
��বার, ১৫ই �ম, ২০২০,১লা �জ��, ১৪২৭ ব�া�,

সব�েশষ খবর :

আরও সদ� �া� সংবাদ • জাতীয়

[১] ঈেদর িদেনও মােঠ থাকেবন গণপূত�  অিধদ�েরর �েকৗশলীরা
�কােশর সময় : May 15, 2020, 8:05 pm
আপেডট সময় : May 15, 2020 at 8:05 pm

সিুজৎ ন�ী : [২] কেরানা �মাকােবলায় রাজধানীসহ সারােদেশর গণপতূ� অিধদফতেরর �েকৗশলীরা ঈেদর িদনসহ

পেুরা ছিুটেত মােঠ থাকেবন। রাজধানীর পাশাপািশ সব �জলায় হাসপাতাল�েলােত কািরগির সহায়তা ও অবকাঠােমা

[১] কেরানা সং�মণ �রােধ �া�িবিধ মানেছ আড়ং, রেয়েছ ��তােদর িভড় ● [১]সাগের িন�চাপ, ১ ন�র সংেকত ● ১৩ িদেন ঢােমেকর কেরানা ইউিনেট ১৪৪ মৃত� � ● [১

��দ জাতীয় আমােদর িব� আমােদর �দশ আমােদর �খলা রাজনীিত িনব�ািচত কলাম িবেনাদন ইসলািম িচ�া আমােদর �যিু� চাকরীর খবর অন�ান� Search for News
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িনম�ােণ িনিদ�� সমেয়র আেগই কাজ �শষ করেছ গণপতূ� অিধদ�র। গতানগুিতক কােজর পাশাপািশ �া��েসবাসহ

�মিডেকেলর সকল �াপনা িনম�ােণর কাজই িনিদ�� সমেয় আেগই �শষ কেরেছ।

[৩] গণপেূত�র �ধান �েকৗশলী আশরাফুল আলম বেলন, �ধানম�ীর িনেদ�শনা বা�বায়েন গণপেূত�র �েকৗশলীরা

কাজ কের যাে�ন। কেরানার িব�ে� এই যুে� িচিকৎসকেদর পাশাপািশ গণপেূত�র �েকৗশলীরা কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়

কাজ করেছ। ঈেদর িদনসহ পেুরাছিুটেত কাজ করেব �েকৗশলীরা। সং�ার আওতাধীন অিফস ও আাবািসক এলাকায়

িনয়িমত জীবাণনুাশক �� করাসহ পির�ার পিরছ�তা কায��ম অব�াহত �রেখেছ।

[৪] িতিন আেরা বেলন, �েকৗশলীরা সং�ার প� �থেক সরু�া �পাশাক িনেয় তারা হাসপাতাল�েলােত িনয়িমত

কািরগির সহায়তা িদেয় যাে�।

[১] চ��ােম অসহায়েদর সাহােয� ব�িত�িম উেদ�াগ িহসােব ছিব িবি� ≣ �ালািনর দরবিৃ�র সবুােদ ইউেরা

�জােন মলূ��ীিত ৮ মােসর মােঝ সেব�া� অব�ােন ≣ চ��ােম শনা� আরও ৩ কেরানা �রাগী, �জন
সাতকািনয়া ও পাহাড়তলীর

[৫] স�ূ জানান, �িতিট িডিভশেনর �েকৗশলীরা ঈেদর ছিুটেত িনজ িনজ এলাকায় দািয়ে�র সে� কাজ করেবন।

ইেতামেধ� আশেকানার হ� ক�া� �কায়াের�াইেনর উপেযাগী করা, ১৮িট হাসপাতােল িপিসআর ল�াবেরটিরর

অবকাঠােমা িনম�াণ, ৪৭িট হাসপাতােল সােড় ৯শ’রও শয�ার আইেসােলশন ইউিনট িনম�াণ, ৮িট হাসপাতােল ৮৫০

শয�ার �কায়াের�াইন �স�ার �াপন, ১১িট হাসপাতােল ৩৫০ শয�ার কেরানা ইউিনট �াপন, আইইিডিসআর এর

