গ্রা উন্নয়ন ্ল : ১,১৬১

 ইয়ূথ্ ইউদনিস : ১,৩৭১

 মসল -মহল্প ্ল : ১,১১১

 স্সয : ২৯,৮৬৩
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কদ উদনটি ম াদেলাইরজেন

ইউদনয়ন COVID-19 প্রদির ার্ ও ম জজদলরয়ন্ট কদ টি গঠন ও েজক্তোলীক ে

১২৯ ৩,৬৫১

কদমটি সিসু

• কর ানাভাই াস প্রদির ারর্

অঙ্গীকা ও ম াষোয় স্বাক্ষ 

• COVID-19 প্রদির ারর্

সরর্িনিা ূলক কার্কু্র ও

প্রক্ষপ গ্রহে
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কদ উদনটি ম াদেলাইরজেন

গ্রা পর্ ুারয় কর ানাভাই াস প্রদির ার্ ও ম জজদলরয়ন্ট কদ টি েজক্তোলীক ে

১,১৬১ ২৩,৮৫৫

কদমটি সিসু

• ২০ মথ্রক ৩০ জন মস্বচ্ছাব্রিী, গ্রার  

গেয ানয েযজক্ত িরুে া দ রল কদ টি গঠন ও

িার্ মনিৃরে পদ কল্পনা গ্রহে ও িা

োস্তোয়ন

• গ্রার  প্রদিি   রক সরর্িনিা ূলক

কার্কু্রর  আওিায় আনা
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আর্ েগি পদ েিরুন লরক্ষয সরর্িনিা ূলক কার্কু্র 

কর ানাভাই াস দেষরয়

কদ উদনটি সহায়ক সটৃষ্ট

১,১৬১
কদ উদনটি সহায়ক

১,৮৭৯
না ী মনত্রী

পুটষ্ট ও কর ানা দেষরয় উঠান বেঠক ক া 

জনয না ী মনত্রীর্ ্ক্ষিা েজৃদ্ধ
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২,৫৫,০০০

দিফনিি
১৫,০০০

দিপিোিট

২,১০০

দিশুদিিোহআইে

ও দিদিমোিো

২,০০০

পুটি িোতটো

সরর্িনিা সটৃষ্ট ূলক উপক ে বিদ ও দেি ে



আর্ েগি পদ েিরুন লরক্ষয সরর্িনিা ূলক কার্কু্র 

কদভড-১৯ দেষরয় উঠান বেঠক

১,১৭,৮৫৪

পদ ো 

পুটষ্ট দেষরয় উঠান বেঠক

১৭,৫৯২
প্রসূদি ও গভেুিী  া
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আর্ েগি পদ েিরুন লরক্ষয সরর্িনিা ূলক কার্কু্র 

● দেশু দেোহ ও ঝরড় পড়া ম ারর্

অদভভােকর্ সারথ্ কদ উদনটি দ টিং : 

২৪,৪৫৬

● র্থ্ার্থ্ হাি মর্ায়া পদ্ধদি প্র্েনু :

২,৩৪৮

● র্থ্ার্থ্  াস্ক প া প্র্েনু : ৩,৩৫০

● কদ উদনটি দিদনরক কদ টি সারথ্ সভা: 

১১,৩৩৯

● গুজে ওঅপিথ্য প্রদির ারর্ র্ ীয়

মনিার্ মনিৃরে প্রাথ্নুালরয় প্রর্া ো: 

১,২৪০
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গ্রা দভদিক COVID-19 ম াগী েযস্থাপনা ও প্রদির ার্

আক্রান্ত েযজক্তর্ 

দর্দিিক ে

● প্ররিযক পাড়ায় কদ টি স্সয ো মস্বচ্ছাব্রিী আরছন

● িা া পাড়া পদ ো গুরলা মখ্া োঁজখ্ে  ারখ্ন

● িার্ ম াোইল নম্ব পদ ো গুরলারি দ্রয় থ্ারকন

● কার া সার্া ে উপসগ মুর্ ন,জ্ব , শুকনা কাদে, গলা েযাথ্া ইিযাদ্

নজর আসরল িার্ সারথ্ কথ্া েরলন

● কর ানা সরেহ হরল িা িথ্য স কা ী স্বাস্থয ক ীর্ ো প্রোসরন 

কারছ মপৌছান প ীক্ষা ো প্ররয়াজনীয় েযেস্থা জনয

আইরসারলেন ো

আলা্া  র  াখ্া
স্বাস্থয অদর্্প্তর  দনর্ুেনা ম রন োদড়রি ো স্থানীয় সু্করল আইরসারলেন ক া 

েযেস্থা ক া হয়

মকায়ার ন্টাইন ো

সঙ্গর ার্ ক া

● র্া া গ্রার  োইর মথ্রক গ্রার আরসন িার্ রক দনজ োদড়রি একটি

 র আলা্া কর ১৪ দ্ন  াখ্া হয়

● কার া সংস্পরশ্ব ু না আসা দনর্ুেনা পদ োর  স্সযর্ ম্য়া হয়

● স্থানীয় মস্বচ্ছােিী া িা  দনিদ ং ও প্ররয়াজনীয় সহরর্াদগিা ম্ন
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গ্রা দভদিক COVID-19 ম াগী েযেস্থাপনা ও প্রদির ার্

