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�ধান �েকৗশলীর মহতী উেদ�াগ: কেরানা �িতেরােধ িনরলস কাজ করেছ গণপূেত�র
�েকৗশলীরা

May 12, 2020

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

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

তােদর �েকৗশলী �ান ও �ম �ক কােজ লািগেয় অিভনব প�িতেত
িডজাইন �কায়াের�াইন ব�ব�া করেছ মাঠ পয�ায় �থেক �সবা �দােনর
লে� । রাজধানীসহ সারােদেশর সব �জলায় �া�� সংি�� সকল

অবকাঠােমা �তরী অ�ায়ী ল�াব হাসপাতাল িনম�াণ র�নােব�ন কাজ স�� করেছন তারা।

ইেতামেধ� আশেকানার হ� ক�া� �কায়াের�াইেনর উপেযাগী করা, ১৯িট হাসপাতােল িপিসআর ল�াবেরটিরর
অবকাঠােমা িনম�াণ, ৪৮িট হাসপাতােল ১০০০র শয�ার আইেসােলশন ইউিনট িনম�াণ, ৯িট হাসপাতােল ৯০০ শয�ার
�কায়াের�াইন �স�ার �াপন, ১২িট হাসপাতােল ৪০০ শয�ার কেরানা ইউিনট �াপন, আইইিডিসআর এর নতুন ১০
তলা ভবেনর নীচতলায় স�া�ল কােলকশন ক� ও ক�াি�ন এবং িডউিট ডা�ারেদর থাকার জন� আবাসেনর
ব�ব�া, কুেয়ত-বাংলােদশ �ম�ী হাসপাতােলর িতনিট ক�েক আধিুনকায়ন এর মাধ�েম ২৯ শয�ার আইিসইউ িনম�াণ
এবং কেরানা �রাগীেদর ব�বহার সাম�ী �পাড়ােনার জন� ইনিসনােরটর িনম�াণ, মগুদা �জনােরল হাসপাতােল ১৮০
শয�ার আইেসােলশন ওয়াড� এবং ১০ শয�ার আইিসইউ িনম�াণ করা হেয়েছ।

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 ছাড়াও
এসব �াপনা�েলােত িনরিবিছ� পািন ও িব��ৎ সরবরাহ িনি�তকরণসহ জীবাণনুাশক িছটােনার কাজিটও িনয়িমত
করা হে�। ইিতমেধ� ঢাকা,নারায়ণগ�, চ��াম, িসেলট, রংপরু, রাজশাহী, ব�ড়া, খলুনা �মিডেকলসহ ১৯িট
হাসপাতােল িপিসআর ল�াবেরটিরর অবকাঠােমা িনম�াণ করা হেয়েছ। কুেয়ত-বাংলােদশ �ম�ী হাসপাতাল,নারায়ণগ�
খানপেুরর ৩০০ শয�া িবিশ� হাসপাতাল, চ��াম �জনােরল হাসপাতাল, �গাপালগ� �জলা হাসপাতাল, কুিড়�াম
�জলা হাসপাতাল, রাজশাহী �মিডেকল কেলজসহ ৪৮িট হাসপাতােল ১০০০’র শয�ার আইেসােলশন ইউিনট িনম�াণ
করা হেয়েছ।

�েকৗশলীরা আেরা জানান, নারায়ণগ� খানপেুরর ৩০০ শয�া িবিশ� হাসপাতাল, মিু�গ� �জলা হাসপাতাল,
নরিসংদী �জলা সদর হাসপাতাল, টা�াইেলর �মা �স�ারসহ �জলা হাসপাতাল�েলার মেধ� ৯িট হাসপাতােল ৯৫০
শয�ার �কায়াের�াইন �স�ার, ১২ িট হাসপাতােল ৪০০ শয�ার কেরানা ইউিনট �াপনসহ িবিভ� হাসপাতােল
আইিসইউ �বড বসােনা হেয়েছ । এছাড়া চীেনর উহান �থেক িফিরেয় আনা িশ�াথ�ীেদর জন� আশেকানার হ� ক�া�
�কায়াের�াইেনর উপেযাগী কের �সনাবািহনীর কােছ হ�া�র কের সং�ািট।

এসব িবষেয় গণপেূত�র �ধান �েকৗশলী �মা. আশরাফুল আলেমর �মাবাইেল �যাগােযাগ করা হেল িতিন বেলন ,
‘�দেশর এ �েয�াগকালীন সমেয় রাজধানীসহ সারােদেশ গণপেূত�র �েকৗশলীরা কেরানা �মাকােবলায় কাজ কের
যাে�ন। সং�ার প� �থেক সুর�া �পাশাক িনেয় তারা হাসপাতাল�েলােত িনয়িমত কািরগির সহায়তা িদেয় যাে�
গণপতূ� অিধদ�েরর সকল �েরর কম�কত�া-কম�চারীেক এই কােজ সব শি� িদেয় সহায়তা করেত ইিতমেধ� িভিডও
কনফােরে�র মাধ�েম িনেদ�শ �ধান কেরন িতিন ।এছাড়া ও মহামাির কেরানার �া�ভ�ােবর মেধ� �দেশর হতদির�
মানেুষর সাহােয� ও ভাইরােস আ�া� �রাগী ও তােদর �জনেদর পােশ এেস দাঁিড়েয়েছন �েকৗশলীরা।

তার মানিবক আ�ােন সাড়া িদেয় �ধানম�ীর �াণ তহিবেল �দয়ার জন� �ি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।
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িতিন আর জানান িব�ব�াপী �াণঘাতী কেরানায় �িতেরােধ �েকৗশলীেদর এই সমেয়াপেযাগী �েচ�ায় ও পিরি�িত
�মাকােবলায় রাজধানীসহ সারােদেশর হাসপাতাল�েলােত জীবেনর ঝঁুিক িনেয় িচিকৎসক, নাস� ও অন�ান�
�া��কম�ীর �যমন কাজ করেছন। পাশাপািশ গণপতূ� ম�ণালেয়র অধীেন ঐিতহ�বাহী গণপতূ� অিধদ�েরর �েকৗশলীরা
চ�ােল� িনেয় কাজ কের যাে�ন । িতিন সাব��িনক তােদর �খাজ খবর রাখেছন । িতিন িনরলসভােব কাজ করার জন�
সকল �ক আ�িরক অিভন�ন জািনেয়েছন।

আরও খবরঃ-

�ামী-স�ান �ফেল পরকীয়া ��িমেকর বািড়েত অ�ঃস�া নারী

�মেয়েক খনু কের থানায় িনেখাঁজ ডােয়ির করল বাবা

চলিত মােসই এসএসিস পরী�ার ফল

মতৃ�ু আরও ১১, একিদেন কেরানা আ�া� হাজার ছাড়ােলা

ইউিপ �ামপিুলশেদর জন� ৬ �কািট টাকার িবেশষ অনুদান

কেরানা হাসপাতােল ২০০০ িচিকৎসক �যাগ িদে�ন

ভারেত �িতিদন ৪ হাজার আ�া�

অসহায় মানুেষর মেুখ হািস ফটুােত বািপিড�েকৗেসর উেদ�ােগ

২ এমিপ-িডিস-এসিপ ও আ.লীগ সভাপিত �কায়াের�াইেন

�পাশাক �িমকেদর ঢাকায় �েবেশ আইিড কাড�

স�াদক ও �কাশকঃ এমরান �হােসন িব��ৎ 

৪৬/৯ �ক িব সাহা �রাড আমলাপাড়া নারায়ণগ� 
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