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মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্তরের মবোমূরে মিমিৎা সবা 
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ম্প্রমি রাজধােীর মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগর মঝপারড়র বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় যায় িরয়িল বামড়। মমরপুরররব বমস্তরি 

আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ান্ত্বো 

সেে মিমে পালাপামল িারের ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। 

মমট সময়ররর আশ্বারর সেমক্ষরি উত্তর মমট িরপশাররলরের বাস্তবায়োধীে আরবাে োইমামর সথ সিয়ার ামভশ সেমভামর েিরের ২য় 

পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা-৩ সথরি দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ। রমববার 

সমমেরি িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়।মটম দুমট সিলে -৬, ব্লি ই , মমল্ক মভটা সরাে , ৬ ে१ ওয়ােশ 

িাউমির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। স্বাস্থে -িোম্প পমরিাোয় ামবশি মেরেশলো েোে 

িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা মিরগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা  িররছ 

ঢািা উত্তর ম মট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে।  এ মবরয় ঢািা আছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা 

মাুে বরে , ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থেরবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোররগাড়ায় সপ ०রছ সেয়া রে। 

িাৎক্ষমিিভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল ো०ড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। 

https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A

7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D

%E0%A6%AF%E0%A7%87-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-

%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE 

https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/capital/80966/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
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ক্ষমিগ্রস্তরের মবোমূরে মিমিৎা সবা ॥ রূপেগর মঝপাড় বমস্তরি অমগ্নিারে ক্ষমিগ্রস্তরের মবোমূরে মিমিৎারবা মেরে ঢািা আছামেয়া 

মমলে। রমববার সথরি দু’মট সমমেিো িোম্প িাু িরর এ সবা সেয়া শুরু িরররছ আছামেয়া মমলে। এমেরি ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািা 

উত্তররর সময়র আমিিু ইাম। মিমে ক্ষমিগ্রস্তরের মিমিৎারবা ামবশি রযামগিার আশ্বা সেে। সময়ররর আশ্বারর সেমক্ষরিই 

মেএেমম’র আওিাধীে আরবাে োইমামর সথ সিয়ার ামভশ সেমভামর েিরের মিিীয় পযশারয় পমরিামি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে 

দু’মট মি সমমেিো িোম্প িাু িরররছ। রমববার সমমেিো িোম্প দু’মট সথরি ৩৫০ সরাগীরি মবোমূরে মিমিৎারবা ও ওধু সেয়া য়। িোম্প 

দু’মট মমরপুররর সিলে-৬, ব্লি-ই এর মমল্ক মভটা সরারে (৬ েম্বর ওয়ােশ িাউমিররর িাযশায় १গ্ন বটিায়) ও আরামবারগর ২ েম্বর 

সরারের সল োরে িাজ িররছ। িোম্প পমরিাোয় ামবশি মেরেশলো মেরেে মেএেমমর েধাে স্বাস্থে িমশিিশা মিরগমেয়ার সজোরর সমামমেরু 

রমাে মামুে। এ ছাড়া স্থােীয় পযশারয় রযামগিা িররছে ৬ েম্বর ওয়ােশ িাউমির রজ্জব সারে। - S e e  mo r e  a t :  
 

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/441952/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A

7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE-

%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8 

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/441952/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8
http://www.dailyjanakantha.com/details/article/441952/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8
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আছামেয়া মমলে মঝপাড় বমস্তর ক্ষমিগ্রস্ত মােুরি মিমিৎারবা 

২০ আগস্ট ২০১৯, ০০0০০ 

গি শুক্রবার ন্ধ্োয় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবাগ মঝপারড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় সগরছ িরয়ি ল’ বাা-বামড়। 

মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট িররপাররলরের সময়র আমিিু ইাম। মিমে ক্ষমিগ্রস্তরের 

ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। মমট সময়ররর আশ্বারর পমররেমক্ষরি উত্তর মমট িররপাররলরের বাস্তবায়োধীে আরবাে োইমামর সথ 

সিয়ার ামভশ সেমভামর েিরের মিিীয়পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা-৩ সথরি দুমট 

