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কেরানার িব�ে� যু� : িপিছেয় �নই গণপূেত�র �েকৗশলীরা
April 17, 2020

িনজ� �িতেবদন : পৃিথবীজুেড় মহামাির আকাের ছিড়েয়
পড়া কেরানাভাইরােসর সং�মণ �ঠকােত বাংলােদেশর
মেতা ঘনবসিতপূণ� �দেশর জন� এখন সবেচেয় বড় চ�ােল�
হেলা �কায়াের�াইন ও আইেসােলশেনর ব�ব�া করা।

এ সমস�া সমাধােন এিগেয় এেসেছন গৃহায়ণ ও গণপূত�
ম�ণালয় িনয়�ণাধীন �িত�ান গণপূত� অিধদফতেরর সকল
�েকৗশল িবভােগর কম�কত�া কম�চািরগণ ।

তারা তােদর �েকৗশলী �ান ও �ম �ক কােজ লািগেয় অিভনব প�িতেত িডজাইন �কায়াের�াইন ব�ব�া করেছ মাঠ
পয�ায় �থেক �সবা �দােনর লে� সারা �দেশর �া�� সংি�� সকল অবকাঠােমা �তরী অ�ায়ী ল�াব হাসপাতাল
িনম�াণ র�নােব�ন কাজ স�� করেছন । ইেতামেধ� নারায়ণগ� গণপূত� িবভােগর ত�াবধায়েন কেরানা িচিকৎসায়
��ত হে� খানপুেরর ৩০০ শয�া
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িবিশ� হাসপাতাল । এছাড়া ও মহামাির কেরানার �া�ভ�ােবর মেধ� �দেশর হতদির� মানুেষর সাহােয� ও ভাইরােস
আ�া� �রাগী ও তােদর �জনেদর পােশ এেস দাঁিড়েয়েছন।

গণপূেত�র �ধান �েকৗশলী �মা. আশরাফূল আলেমর আ�ােন সাড়া িদেয় �িত�ানিটর অিতির� �ধান �েকৗশলী,
ত�াবধায়ক �েকৗশলী, িনব�াহী �েকৗশলী, উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী এবং উপ-সহকারী
�েকৗশলীগন তােদর �বশাখী ভাতার অেধ�ক (৫০ শতাংশ) মানবতার �সবায় দান কেরেছন।

�সামবার (৬ এি�ল) রাজধানীর �স�নবািগচায় পূত� ভবেন গণপূত� অিধদফতেরর �ধান �েকৗশলী �মা. আশরাফূল
আলেমর হােত �ধানম�ীর �াণ তহিবেল �দয়ার জন� সহায়তার এই টাকা হ�া�র কেরন কম�কত�ারা।

আরও খবরঃ-

কেরানায় আরও ৯ জেনর মৃতু�, নতুন শনা� ৩০৬

 �ফসবুেক �শয়ার ক�ন
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কেরানা সং�মণ �রােধ আজ �থেক কেঠার অব�ােন পুিলশ

ইিতহােস ব�িত�মী সংসদ অিধেবশন বসেছ আজ

কেরানায় অেধ�ক �দশই অব��

কেরানায় ঝুঁিকপূণ� ২০ �দেশর তািলকায় বাংলােদশ

িবে� কেরানায় একিদেন মৃতু�র �রকড�

�গাপন না কের �বিশ কের �ট� করার আ�ান �া��ম�ীর

�া��ব�ব�া : িবএনিপর সমােলাচনায় যা বলেলন কােদর

কেরানায় একিদেন ১৫ মৃতু�, নতুন শনা� ২৬৬

কেরানা পরী�ায় িপিছেয় �দশ

স�াদক ও �কাশকঃ এমরান �হােসন িব��ৎ 
 ৪৬/৯ �ক িব সাহা �রাড আমলাপাড়া নারায়ণগ� 
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