নতুন ১০ তলা ভবেনর নীচতলায় স�া�ল কােলকশন ক� ও ক�াি�ন কাজ �শষ হেলও ছিুটর সময় তারা মােঠ

থাকেবন।

[৬] িবিসএস পাবিলক ওয়াকস ইি�িনয়াস� অ�ােসািসেয়শেনর সভাপিত ও ত�াবধায়ক �েকৗশলী খােলদ �হাসাইন

বেলন, গণপতূ� অিধদ�েরর সকল �েরর কম�কত�া-কম�চারী কেরানার �� �থেক কাজ কের যাে�ন। ঈেদর ছিুট ও

ঈেদর িদনও �েকৗশলীরা কাজ করেবন। সব শি� িদেয় সহায়তা করেত ইিতমেধ� িভিডও কনফােরে�র মাধ�েম

�ধান �েকৗশলী িনেদ�শ িদেয়েছন। িতিন আেরা বেলন, মিু�গ� �জলা হাসপাতাল, নরিসংদী �জলা সদর

হাসপাতাল, টা�াইেলর �মা �স�ারসহ �জলা হাসপাতাল�েলার মেধ� ৮িট হাসপাতােল ৮৫০ শয�ার �কায়াের�াইন

�স�ার, ১১ িট হাসপাতােল ৩৫০ শয�ার কেরানা ইউিনট �াপনসহ িবিভ� হাসপাতােল আইিসইউ �বড বসােনা

হেয়েছ।
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[৭] িবিসএস পাবিলক ওয়াক�স ইি�িনয়াস অ�ােসািসেয়শেনর সাধারণ স�াদক ও নগর গনপেূত�র িনব�াহী

�েকৗশলী শওকত উ�াহ বেলন, িনিদ�� সমেয়র আেগই আমরা অেনক কাজ �শষ কেরিছ। �িতবছর ঈেদর সময়

�েকৗশলীরা কম�ে�ে� �থেকেছ। এবার িবেশষ ভােব থাকেব। িতিন আেরা বেলন, �কািভড-১৯ আ�া� �রাগীেদর

িচিকৎসায় হাসপাতাল�েলােত িপিসআর ল�াবেরটিরর অবকাঠােমা িনম�াণ, আইেসােলশন ইউিনট, �কায়াের�াইন

�স�ার, কেরানা ইউিনট �াপন ছাড়াও এসব �াপনা�েলােত িনরিবিছ� পািন ও িব��ৎ সরবরাহ িনি�তকরণসহ

জীবাননুাশক িছটােনার কাজ িনয়িমত করেছ।

[৮] গণপেূত�র একািধক �েকৗশলী জানান, �কািভড-১৯ আ�া� �রাগীেদর িচিকৎসায় হাসপাতাল�েলার মেধ�

ঢাকা, চ��াম, িসেলট, রংপরু, রাজশাহী, ব�ড়া, খলুনা �মিডেকলসহ ১৮িট হাসপাতােল িপিসআর ল�াবেরটিরর

অবকাঠােমা িনম�াণ করা হেয়েছ। মগুদা �জনােরল হাসপাতাল, কেুয়ত-বাংলােদশ �ম�ী হাসপাতাল, চ��াম

�জনােরল হাসপাতাল, �গাপালগ� �জলা হাসপাতাল, কিুড়�াম �জলা হাসপাতাল, রাজশাহী �মিডেকল কেলজসহ