● ক  ুি ১,১৬১ গ্রার   র্য মথ্রক ৫৯৬টি গ্রার ১৮,৬৮৬ জন COVID-19 প ীক্ষা জনয দর্দিি হয়

● প ীক্ষায় ২,৩০২ জরন COVID-19 পজজটিভ হয়

● ১,৬১৯ জন COVID-19  আক্রান্তরক দনরজর্  র আইরসারলেরন থ্াকরি সহায়িা ক া হয়

● অেদেষ্ট ৯২ জনআক্রান্তরক প্রাদিষ্ঠাদনকআইরসারলেন মকরে মপ্র ে ক া হয়

● আক্রান্তর্  র্য মথ্রক ১৭৭ জনরক ো ীদ ক অেস্থা অেনদি হওয়ায় হাসপািারল স্থানান্ত 

● আক্রান্তর্  রর্য এ পর্নু্ত ১,৯৯৭ জন সুস্থ হরয় উরঠ

● ৯,২২২ জনরক দনরজর্  র মকায়ার ন্টাইরন থ্াকরি সহায়িা ক া হয় এেং ১০৭ জন প্রাদিষ্ঠাদনক

মকায়ার ন্টান মকরে মপ্র ে ক া েযেস্থা হ া হয়

● ৮,২৩৪ COVID এেং non-COVID অসুস্থ েযজক্তর্ মিদলর দডদসরন মসো মপরি সহায়িা ক া হয়

● ৪৭৮ টি কদ উদনটি দিদনরক ইনরেড থ্া ুদ িা , প্লাস অজিদ িা , ব্লাড মপ্রো ম দেন এেং  াস্ক দেি ে ক া

হয়
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● ৩৮,৭০০ প্রাদন্তক পদ োরে  ারঝ সেজজ েীজ দেি ে

● ৩,৭৩,২০,৬৪৫ িাকা নগ্ এেং দ্র্েযাদ্ আকার কদ উদনটি দ লযানরপাদপ 

 ার্যর সংগহৃীি হয়

● এসে সহায়িা অগ্রাদর্কা িাদলকা মথ্রক ১,১৩,২৬৪ প্রাদন্তক পদ োর  

কারছ প্র্ান ক া হয়

● ৩৩,৬০০ জন ্ুুঃস্থ েযজক্তরক স কাদ জরু ী ও সা াজজক দন াপিা

ক সূুদর্রি র্ুক্ত হরি সাহার্য ক া হয়

অথ্নুনদিক ্ ুােস্থা দন সরন উর্যাগ
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পর্রুেক্ষে জদ প

CRV ও non-CRV ইউদনয়রন  াস্ক প া অভযাস পর্রুেক্ষরে িচলনা ূলক দর্ত্র

i. বিভাগ: ৮

ii. ম াট পর্যবিক্ষণকৃত ইউবিয়ি: ৮২ (৪৪ 

CRV ও ৩৮ non-CRV)

iii. পর্যবিক্ষণকৃত ম াট স্থাি: ১৫২ 

iv. পর্যবিক্ষণকৃত ম াট জিগণ: ৯,৮৬৪  

(পুরুষ ৭৪% এিং িারী ২৬%)

জদ প ৪ এদপ্রল-জলুাই ২৭, ২০২১ স রয় 

 রর্য পদ র্াদলি হয়

58.81

49.56

56.43

33.11
34.56 33.49

পরুুষবের  াস্ক পরার হার িারীবের  াস্ক পরার হার সিযব াট  াস্ক পরার হার 

বসআরবভ ও িি-বসআরবভ এলাকার  ািুবষর  াস্ক পরার হার 

বসআরবভ িি-বসআরবভ 
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পর্রুেক্ষে জদ প

দেেগঞ্জ ও পাশ্বেুিী দনয়া িপু উপরজলা  াস্ক প া অভযারস িচলনা ূলক দর্ত্র

৬৬

২৯.৫

২৪.৩

৬৬.৮

বিিগঞ্জ, চাপাইিিািগঞ্জ

বিয়া তপুর, িওগাাঁ 

 াস্ক িা পরার হার  াস্ক পরার হার

দিিগঞ্জ
তাবরখ: ১৯-২১ জিু ২০২১ 

স য়কাল: ২৫ ব বিট 

পর্যবিক্ষণকৃত স্থাি: ৭বট 

পর্যবিক্ষণকৃত জিগণ: ১০০০ জি 

দেয়োমতপুর
তাবরখ: ২১ জিু ২০২১ 

স য়কাল: ২৫ ব বিট 

পর্যবিক্ষণকৃত স্থাি: ১১ বট 

পর্যবিক্ষণকৃত জিগণ: ১০০০ জি 
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দেেগঞ্জ উপরজলা কর ানাভাই াসআক্রারন্ত দর্ত্র