মি সমমেিো িোম্প িাু িরররছ। গি সরাববার সমমেিো িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম দুমট 

সিলে-৬, ব্লি-ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির িাযশায়१গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। 

স্বাস্থেিোম্প পমরিাোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা ব্  ্ম্ররগমেয়ার সজোরর 

সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির াজী সমাাম্মে রজ্জব 

সারে। এ মবরয় ঢািা আছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে, ঢািার উত্তর মমট িররপাররলরের রযামগিায় মবোমূরে 

স্বাস্থেরবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোররগাড়ায় সপ ०রছ সেয়া রে। এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। মবজ্ঞমি। 
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%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C-

%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8

%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE 
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http://www.dailynayadiganta.com/city/433569/-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
http://www.dailynayadiganta.com/city/433569/-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE
http://www.dailynayadiganta.com/city/433569/-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE


 

August-19 

মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােুরি মবোমূরে মিমিৎা 

স্টাফ মররপাটশার | েিারলর মযশ : ১৯ আগস্ট, ২০১৯, ৬:০৯ মপএম 

রাজধােীর মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগর মঝপারড়র মবলা বমস্তরি ম্প্রমি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় যায় 

িরয়িল’ বামড়। মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘ টো স্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের 

সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ান্ত্বো সেে মিমে পালাপামল িারের ামবশি রযামগিার 

আশ্বাও সেে। মমট সময়ররর আশ্বারর সেমক্ষরি উত্তর মমট িরপশাররলরের বাস্তবায়োধীে আরবাে োইমামর  সথ 

সিয়ার ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোিারী েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম 

পাটশোরমলপ এািা-৩ সথরি দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ। 

৩ মেে বোমপ মি সমমেরি িোরম্প সামবার (১৯ আগস্ট) ২৬৭ জে সরাগীরি সবা সেওয়া য়। গিিা সরাব বার 

(১৮ আগস্ট) শুরুর মেরে সমমেরি িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। আগামীিা 

িা মঙ্গবারও মি সমমেরি িোম্প িরব। দুমট ের মবভক্ত রয় সিলে -৬, ব্লি ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ ে१ওয়ােশ 

িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। স্বাস্থে িোম্প পমরিোয় 

ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা ব্  ্ম্ররগমেয়ার সজোরর 

সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িা উমির 

াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে। 

ঢািা আছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে , ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমুরে 

স্বাস্থেরবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোররগাড়ায় সপ ०রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমিিভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল ো०ড়ারোয় এই 

সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ।  

https://m.dailyinqilab.com/article/228014/মিরপুরর-আগুরে-ক্ষমিগ্রস্ত-িােুষরে-মিোিূরযে-মিমেৎসা 

https://m.dailyinqilab.com/article/228014/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE
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মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎারবা 

মটমবমট মেউজ 

সেস্ক 

 েিামলি: ৬:৫৫ অপরাহ্ণ, আগস্ট ১৯, ২০১৯ |  আপরেট: ৬:৫৫:অপরাহ্ণ, আগস্ট ১৯, ২০১৯ 

 

ছমব: মটমবমট 

ম্প্রমি রাজধােীর মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগর মঝপারড়র 

মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় যায় িরয়িল বামড়। 

মমরপুরররব বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটো স্থ পমরেলশে িররে ঢািার 

উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর 

সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে মিমে পালাপামল িারের ামবশি 

রযামগিার আশ্বাও সেে।মমট সময়ররর আশ্বারর েমক্ষরি উত্তর 

মমট িরপশাররলরের বাস্তবায়োধীে আরবাে েইমামর সথ সিয়ার 

ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা – ৩ সথরি 

দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ।রমববার সমমেরি িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম দুমট 

সিলে -৬, ব্লি ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ ে१ওয়ােশ িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে 

িাজ িররছ। স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা মবরগশমেয়ার 

সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির াজী 

সমাাম্মে রজ্জব সারে।এ মবরয় ঢািা আছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে, ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের 

রযামগিায় মবোমুরে স্বাস্থেরবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোররগাড়ায় সপ ०রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমিিভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল 

