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ধিকুনগুধনয়া বুররটিন 

ংখ্যা ৪৫ তাধযখঃ ১৭ অগস্ট ২০১৭ বৃস্পধতফায 
 

ধিকুনগুধনয়া ফযারগয প্রধতরফদন 

এ ফছরয (৯ এধপ্রর রত ১৭ অগস্ট, ২০১৭ ম যন্ত) 

ধিকুনগুধনয়া ফযাগ নারেয জন্য অআআধিধঅয এ প্রাপ্ত 

যরেয নমুনা যীক্ষায় ধিকুনগুধনয়ায় অক্রারন্তয ংখ্যাঃ 

 

ভারয নাভ  ধধঅয যীক্ষায় 

ধনধিত ফযাগীয ংখ্যা  

এধপ্রর   ১০ 

ফভ ২৮৫ 

জুন ২২৬ 

জুরাআ ৩৫৭ 

অগস্ট   ৭২ 

ফ যরভাট ৯৫০ 

 

ঢাকা ভানগফয ফধস্থ্ত ধফধবন্ন াাতারর ধিধকৎা 

ফনয়া ম্ভাব্য ধিকুনগুধনয়া ও ধিকুনগুধনয়া যফতী 

অর্থ্ যারধজয়া ফযাগীয ংখ্যা (১২.০৫.২০১৭ রত 

১৭.০৮.২০১৭ খ্ীঃ দুপুয ৩.০০ টা ম যন্ত)  

 

াাতাররয নাভ ফযাগীয ংখ্যা 

ঢাকা ফভধিরকর কররজ াাতার  ৩৬৮০ 

স্যায ধরমুল্লা ফভধিরকর কররজ 

াাতার ও ধভটরপাি য াাতার ১৭৩৯ 

ীদ ফাযাওয়াদী ফভধিরকর কররজ 

াাতার  ১৮৮৪ 

ীদ ভনসুয অরী ফভধিরকর কররজ 

াাতার  ৫ 

মুগদা ফভধিকার কররজ াাতার  ১৩১ 

ঢাকা ধশু াাতার  ৯১ 

আউনাআরটি াাতার  ৪৫৫ 

যারাররা াাতার  ১৯৭ 

ফিল্টা াাতার ২৫৫ 

ন্যান্য ফফযকাযী াাতার/ 

ধিধকৎক  

৫৪৭ 

অআআধিধঅয  ১৯৪৭ 

ফ যরভাট ১০৯৩১ 

 

 অআআধিধঅয টরাআরন ঢাকা  াযা ফদ ফথরক গত 

৬ জুরাআ ফথরক ১৭ অগস্ট ধফরকর ৫ টা ম যন্ত ফভাট ৪২৫২ 

জন কর করযরছন 

 এয ভরে ম্ভাব্য ফযাগী ১৭৩৪ জন 

 পুরযারনা ফযাগী ১৭৪৬ জন  

 ফধষ্ট ৭৭২ জন ফপানকরকাযীগণ 

ধিকুনগুধনয়া ম্পধক যত ধফধবন্ন তথ্য জানরত 

ফিরয়রছন 

ভা ধনয়ন্ত্ররণ কাম যরক্ষত্র ধিধিতকযণ 

 একআ ারথ ম যরফক্ষণ (কাম যধাযা) ও মূল্যায়ন 

(পর)  

 দদফ িয়রনয ধবধিরত জধয – াধক্ষক  – প্রধত 

ওয়ারি য ৬০ টি ফাধিরত 

 নজযদাধয জধয – প্রধত ভানগরয ধতনটি উচ্চ 

ঝ ুঁধক এরাকা – প্রফণতা ফফাঝায জন্য  

 ঘটনা ধবধিক জধয – ফযাগতত্ত্ব ধবধিক  

ভা ধনয়ন্ত্ররণ কাম যকয ধদ্ধান্ত ফনফায জন্য ভায ঘনত্ব ফা 

প্রজনন সূিক (ধিধিং আনরিক্স) ব্যফায কযরত রফ –  

 াভাধজক ভারফরয ভােরভ - মধদ গৃ সূিক 

তকযা ৫ বাগ এয ফফধ থারক  

 ব্রুরটা সূিরক তকযা ২০ বাগ এয ফফধ থাকরর 

পধগং কযরত রফ 

 রমাধগতামূরক কাম যক্রভ - ধফধবন্ন গরফলণামূরক 

প্রধতষ্ঠান ও ধফশ্বধফদ্যারয় ভায কীটনারকয 

কাম যকাধযতা যীক্ষা কযরফ 

 ধফধবন্ন ধনভ যাণস্থ্রর াধন ফমন না জরভ থারক তায  

জন্য অআনগত দরক্ষ ধনরত রফ 

ফকৌরগত প্রিায ও ধযকল্পনাঃ  

 াভাধজক ভারফ –  ফায ংীদাধযরত্ব ও 

ধনরদ যনায় একটি ধনধদ যষ্ট রক্ষয জযরনয জন্য 

জনগণরক াভাধজক বারফ একধত্রত কযরত রফ  

 প্রাধনক প্রিাযণা – ফকান যকাযী প্রধতষ্ঠারনয 

ভােরভ অআনগত দরক্ষ ফনফায জন্য যকাধয 

প্রিাযণা িারারত রফ 