১৪

৫২

৬৬

৪৫

১০.১

২৪

৬ ম  ২০২০ ৫ এবিল ২০২১ ২৫-৩১ ম  ২০২১ ১-৬ জিু ২০২১ ১৩-১৮ জিু ২০২১ ২১-৩০ জিু ২০২১

বিিগবঞ্জ ম  ২০২০-জুি ২০২১ পর্যন্ত মরাগী িিাবের হার 
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দেেগরঞ্জ কর ানায়আক্রান্ত  িৃচ য সংখ্যা

৩

২

৬

৮

৪

৩

১২ জুলাই-১৮ আগস্ট ২০২০ ১-৩০ এবিল ২০২১ ১-৩১ ম  ২০২১ ১-৭ জুি ২০২১ ২০-২১ জুি ২০২১ ২১-৩০ জুি ২০২১

বিিগবঞ্জ জুলাই ২০২০- জুি ২০২১ পর্যন্ত  ৃতুু সংখুা 
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র্যারলঞ্জস ূহ

• ভাই াস সম্পরকু  ানুরষ  রর্য ভয়-ভীদি অনুপদস্থদি

• আর্ েগি পদ েিনু কটঠন ও স য় সারপক্ষ েযাপা 

• কর ানাভাই াস অদি াত্রায় সংক্রা ক, দ্রুি দনরজরক পদ েিনু ক রি সক্ষ এেং উপসগহুীন

ম াগী আদর্কয

• সরর্িনিা সটৃষ্ট ূলক কার্কু্রর  এেং কদ উদনটিরক সম্পকৃ্তক রে উর্যারগ অপর্ ুাপ্তিা

• গুজে ও অপিথ্য

• সা াজজক উরেগ-উৎকন্ঠা েজৃদ্ধ/ কদ উদনটিরি ম রুক ে

• অদনয় ও ্ুনীদি
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দেক্ষা এেং সুপাদ ে

● দেশ্ব স্বাস্থয সংস্থা সুপাদ ে ালা ম রন র্লা খ্ুেই গুরুেপূে ু

● জািীয় পর্ ুারয় েহুপাদক্ষক প্রয়াস এেং এগুদল  রর্য স ন্বয় গরড় মিালা ্ কা 

● সুদর্দন্তি দেজ্ঞানদভদিক পদ্ধদি প্ররয়াজন: মিদস্টং, কন্টাক মট্রদসং,পথৃ্কীক ে ইিযাদ্

● স্থানীয় পর্ ুারয় পদ কল্পনা, স ন্বয় ও  দনিদ ং এ স্থনীয় স কা প্রদিষ্ঠানস হূরক র্ুক্ত ক া ্ কা 

● সা াজজক ম াদেলাইরজেরন  ার্যর কদ উদনটি  াদলকানা ও সম্পৃক্তক ে জরু ী

● স্বারস্থয সা াজজক দনয়া ক/দনর্ ুা কস ূহরক গুরুে ম্য়া জরু ী

● জনস্বারস্থয অেকাঠার া েজক্তোলী ক া জরু ী

● সকরল জনয ভযাকদসন প্রাদপ্ত দনজশ্চিক ে

● মস্বচ্ছাব্রিীর্  রর্য কাদ গদ ্ক্ষিা েজৃদ্ধ উর্যাগ গ্রহে

● অথ্নুনদিক ও সা াজজক র্যারলঞ্জস ূহ ম াকারেলা উর্যাগ গ্রহে জরু ী

● অদর্ক গরেষো প্ররয়াজন
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“এই মর্ কদ উদনটি ইনভলের ন্ট, আপনার্ এই

উর্যাগরক আদ েলে একটি আ্ে উুর্যাগ। এই উর্যাগ

র্দ্ স ল হয় িরে োংলার্ে একদ্ন কর ানা ুক্ত হরে।

কর ানা ুক্ত ক া জনয আপনার্ এই উর্যাগটি

পথ্প্র্েকু দহরসরে কাজ ক রে। স কা রক ম্খ্রি হরে এই

উর্যারগ সরঙ্গ কীভারে কাজ ক া র্ায়, প্রাইরভি-পােদলক

পািুনা েীরপ আর া ভারলা কাজ কীভারে ক া র্ায়।”

- ডা. ম াজারহরুল হক

দেশ্ব সাস্থয সংস্থা সারেক উপর্ষ্টা

“এই উর্যাগ র্দ্ দেরশ্ব সা রন

িচ রল র্ া না র্ায় িাহরল

আ ার্ জনয ্ুভাুরগয দেষয়

হরে। এিা একটি অসার্া ে

উর্যাগ। কা ে একিা  হা া ী

পদ দস্থ  রর্য এ ক উর্যাগ

গ্রহে সদিযই অননয।”

- ডা. মিৌদ ক মজায়া্ুা 

দেশ্ব স্বাস্থয সংস্থা উপর্ষ্টা

১০ ম ২০২১ অনুটষ্ঠিআরলার্না সভা েক্তেয

দেরেষজ্ঞঅদভ ি
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র্নযো্