ো०ড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। 

 

https://www.bangladeshtoday.net/মিরপুরর-আগুরে-ক্ষমিগ্রস্/ 

https://www.bangladeshtoday.net/author/salimtbt/
https://www.bangladeshtoday.net/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D/
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অোইে সেস্ক 

ম্প্রমি রাজধােীর মমরপুর ৭ েম্বর ড়রি র আরামবারগর 

মঝপারড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় যায় 

িরয়িল বামড়। মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ 

পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র 

আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ান্ত্বো 

সেয়া িারের ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। 

মমট সময়ররর আশ্বারর পমররেমক্ষরি উত্তর মমট িরপশাররলরের 

বাস্তবায়োধীে আরবাে োইমামর সথ সিয়ার ামভশ সেমভামর 

েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া 

মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা-৩ সথরি দুমট মি সমমেরি 

িোম্প িাু িরররছ । গিিা রমববার সমমেরি িোম্প সথরি 

৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম দুমট সিলে -৬, ব্লি ই , মমল্ক মভটা সরাে , ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির 

িাযশায়१গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ।স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে 

িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা মিরগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব 

রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির   াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে।এ মবরয় ঢািা 

আছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে , ঢািার উত্তর মমট িরপশাররলরের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থেরবা ক্ষমিগ্রস্ত 

মােরুর সোররগাড়ায় সপ ०রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমিিভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল ো०ড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও 

দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ।   

http://www.alokitobangladesh.com/online/news_print/73533 

http://www.alokitobangladesh.com/online/news_print/73533
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‘ব পুইড়া ছাই, আরছ খাম পররের িাপড়টাই’ 

সলখ জাাঙ্গীর আম 

েিামলি: ০৫:৩০, আগস্ট ১৯, ২০১৯ | বশরল আপরেট: ০৫:৪৯, আগস্ট ১৯, ২০১৯ 

রমববার (১৮ আগস্ট) মমরপুর-৬ েম্বর মঝ বমস্তরি মগরয় 

ররজমমরে সেখা যায়, মঝরর ওপর বা-িারের পাটািরে মটে 

ও বা०রলর িাটাই মেরয় তিমর িরা ঘরগুরা আগুরে পুরর ছাই রয় 

সগরছ। পুররা মঝ বমস্ত এখে ধ্ব१স্তুরপ পমরিি রয়রছ। বমস্তর 

বামন্দারা িমেিা সমাড় ও আরামবাগ সমাড় স্থা েীয় ৫মট 

সু্কর অবস্থাে িররছে। দুপুরর বাই সেট আর বামট মেরয় 

যারেে খাবার १গ্ররর জেে। বমস্ত १গ্ন মজিা গারমশন্টরর 

পারল বঙ্গবন্ধ্ ুমবেোমেরিিরে অবস্থাে িররছে আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত 

অরেরি। সখারে িারের মারঝ খাবার মবিরি িরা 

মে।রমমেিো িোরম্পর োময় সে থািা ঢািা আামেয়া 

মমলরের মফমজমলয়াে ো . ামজয়া আফমরে বা१া মিমবউেরি বরে , ‘আমারের দুমট মটম দুই পারল িাজ িররছ। এিমট িমেিা 

সমারড়, অপরমট আরামবাগ সমারড়। রমববার (১৮ আগস্ট) িা ১০টা সথরি মবিা ৪টা পযশে আমারের িাযশক্রম পমরিামি 

রয়রছ।’মিমে বরে, ‘আমাসের দুমট িোরম্প োয় ৩৫০ জেরি মিমিৎা সবা সেওয়া রয়রছ। এখারে মূি িাটা -সছ०ড়া সরাগীরের 

সেম१ িরা, িারের মটমটো ইেরজিলে সেওয়া রয়রছ। এ ছাড়া, মলশু ও োরীরের োোজমেি মোর মিমিৎা সেওয়া রে।’ 

 
http://www.banglatribune.com/others/news/529781/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A6%AC-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-

%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E2%80%99 

 

