
ক োভিড-১৯  র োনো িোই োরে  দৈভন  তথ্য ভিত্রঃ ১৬/০৪/২০২১ ইং 

গত ২৪ ঘন্টোয় 

শনোক্ত  সুস্থ মৃত্যু 

বোংলোরৈশ েো ো ভবরে বোংলোরৈশ েো ো ভবরে বোংলোরৈশ েো ো ভবরে 

৪৪১৭ ৮৪৫১৪৮ ৫৬৯৪ ৬০৯৫০৩ ১০১ ১৩৮৫৮ 

 

গত ২৪ ঘন্টোয় শনোক্ত (প্রভত ১০০টি নমুনো প ীক্ষোয়) সুস্থ (প্রভত ১০০ জন শনোরক্ত) মৃত্যু (প্রভত ১০০ জন শনোরক্ত) 

বোংলোরৈশ ২৩.৩৬ ৮৪.৭০ ১.৪৩ 

েো ো ভবরে -- ৭৩.৪৪ ২.৭৭ 

 

গত ৭ ভৈরন বোংলোরৈরশ প্রভতভৈন ভিরেরব 

তোভ খ শনোক্ত সুস্থ মৃত্যু 

০৯/০৪/২০২১ ৭৪৬২ ৩৫১১ ৬৩ 

১০/০৪/২০২১ ৫৩৪৩ ৩৮৩৭ ৭৭ 

১১/০৪/২০২১ ৫৮১৯ ৪২১২ ৭৮ 

১২/০৪/২০২১ ৭২০১ ৪৫২৩ ৮৩ 

১৩/০৪/২০২১ ৬০২৮ ৪৮৫৩ ৬৯ 

১৪/০৪/২০২১ ৫১৮৫ ৫৩৩৩ ৯৬ 

১৫/০৪/২০২১ ৪১৯২ ৫৯১৫ ৯৪ 

 

অদ্যবভি 

শনোক্ত  সুস্থ মৃত্যু 

বোংলোরৈশ েো ো ভবরে বোংলোরৈশ েো ো ভবরে বোংলোরৈশ েো ো ভবরে 

৭১১৭৭৯ ১৩৯৬৭৪৭৭৯ ৬০২৯০৮ ১১৮৭৫৫৭৪৯ ১০১৮২ ২৯৯৮৯০৪ 

 

ক োভিড-১৯ িুো ভেন েংক্রোন্ত দৈভন  তথ্য ভিত্রঃ ১৫/০৪/২০২১ ইং 

গত ২৪ ঘন্টোয় িুো ভেন গ্রিীতো  েংখ্যো 

পুরুষ মভিলো ১ম কডোজ পুরুষ মভিলো ২য় কডোজ 

৬৮৯০ ৩৬৮২ ১০৫৭২ ১৩৩৬৫৫ ৬৩৩২১ ১৯৬৯৭৬ 

 

 

 



অদ্যবভি িুো ভেন গ্রিীতো  েংখ্যো 

পুরুষ মভিলো ১ম কডোজ পুরুষ মভিলো ২য় কডোজ 

৩৫২৫৯৮৯  ২১৬০৮৯৬ ৫৬৮৬৮৮৫ ৬৩৭৪৫৬ ২৯২৬৯৫ ৯৩০১৫১ 

 

ঢো ো কজলোয় ক োভিড কডভডর রেড িোেপোতোরল  েোিো ণ ও আইভেইউ শয্যো  

তথ্য ভিত্রঃ ১৬/০৪/২০২১ ইং 

 িোেপোতোরল  েংখ্যো েোিো ণ শয্যো আইভেইউ শয্যো 

ে  োভ  ১৩ ২৮২৮ ১৬২ 

কবে  োভ  ২৯ ১৭২৫ ৩৭৭ 

ক োভিড কডভডর রেড কমোে ৪২ ৪৫৫৩ ৫৩৯ 

 

