
রিববার, ২৬�শ এি�ল, ২০২০,১৩ই �বশাখ, ১৪২৭ ব�া�,

সব�েশষ খবর :

আরও সদ� �া� সংবাদ • জাতীয়

[১] �দেশর এ দেুয�াগকােল ২৪ ঘ�া কাজ
করেছ গণপূত�  অিধদ�েরর �েকৗশলীরা

�কােশর সময় : April 26, 2020, 8:11 pm
আপেডট সময় : April 26, 2020 at 8:11 pm

সুিজৎ ন�ী: [২] কেরানা �মাকােবলায় রাজধানীসহ সারােদেশ সব �জলায়

হাসপাতাল�েলােত কািরগির সহায়তা ও অবকাঠােমা িনম�ােণ িনিদ�� সমেয়র

আেগই কাজ �শষ করেছ গণপতূ� অিধদ�র। এরই মেধ� ব�াপক কম�য� হােত

িনেয়েছ সং�ািট। �মিডেকেলর সকল কাজই গণপেূত�র িনিদ�� সমেয় আেগই �শষ

কেরেছ।

[৩] সূ� জানান, 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 নতনু ১০ তলা ভবেনর নীচতলায়

স�া�ল কােলকশন ক� ও ক�াি�ন কাজ �শষ হেয়েছ।

[১] মািক�ন স�ােনর বাবা-মা হেত যাে�ন �মগান-হ�াির! ● [১] িকট আসুক
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[৪] গণপেূত�র �ধান �েকৗশলী আশরাফলু আলম বেলন, কেরানার িব�ে� এই

যেু� িচিকৎসকেদর পাশাপািশ গণপেূত�র �েকৗশলীরা কােঁধ কাধঁ িমিলেয় কাজ

কের যাে�। সং�ার আওতাধীন অিফস ও আাবািসক এলাকায় িনয়িমত

জীবাণুনাশক �� করাসহ পির�ার পিরছ�তা কায��ম অব�াহত �রেখেছ। িতিন

আেরা বেলন, �েকৗশলীরা সং�ার প� �থেক সুর�া �পাশাক িনেয় তারা

হাসপাতাল�েলােত িনয়িমত কািরগির সহায়তা িদেয় যাে�।

[১] আগামী �ই স�ােহর জন� ইউেরাপীয় ইউিনয়নভ�ু
�দশ�েলার অন অ�ারাইভাল িভসা ব� কের িদেয়েছ বাংলােদশ

≣ িবকাশ ভয়াবহ পিরি�িতেতও �িতবার ৫০০ টাকার �বিশ

পাঠােত ৫ টাকা কের কাটেছ! ≣ [১] খাগড়াছিড়েত ইউিপ
সদেস�র �দাম �থেক ১৫৮ ব�া সরকাির চাল জ�

[৫] গণপেূত�র �েকৗশলীরা জানান, �কািভড-১৯ আ�া� �রাগীেদর িচিকৎসায়

হাসপাতাল�েলােত িপিসআর ল�াবেরটিরর অবকাঠােমা িনম�াণ, আইেসােলশন

ইউিনট, �কায়াের�াইন �স�ার, কেরানা ইউিনট �াপন কেরেছ। ইিতমেধ� ঢাকা,

চ��াম, িসেলট, রংপরু, রাজশাহী, ব�ড়া, খলুনা �মিডেকলসহ ১৮িট হাসপাতােল

িপিসআর ল�াবেরটিরর অবকাঠােমা িনম�াণ করা হেয়েছ। মগুদা �জনােরল

হাসপাতাল, কুেয়ত-বাংলােদশ �ম�ী হাসপাতাল, চ��াম �জনােরল হাসপাতাল,

�গাপালগ� �জলা হাসপাতাল, কুিড়�াম �জলা হাসপাতাল, রাজশাহী �মিডেকল

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

হেয়েছ।

[৬] ত�াবধায়ক �েকৗশলী খােলদ �হাসাইন বেলন, গণপতূ� অিধদ�েরর সকল

�েরর কম�কত�া-কম�চারীেক এক কােজ সব শি� িদেয় সহায়তা করেত ইিতমেধ�

িভিডও কনফােরে�র মাধ�েম �ধান �েকৗশলী িনেদ�শ িদেয়েছন। এছাড়া সং�ািটর

প� �থেক ইিতমেধ� �েকৗশলীরা �বশাখী ভাতার ৫০ শতাংশ ৬০ লাখ টাকার

�ধানম�ীর �াণ তহিবেল জমা �দওয়া হেয়েছ।

[৭] �েকৗশলীরা আেরা জানান, 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।

[৮] �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 জীবানুনাশক িছটােনার কাজ িনয়িমত করেছ।
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8:25 pm, April 26, 2020

[১] �ফাব�স ম�াগািজেন
কানাডীয় রাজৈনিতক
িবে�ষক অিভভাহ িভেটনবাগ�
কে�র দািব, কেরানা
�মাকািবলায় �শখ হািসনার
ভিূমকা অতুলনীয়