 

http://www.banglatribune.com/others/news/529781/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E2%80%99
http://www.banglatribune.com/others/news/529781/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E2%80%99
http://www.banglatribune.com/others/news/529781/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E2%80%99
http://www.banglatribune.com/others/news/529781/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E2%80%99
http://www.banglatribune.com/others/news/529781/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E2%80%99
http://www.banglatribune.com/others/news/529781/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E2%80%99


 

August-19 

আগুরে ক্ষমিগ্রস্তরের মবোমূরে মিমিৎারবা 

মেউজ সেস্ক | বা१ামেউজরটারযশমন্টরফার.িম 

আপরেট: ২০১৯-০৮-১৯ ৩:০৫:৩২ মপএম 

   

মিোিূ ল্যে  মিমেৎসারসিায়  ঢাো  আহছামেয়া  মিশরের  ল্িমিেোয  েোম্প । 

ঢািা: রাজধােীর মমরপুররর িমেিা সমাড় १গ্ন মঝপাড় বমস্তরি অমগ্নিারের ঘটোয় ক্ষমিগ্রস্তরের মবোমূরে মিমিৎারবা মেরে 

ঢািা আছামেয়া মমলে। সরাববার (১৮ আগস্ট) সথরি দু’মট সমমেিো িোম্প িাু িরর এ সবা সেওয়া শুরু িরররছ বর এি १বাে 

মবজ্ঞমিরি জাোয় ঢািা আছামেয়া মমলে। মবজ্ঞমিরি বা য়, মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার 

উত্তর মমট িররপাররলরের (মেএেমম) সময়র আমিিু ইাম। সময় অমগ্নিারে ক্ষমিগ্রস্তরের মিমিৎারবা ামবশি 

রযামগিার আশ্বা সেে মিমে।   সময়ররর আশ্বারর সেমক্ষরিই মেএেমম ’র আওিাধীে আরবাে োইমামর সথ সিয়ার ামভশ 

সেমভামর েিরের মিিীয় পযশারয় পমরিামি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে দু ’মট মি সমমেিো িোম্প িাু িরররছ।  সরাববার 

সমমেিো িোম্প দু’মট সথরি ৩৫০ জে সরাগীরি মবোমূরে মিমিৎারবা ও ওধু সেওয়া য়। িোম্প দু ’মট মমরপুররর সিলে-৬, 

ব্লি-ই এর মমল্ক মভটা সরারে (৬ েম্বর ওয়ােশ িাউমিররর িাযশায় १গ্ন বটিায় ) ও আরামবারগর ২ েম্বর সরারের সল োরে 

িাজ িররছ।  িোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো মেরেে মেএেমম’র েধাে স্বাস্থে িমশিিশা মিরগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে 

মামুে। এছাড়া স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছে মেএেমম ’র ৬ েম্বর ওয়ােশ িাউমির সমাাম্মে রজ্জব সারে।  ঢািা আহ্ছামেয়া 

মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে , ঢািার উত্তর মমট িররপাররল সের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থেরবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর 

সোর সগাড়ায় সপ ०রছ সেওয়া রে। িাৎক্ষমিিভারব পারল ো०ড়ারোর এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা 

িররছ। এর আরগ শুক্রবার (১৬ আগস্ট) ন্ধ্ো ারড় ৭টার মেরি ওই বমস্তরি ভয়াব অমগ্নিারের ঘটো ঘরট। টাো ৩ ঘণ্টা ধরর ২৪মট 

ইউমেরটর সিষ্টায় রাি ারড় ১০টায় আগুে মেয়ন্ত্ররি আরে ফায়ার ামভশ। িরব , পুররাপুমর সেভারি সেভারি সবরজ যায় রাি সেড়টা। 

এর রঙ্গ পুরড় যায় মিে াজার পমরবাররর স্বপ্ন। 

বা१ারেল ময়: ১৫০৫ ঘণ্টা, আগস্ট ১৯, ২০১৯ 

এএ/ 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/734525.details 
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িমেিায় অমগ্নদুগশি বমস্তবাীরের জেে ‘মি সমমেরি িোম্প’ 