ভবিোগ ওয়ো ী মৃত্যু  েংখ্যো ও শত  ো িো  

ভবিোগ গত ২৪ ঘন্টোয় মৃরত  েংখ্যো এ পর্ যন্ত মৃরত  েংখ্যো এ পর্ যন্ত শত  ো িো  

ঢো ো ৫৯ ৫৯১৩ ৫৮.০৭ 

িট্টগ্রোম ২০ ১৮২৮ ১৭.৯৫ 

 োজশোিী ৩ ৫৪৪ ৫.৩৪ 

খুলনো ৫ ৬৩৩ ৬.২২ 

বভ শোল ৪ ৩০৫ ৩.০০ 

ভেরলে ১ ৩৪৭ ৩.৪১ 

 ংপু  ৬ ৩৯৭ ৩.৯০ 

ময়মনভেংি ৩ ২১৫ ২.১১ 

 

েো োরৈরশ ে  োভ  ও কবে  োভ  ক োভিড কডভডর রেড িোেপোতোরল  শয্যো  ভবব ণ 

ভবিোরগ  নোম কমোে কবড েংখ্যো িভতযকৃত ক োগী  েংখ্যো 

কজনোর ল কবড (ওয়োড য) আইভেইউ কবড (েিল) কজনোর ল কবড (ওয়োড য) আইভেইউ কবড 

ঢো ো মিোনগ  ৪৩৩৩ ৫২৮ ৩৫৩০ ৪৬৩ 

ঢো ো ৯৭০ ৫৬ ৩৭৩ ৪৯ 

ময়মনভেংি ৪৪৬ ১০ ১০১ ৪ 

িট্টগ্রোম মিোনগ  ৬৫১ ৫৯ ৩৬৭ ২৮ 

িট্টগ্রোম ১৫৭০ ৩৯ ২৩৩ ২৫ 

 োজশোিী ৫৩৩ ৪১ ৩২২ ২২ 

 ংপু  ৫০৬ ২৬ ৭৯ ৯ 

খুলনো ৭৮১ ৩০ ১১৯ ২ 

বভ শোল ৪৪৫ ১২ ২০৭ ১১ 

ভেরলে ৪২৬ ২১ ৮৮ ১৩ 

েব যরমোে কবড  ১০৬৬১ ৮২২ ৫৪১৯ ৬২৬ 



 

েো ো কৈরশ 

িলমোন প ীক্ষোগোর   েংখ্যো ২৫৭টি 

কিভন্টরলের   েংখ্যো ৮০৭টি 

অভিরজন ভেভলন্ডোর   েংখ্যো ১৭৭০৩টি 

িোই কলো ন্যোজোল  ুোনুলো  েংখ্যো ১৩৪৮টি 

অভিরজন  নরেনরেের   েংখ্যো ১১৩২টি 

 

িুো ভেন  োর্ যক্রম 

প্রোপ্যতো এ পর্ যন্ত ক োভিড িুো ভেন 

গ্রিরণ  পভ মোণ 

কমোে িুো ভেন ভনবন্ধন 

১৬/০৪/২০২১ ইং 

ভব োল ০২:৩০ পর্ যন্ত 

ভত্রপক্ষীয় (কবভিমর ো, ভে োম ও স্বোস্থু মন্ত্রণোলয়) চুভক্ত  

মোধ্যরম কমোে ক্রয় িরয়রে ৩ ক োটি কডোজ িুো ভেন 

এ  মরধ্য ২০+৫০= ৭০ লোখ কডোজ িুো ভেন পোওয়ো কগরে 

এ েোড়োও িো ত কের  উপিো  ভিরেরব ২০+১২= ৩২ লোখ 

কডোজ িুো ভেন পোওয়ো কগরে 

েব যরমোে= ১ ক োটি ২ লোখ কডোজ িুো ভেন পোওয়ো কগরে। 

৬৬ লোখ ১৭ িোজো  ৩৬ কডোজ 

 

৭০৯৩৩২৯ 

 

 

েো ো ভবরে ক োভিড িুো ভেন গ্রিণ ো ী 

কৈরশ  েংখ্যো এ পর্ যন্ত ক োভিড িুো ভেন গ্রিরণ  পভ মোণ ১৬/০৪/২০২১ ইং পর্ যন্ত 

১৫৪ ৮৪৮ ভমভলয়ন কডোজ 

 

 

 

তথ্যসূত্রঃ  

১। এমআইএে, স্বোস্থু অভিৈপ্ত  

২। www.coronavirus.jhu.edu/map.html 

৩। www.worldometers.info 

৪। www.bloomberg.com/asia 

৫। covid19.who.int 

 


