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�দেশর এ �েয�াগকােল র�ণােব�েণর অথ�সহ অ� সব কােজর ��ে� িন�ৎসািহত হেয় �ধমুা� কেরানাভাইরাস
�মাকািবলায় মােঠ �নেমেছ সং�ািট।

ইেতামেধ� আশেকানার হজ ক�া� �কায়াের�টাইেনর উপেযাগী করা, ১৮িট হাসপাতােল িপিসআর ল�াবেরটিরর অবকাঠােমা
িনম�াণ, ৪৭িট হাসপাতােল সােড় নয়শ’ শয�ার আইেসােলশন ইউিনট িনম�াণ, ৮িট হাসপাতােল ৮৫০ শয�ার �কায়াের�টাইন
�স�টার �াপন, ১১িট হাসপাতােল ৩৫০ শয�ার কেরানা ইউিনট �াপন, আইইিডিসআেরর নতনু ১০তলা ভবেনর িনচতলায়
�া�ল কােলকশন ক� ও ক�ানিটন এবং িডউিট ডা�ারেদর থাকার জ� আবাসেনর ব�ব�া, �েয়ত-বাংলােদশ �ম�ী
হাসপাতােলর িতনিট ক�েক আধিুনকায়েনর মাধ�েম ২৯ শয�ার আইিসইউ িনম�াণ এবং কেরানা �রাগীেদর ব�বহার সাম�ী
�পাড়ােনার জ� ইনিসনােরটর িনম�াণ, মুগদা �জনােরল হাসপাতােল ১৮০ শয�ার আইেসােলশন ওয়াড� এবং ১০ শয�ার
আইিসইউ িনম�াণ করা হেয়েছ।

গণপেূত�র �েকৗশলীরা জানান, কিভড-১৯ আ�া� �রাগীেদর িচিকৎসায় হাসপাতাল�েলােত িপিসআর ল�াবেরটিরর
অবকাঠােমা িনম�াণ, আইেসােলশন ইউিনট, �কায়াের�টাইন �স�টার, কেরানা ইউিনট �াপন ছাড়াও এসব �াপনা�েলােত
িনরবি�� পািন ও িব��ৎ সরবরাহ িনি�তকরণসহ জীবাণুনাশক িছটােনার কাজিটও িনয়িমত করা হে�।

ইিতমেধ� ঢাকা, চ��াম, িসেলট, রংপরু, রাজশাহী, ব�ড়া, খলুনা �মিডেকলসহ ১৮িট হাসপাতােল িপিসআর ল�াবেরটিরর
অবকাঠােমা িনম�াণ করা হেয়েছ।

মুগদা �জনােরল হাসপাতাল, �েয়ত-বাংলােদশ �ম�ী হাসপাতাল, চ��াম �জনােরল হাসপাতাল, �গাপালগ� �জলা
হাসপাতাল, �িড়�াম �জলা হাসপাতাল, রাজশাহী �মিডেকল কেলজসহ ৪৭িট হাসপাতােল সােড় নয়শ’ শয�ার
আইেসােলশন ইউিনট িনম�াণ করা হেয়েছ।

�েকৗশলীরা আরও জানান, মু�ীগ� �জলা হাসপাতাল, নরিসংদী �জলা সদর হাসপাতাল, টা�াইেলর �মা �স�টারসহ �জলা
হাসপাতাল�েলার মেধ� ৮িট হাসপাতােল ৮৫০ শয�ার �কায়াের�টাইন �স�টার, ১১িট হাসপাতােল ৩৫০ শয�ার কেরানা
ইউিনট �াপনসহ িবিভ� হাসপাতােল আইিসইউ �বড বসােনা হেয়েছ।

আইইিডিসআেরর নতনু ১০ তলা ভবেনর িনচতলায় নমুনা সং�হ �ম ও ক�ানিটন এবং দািয়�রত ডা�ারেদর থাকার জ�
আবাসেনর ব�ব�া, �েয়ত-বাংলােদশ �ম�ী হাসপাতােলর িতনিট ক�েক আধিুনকায়েনর মাধ�েম ২৯ শয�ার আইিসইউ
িনম�াণ এবং কেরানা �রাগীেদর ব�বহােরর সাম�ী �পাড়ােনার জ� ইনিসনােরটর িনম�াণ করা হেয়েছ।

মুগদা �জনােরল হাসপাতােল ১৮০ শয�ার আইেসােলশন ওয়াড� এবং ১০ শয�ার আইিসইউ িনম�াণ করা হেয়েছ।

এছাড়া চীেনর উহান �থেক িফিরেয় আনা িশ�াথ�ীেদর জ� আশেকানার হজ ক�া� �কায়াের�টাইেনর উপেযাগী কের
�সনাবিহনীর কােছ হ�া�র কের সং�ািট।

এসব িবষেয় কথা বলেত গণপেূত�র �ধান �েকৗশলী �মা. আশরাফলু ইসলােমর �মাবাইেল �যাগােযাগ কের তােক পাওয়া
যায়িন।

সং�ািটর ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও িবিসএস পাবিলক ওয়াক�স ইি�িনয়াস� অ�ােসািসেয়শেনর সভাপিত �েকৗশলী �মা.
খােলদ �হাসাইন �দশ �পা�রেক বেলন, ‘�দেশর এ �েয�াগকালীন সমেয় রাজধানীসহ সারােদেশ গণপেূত�র �েকৗশলীরা
কেরানা �মাকািবলায় কাজ কের যাে�ন। সং�ার প� �থেক �র�া �পাশাক িনেয় তারা হাসপাতাল�েলােত িনয়িমত কািরগির
সহায়তা িদেয় যাে�।’

িতিন বেলন, ‘গণপতূ� অিধদ�েরর সকল �েরর কম�কত�া-কম�চারীেক এ কােজ সব শি� িদেয় সহায়তা করেত ইেতামেধ�
িভিডও কনফােরে�র মাধ�েম �ধান �েকৗশলী িনেদ�শ িদেয়েছন।’

এছাড়া সং�ািটর প� �থেক ইেতামেধ� �েকৗশলীেদর �বশাখী ভাতার ৫০ শতাংশ ৬০ লাখ টাকা �ধানম�ীর �াণ তহিবেল
জমা �দওয়া হেয়েছ বেল জানান খােলদ �হাসাইন।
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