সজেষ্ঠ েমিরবেি মবমেমেউজ সটারয়মন্টরফার েটিম 
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ঢািার মমরপুররর িমেিা বমস্তরি অমগ্নিারে ক্ষমিগ্রস্তরের মবোমূরে মিমিৎা 

সবা মেরে ঢািা আছামেয়া মমলে ও ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলে। 

ঢািা আছামেয়া মমলরের স্বাস্থে মবভারগর িমশিিশা সমাাম্মে ওয়াম সোমাে মবমেমেউজ 

সটারয়মন্টরফার েটিমরি জাোে, িারা ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের রঙ্গ 

অ१লীোমররের মভমত্তরি এিমট েিরের আওিায় ক্ষমিগ্রস্ত এািায় দুমট সমমেরি 

িোম্প িাু িররছে।মিমে জাোে, সরাববার শুরু ওয়া এই সমমেরি  িোরম্প েথম 

মেেই ৩৫০ সরাগীরি মিমিৎা এব१ মবোমূরে ওধু সেওয়া রয়সছ।দুমট িোরম্পর এিমট ছয় েম্বর সিলরের ই ব্লরির মমল্ক মভটা 

ড়রির পারল ৬েম্বর ওয়ােশ িাউমির অমফ १গ্ন বটিায় এব१ অেেমট আরামবাগ ২ েম্বর ড়রির সল োরে।ঢািা উত্তর 

মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা মিরগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে १মিষ্ট ওয়ােশ িাউমির সমাাম্মে রজ্জব 

সারে ছাড়াও ঢািা আহ্ছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে সমমেরি িোম্প দুমট িোরি িররছে। 

https://m.bdnews24.com/bn/detail/bangladesh/1655775 

https://m.bdnews24.com/bn/detail/bangladesh/1655775
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 মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎা সবা 

মঙ্গবার, ২০ আগস্ট ২০১৯, ০১:১৮ 

 १বাে মবজ্ঞমি, বািশা সেরি, সমা: ওয়াী সোমাে :: 

মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎা সবা 

গি শুক্রবার ন্ধ্োয় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগ রমঝপারড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় সগরছ িরয়ি’ল বাা-বামড়। 

মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্ির মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর 

সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে, মিমে পালাপামল িারের ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। মমট সময়ররর আশ্বারর েমক্ষরি উত্তর মমট 

িরপশাররলরের বাস্তবায়োমধে আরবাে োইমারী সথ সিয়ার ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আহ্ছামেয়া 

মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা - ৩ সথরি দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ। গিিা রমববার সমমেরি  িোম্প সথরি  ৩৫০ 

সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম দুমট সিলে -৬, ব্লি- ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ ে१ ওয়ােশ িাউরির িাযশায় १গ্ন 

বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট 

িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা ব্  ্ম্ররগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট 

িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির  াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে। এ মবরয় ঢািা আহ্ছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে, 

ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থে সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোর সগাড়ায় সপ রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমেি ভারব 

ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল োড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। 

 

https://www.bojrokontho.com/10134 

https://www.bojrokontho.com/10134


 

August-19 

মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎা সবা 

১৯ আগস্ট, ২০১৯ 

 

েথমবািশা েমিরবেে: গি শুক্রবার ন্ধ্োয় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগ 

রমঝপারড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় সগরছ িরয়ি’ল বাা-বামড়। 

মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট 

িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে, 

মিমে পালাপামল িারের ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। মমট সময়ররর আশ্বারর 

েমক্ষরি উত্তর মমট িরপশাররলরের বাস্তবায়োমধে আরবাে োইমারী সথ সিয়ার ামভশ 

সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা – ৩ সথরি দুমট মি 

সমমেরি িোম্প িাু িরররছ।গিিা রমববার সমমেরি  িোম্প সথরি  ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম 

দুমট সিলে -৬, বøি- ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ ে१ ওয়ােশ িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের 

সল োরে িাজ িররছ।স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে 

িমশিিশা মবরগ্রমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব সযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ 

ওয়ােশ িাউমির  াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে।এমবরয় ঢািা আহ্ছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে ঢািার উত্তর 

মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থে সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোর সগাড়ায় সপ রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমেি ভারব 

ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল োড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। 

https://www.prothombarta.news/archives/200088 

 

https://www.prothombarta.news/archives/200088


 

 

 

Aug-20 

ক্ষমিগ্রস্ত বমস্তবাীরি মবোমূরে স্বাস্থেরবা মেরি মমরপুর িমেিা সমারড় এিমট সমমেিো িোম্প িাু িরা রয়রছ। ঢািা উত্তর মমট 

িররপাররলে ও স্থােীয় রিার মবভারগর ায়িায় ঢািা আামেয়া মমলরের পক্ষ সথরি এ মিমিৎারবা সেওয়া রে। 

https://www.dailyalokitosakal.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-

%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC-

%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BE/ 

https://www.dailyalokitosakal.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BE/
https://www.dailyalokitosakal.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BE/
https://www.dailyalokitosakal.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BE/
https://www.dailyalokitosakal.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BE/


 

August-19 

Monday, 19th August , 2019, 05:09 pm,BDST 

মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎা সবা 

 

াস্টমেউজমবমে,১৯ আগস্ট: গি শুক্রবার ন্ধ্ো য় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির 

আরামবারগ রমঝপারড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় সগরছ 

িরয়ি’ল বাা -বামড়। মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ 

পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু 

ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে , মিমে পালাপামল 

িারের ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। 

মমট সময়ররর আশ্বারর েমক্ষরি উত্তর মমট িরপশাররলরের বাস্তবায়োমধে 

আরবাে োইমারী সথ সিয়ার ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় 

পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আহ্ছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ 

এািা – ৩ সথরি দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ। 

গিিা রমববার সমমেরি িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম 

দুমট সিলে -৬, ব্লি- ই, মমল্ক মভটা সরাে , ৬ ে१ ওয়ােশ িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় 

এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। 

 

স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে 

িমশিিশা মিরগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ ঢািা 

উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে। 

এ মবরয় ঢািা আহ্ছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে , ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থে 

সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোর সগাড়ায় সপ রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমেি ভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল োড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরু র 

িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। १বাে মবজ্ঞমি। 

াস্টমেউজমবমে/আমেছ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81

%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%B8%E0%A7%8D/ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D/
http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D/
http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D/
http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D/


 

August-19 

মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােুরি মবোমূরে মিমিৎা 

August 19, 2019 6:57 pm 

জুমবা१া সেস্ক : রাজধােীর মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগর মঝপারড়র মবলা বমস্তরি ম্প্রমি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় যায় 

িরয়িল’ বামড়। মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটো স্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু 

ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ান্ত্বো সেে মিমে পালাপামল িারের ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। মমট সময়ররর 

আশ্বারর সেমক্ষরি উত্তর মমট িরপশাসরলরের বাস্তবায়োধীে আরবাে োইমামর সথ সিয়ার ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় 

পমরিাোিারী েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা-৩ সথরি দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ। 

৩ মেেবোপী মি সমমেরি িোরম্প সামবার (১৯ আগস্ট) ২৬৭ জে সরাগীরি সবা 

সেওয়া য়। গিিা সরাববার (১৮ আগস্ট) শুরুর মেরে সমমেরি িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। 

আগামীিা িা মঙ্গবারও মি সমমেরি িোম্প িরব। দুমট ের মবভক্ত রয় সিলে-৬, ব্লি ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ ে१ওয়ােশ 

িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। স্বাস্থে িোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো 

েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা ব্  ্ম্ররগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব 

রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে। 

ঢািা আছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে, ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমুরে স্বাস্থেরবা ক্ষমিগ্রস্ত 

মােরুর সোররগাড়ায় সপ ०রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমিিভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল ো०ড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ 

াঘরব ায়িা িররছ। 

জুমবা१ামেউজ/এএএমওআই 

https://enews.zoombangla.com/মিরপুরর-আগুরে-ক্ষমিগ্রস্/ 

 

https://enews.zoombangla.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D/
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ক্ষমিগ্রস্ত বমস্তবাীরি মবোমূরে স্বাস্থেরবা মেরি মমরপুর িমেিা সমারড় এিমট সমমেিো িোম্প িাু িরা রয়রছ। 