8:11 pm, April 26, 2020

[১] �দেশর এ �েয�াগকােল
২৪ ঘ�া কাজ করেছ গণপতূ�
অিধদ�েরর �েকৗশলীরা

8:09 pm, April 26, 2020

[১] কেরানায় আ�া� হেয়
িনউইয়েক� মারা �গেলন
নায়ক �হলাল খােনর বাবা

8:05 pm, April 26, 2020

[১] ি�েটেন লকডাউন িশিথেল
সতক�তা অবল�েনর আ�ান

7:45 pm, April 26, 2020

[১] �বতেনর দািবেত এবার
মািলবােগ �পাশাক �িমকেদর
সড়ক অবেরাধ

7:34 pm, April 26, 2020

এ��ুিসভ িরেলেটড িনউজ
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[১] কেরানা সং�মণ �রােধ
িশ�ক িনব�ন পরী�া �িগত
কেরেছ �বসরকাির িশ�ক
িনব�ন ও �ত�য়ন কতৃ�প�

7:30 pm, April 26, 2020

[১] ৯০ টাকার আদা এক
লােফ ৩৬০ টাকা

7:28 pm, April 26, 2020

[১] সাক� �কািভড-১৯ জ�ির
তহিবেলর আওতায় এক লাখ
হাইে�াি�ে�ােরাকইুন
ট�াবেলট ঢাকায় �পৗেঁছেছ

সব�েশষ

[১] �ফাব�স ম�াগািজেন কানাডীয় রাজৈনিতক িবে�ষক অিভভাহ িভেটনবাগ� কে�র দািব,

কেরানা �মাকািবলায় �শখ হািসনার ভিূমকা অতলুনীয়

[১] �দেশর এ �েয�াগকােল ২৪ ঘ�া কাজ করেছ গণপতূ� অিধদ�েরর �েকৗশলীরা

[১] কেরানায় আ�া� হেয় িনউইয়েক� মারা �গেলন নায়ক �হলাল খােনর বাবা

[১] ি�েটেন লকডাউন িশিথেল সতক�তা অবল�েনর আ�ান

[১] �বতেনর দািবেত এবার মািলবােগ �পাশাক �িমকেদর সড়ক অবেরাধ

[১] কেরানা সং�মণ �রােধ িশ�ক িনব�ন পরী�া �িগত কেরেছ �বসরকাির িশ�ক িনব�ন

ও �ত�য়ন কত�ৃপ�

[১] ৯০ টাকার আদা এক লােফ ৩৬০ টাকা

[১] সাক� �কািভড-১৯ জ�ির তহিবেলর আওতায় এক লাখ হাইে�াি�ে�ােরাকুইন ট�াবেলট

ঢাকায় �পৗেঁছেছ

সহানুভিূত ও �দহমন �� করার মাস পিব� রমজান

[১] একজন মানুষও �যন বলেত না পাের সহেযািগতা �পৗেঁছিন, বলেলন মৎস ও

�ািণস�দ ম�ী

সব�ািধক পিঠত

[১] �ফাব�স ম�াগািজেন কানাডীয় রাজৈনিতক িবে�ষক অিভভাহ িভেটনবাগ� কে�র দািব,

কেরানা �মাকািবলায় �শখ হািসনার ভিূমকা অতলুনীয়

[১] �েয�াগকালীন সহায়তা িদেত িকছু অিফস �খালা রাখা হে�, জানােলন ম�ী �মা.

তাজলু ইসলাম

[১] ভিবষ�েত কেরানার মেতা িবপয�য় �মাকািবলায় �বি�ক সম�েয়র আ�ান �ধানম�ীর

[১] কেরানায় ৫ নারীসহ ২৪ ঘ�ায় মারা �গেছন ৯ জন, শনা� ৩০৯

[১] ভারেতর ��বাের সবেচেয় �বিশ সং�মণ, সু�তার হারও

[১] ১৮ ম�ণালয় নয,় জ�ির �সবা �দয়া সব ম�ণালয়-িবভাগই ছুিটেত �খালা থাকেব

[১] এই �েয�ােগ ওমান �থেক িফেরেছন ২৮৮ �িমক

ঢািব িশ�ক ড. মশুতােকর গেবষণা : কেরানাভাইরােসর �রাগ সৃি�র �মতা কেমেছ  
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স�াদক

[১] রাজ�পালেক ধুেয় িদেলন মমতা : আপিন িনব�ািচত নন, মেনানীত

[১] মধ� জলুাইেয় পািক�ােন কেরানা শনা� ২ লােখ �পৗছঁােত পাের : �
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নািসমা খান মি�

09617175101, 8870461,

01675409448, +88028870478

জাতীয়  রাজনীিত  িবেশষ সংবাদ  জাতীয়  িভিডও  

তদ� �িতেবদন  িবেশষ �িতেবদন  আমােদর �খলা  

আমােদর �খলা

editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com,
assignment@amadershomoy.com,
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