৪৭িট হাসপাতােল সােড় ৯শ’ শয�ার আইেসােলশন ইউিনট িনম�াণ করা হেয়েছ।

এ��� িসভ িরেলেটড িনউজ



9:44 pm, May 15, 2020

[১] রায়পেুরর জামাতার

ছুিরকাঘােত �ী িনহত হওয়ার

পর এবার শা�িড় মারা �গেছ

9:31 pm, May 15, 2020

[১] কেরানায় গত ১৯ িদেন

মারা �গেছন ১৫৩ জন, �শষ

১২ িদেন সং�িমত হেয়েছন

১০৬১০ জন

9:22 pm, May 15, 2020

[১] মারা �গেলন পািক�ােনর

�া�ন িবচারক ও িবিশ�

ধম�ীয় আেলম ড. খািলদ

মাহমদু

9:13 pm, May 15, 2020

[১] আনসার ও �াম �িতর�া

বািহনীর কম�কত�াসহ ১৮২ জন

কেরানা শনা�, একজন মারা

�গেছন

9:05 pm, May 15, 2020

[১] চাঁদপেুরর ধরা পড়েছ না

কাি�ত ইিলশ, �িবর মৎস�

আড়ৎ�েলা

8:56 pm, May 15, 2020

[১] কেরানা �সেলর কায��ম

�রাি�ত করেত

দািয়��া�েদর কােছ

িবএনিপ’র িচিঠ

8:47 pm, May 15, 2020

[১[ কেরানা �িতেরাধক িবতরণ

অব�াহত আওয়ামী লীেগর

�াণ উপকিমিটর

8:42 pm, May 15, 2020

[১] ২০ আগ� পয�� �মেণ

িনেষধা�া নরওেয়র

সব�েশষ সব�ািধক পিঠত
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স�াদক

নািসমা খান মি�

09617175101, 8870461,

01675409448,
+88028870478

[১] রায়পেুরর জামাতার ছুিরকাঘােত �ী িনহত হওয়ার পর এবার

শা�িড় মারা �গেছ

[১] কেরানায় গত ১৯ িদেন মারা �গেছন ১৫৩ জন, �শষ ১২

িদেন সং�িমত হেয়েছন ১০৬১০ জন

[১] মারা �গেলন পািক�ােনর �া�ন িবচারক ও িবিশ� ধম�ীয়

আেলম ড. খািলদ মাহমদু

[১] আনসার ও �াম �িতর�া বািহনীর কম�কত�াসহ ১৮২ জন

কেরানা শনা�, একজন মারা �গেছন

[১] চাঁদপেুরর ধরা পড়েছ না কাি�ত ইিলশ, �িবর মৎস�

আড়ৎ�েলা

[১] কেরানা �সেলর কায��ম �রাি�ত করেত দািয়��া�েদর

কােছ িবএনিপ’র িচিঠ

[১[ কেরানা �িতেরাধক িবতরণ অব�াহত আওয়ামী লীেগর �াণ

উপকিমিটর

[১] ২০ আগ� পয�� �মেণ িনেষধা�া নরওেয়র

কেরানা ভাইরােসর ভ�াি�ন সমাচার

[১] ওয়ালটেনর �মিডকাট� �রাবট, জীবাণনুাশক ইউিভ-িস িসে�ম

উপ�াপন

[১]�িতর মেুখ �দেশর হাজােরা �পয়ঁাজ চািষ, কারণ িহেসেব

�ষেছন ভারত �থেক আমদািনর িস�া�েক

[১] কেরানা ভাইরােস ��াক পিরচালেকর মতুৃ�

[১] সারােদেশ ৩০�ম পয�� গণপিরবহন ব� থাকেব

ঈেদর আেগ মসিজদ-মা�াসায় আিথ�ক সাহেয�র �ঘাষণা

�ধানম�ীর

[১] কেরানা �মাকােবলায় চাই কায�কর পিরক�না : ড. সমীর

কুমার সাহা

[১] �দেশ কেরানায় ২৪ ঘ�ায় সেব�া� মতুৃ� ১৯, শনা� ১১৬২

জন (িভিডও)

[১] মালেয়িশয়ায় ব�াপক ধরপাকেড় বাংলােদিশসহ ���ার ১৪’শ

[১] বাহরাইেন অিনয়িমত বাংলােদিশ কম�ীরা সাধারণ �মায় �বধ

হওয়ার সুেযাগ পাে�ন

[১]�ই লাখ ৫ হাজার �কািট টাকার উ�য়ন বােজেটর খসড়া

অনেুমাদন (িভিডও)

[১] খােলদা িজয়ার সে� সা�াৎ িবষেয় মখু �খােলনিন িমজ�া

ফখ�ল
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