ঢািা উত্তর মমট িররপাররলে ও স্থােীয় রিার মবভারগর ায়িায় ঢািা আামেয়া মমলরের পক্ষ সথরি এই 

মিমিৎারবা সেওয়া রে। 

https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-

%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?searc

h=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%

8D%E0%A6%AF%E0%A7%87 

https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87
https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87
https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87
https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87
https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87
https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87
https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87
https://www.dainikgopalganj.com/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87/20743?search=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87


 

A u g u s t -2 0  

মমরপুরর বমস্তরি  আগুে, ঢািা আছামেয়া মমলরের  উরেোরগ মি মিমিৎা সবা 

 

েমিরবেি: 

ঢািা আছামেয়া মমলরের  উরেোরগ রাজধােীর মমরপুর-৬ েম্বরর 

মমল্কমভটা সমাড় १গ্ন এিমট বমস্তরি  আগুরে ক্ষমিগ্রস্থ মােুরেররি 

মি মিমিৎা সবা েধাে িররছ ঢািা  আামেয়া মমলে। 

শুক্রবার ন্ধ্োয় রাজধােীর মমরপুর-৬ েম্বরর মমল্কমভটা সমাড় १গ্ন 

এিমট বমস্তরি আগুে ারগ। শুক্রবার ন্ধ্ো ৭টা ২২ মমমেরটর মেরি 

াগা আগুে রাি ১১টার মেরি মেয়ন্ত্ররি আর। পরররমেে বমস্ত 

পমরেলশরে  এর  মমট সময়ররর আশ্বারর েমক্ষরি উত্তর মমট 

িরপশাররলরের বাস্তবায়োমধে আরবাে োইমারী সথ 

সিয়ার ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোরি 

েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা – 

৩ সথরি দুমট মি সমমেসি িোম্প িাু িরররছ। গিিা রমববার 

সমমেরি  িোম্প সথরি  ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু 

েোে িরা য়। মটম দুমট সিলে -৬, বøি- ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ ে१ ওয়ােশ িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ 

আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট 

িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা ব্  ্ম্ররগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ 

ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির  াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে। এমবরয় ঢািা আহ্ছামেয়া মমলরের 

পমরিাি ইিবা মাুে বরে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থে সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোর 

সগাড়ায় সপ রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমেি ভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল োড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ 

াঘরব ায়িা গি শুক্রবার ন্ধ্োয় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগ রমঝপারড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে 

পুরড় সগরছ িরয়ি'ল বাা-বামড়। মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট 

িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে, মিমে পালাপামল িারের ামবশি 

রযামগিার আশ্বাও সেে। 

িররছ। 

http://thebdexpress.com/2019/08/19/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%

e0%a6%b0%e0%a7%87-

%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-

%e2%80%8d%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a2%e0%a6%be/ 

http://thebdexpress.com/2019/08/19/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e2%80%8d%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a2%e0%a6%be/
http://thebdexpress.com/2019/08/19/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e2%80%8d%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a2%e0%a6%be/
http://thebdexpress.com/2019/08/19/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e2%80%8d%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a2%e0%a6%be/
http://thebdexpress.com/2019/08/19/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e2%80%8d%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a2%e0%a6%be/
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আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর মিমিৎা সবায় ঢািা আছামেয়া মমলে সথ সক্টর ও ঢািা 

উত্তর মমট িরপাররলে 

 রমববার, ১৮ আগস্ট, ২০১৯ 

ঢািা ১৮ আগস্ট: মমরপুর িমে িা সমােশ 

१গ্ন এািার আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর 

মিমিৎা সবায় ঢািা আছামেয়া মমলে 

সথ সক্টর পমরিামি ও ঢািা উত্তর মমট 

িরপাররলে বাস্তবাময়ি আরবাে োইমারী 

সথ সিয়ার ামভশর সেমভারী েরজক্ট - 

২য় পযশায় রি দুমট সমমেরি মটম মিমিৎা 

েোে িররছ। মটম দুমট  সিলে -৬, ব্লি ই, 

মমল্কমভটা সরাে , ৬ ে१ ওয়ােশ িাউরির 

িাযশায় १গ্ন বট িায় এব१ আরামবাগ 

২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। ামবশি রযাগীিার জেে ওয়ােশ িাউমিররি আেমরি ধেেবাে জ্ঞাপে 

িরররছে মমলে িিৃপক্ষ । 

 

http://mkprotidin.com/archives/4981?fbclid=IwAR3vAtWha4hrd7PkiPMQTcC_ebaa8n6GM2RPKPNEzhb

ODsXs70CZ1oxB_uY 

http://mkprotidin.com/archives/4981
http://mkprotidin.com/archives/4981
http://mkprotidin.com/archives/4981?fbclid=IwAR3vAtWha4hrd7PkiPMQTcC_ebaa8n6GM2RPKPNEzhbODsXs70CZ1oxB_uY
http://mkprotidin.com/archives/4981?fbclid=IwAR3vAtWha4hrd7PkiPMQTcC_ebaa8n6GM2RPKPNEzhbODsXs70CZ1oxB_uY


 

August-20 

 

মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎা সবা 

१বাে মবজ্ঞমি : গি শুক্রবার ন্ধ্োয় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগ রমঝপারড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় সগরছ 

িরয়ি’ল বাা-বামড়। মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। 

পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে , মিমে পালাপামল িারের ামবশি রযামগিার আশ্বাও সেে। মমট সময়ররর আশ্বারর েমক্ষরি 

উত্তর মমট িরপশাররলরে র বাস্তবায়োমধে আরবাে োইমারী সথ সিয়ার ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা 

আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা – ৩ সথরি দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ। গিিা রমববার সমমেরি  িোম্প সথরি  

৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম দুমট সিলে -৬, বøি- ই, মমল্ক মভটা সরাে, ৬ ে१ ওয়ােশ িাউরির িাযশায় १গ্ন 

বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট 

িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে  িমশিিশা ব্  ্ম্ররগমেয়ার সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট 

িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির   াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে। এমবরয় ঢািা আহ্ছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে 

ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিা য় মবোমূরে স্বাস্থে সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোর সগাড়ায় সপ রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমেি ভারব 

ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল োড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। 

 

https://sangbadprotikkhon.com/?p=9922 

https://sangbadprotikkhon.com/?p=9922
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মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎা সবা 

প্রোমশি : August 19th, 2019 3:56 pm | আপরিট : August 19th, 2019 3:56 pm |  

  

  

  

  

  

  

  

এওয়াে মেউজ: গি শুক্রবার ন্ধ্োয় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগ 

রমঝপাসড়র মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় সগরছ িরয়ি ’ল 

বাা-বামড়। মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে 

ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে , মিমে পালাপামল িারের 

ামবশি রযামগিার আশ্বা ও সেে। মমট সময়ররর আশ্বারর েমক্ষরি উত্তর মমট িরপশাররলরের বাস্তবায়োমধে আরবাে োইমারী সথ 

সিয়ার ামভশ সেমভারী েিরের ২য় পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আহ্ছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা – ৩ সথরি 

দুমট মি সমমেরি িোম্প িাু িরররছ। গিিা রমববার সমমেরি িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম 

দুমট সিলে -৬, ব্লি- ই, মমল্ক মভটা সরাে , ৬ ে१ ওয়ােশ িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে 

িাজ িররছ। স্বাস্থেিোম্প পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা ব্  ্ম্ররগমেয়ার 

সজোরর সমামমেরু রমাে মামুে এব१ স্থােীয়ভারব রযামগিা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির াজী 

সমাাম্মে রজ্জব সারে। এ মবরয় ঢািা আহ্ছামেয়া মমলরের পমরিা ি ইিবা মাুে বরে , ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের 

রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থে সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর সোর সগাড়ায় সপ রছ সেয়া রে। িাৎক্ষমেি ভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল োড়ারোয় 

এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা িররছ। 

 

https://a1news24.com/2019/08/19/8166/মিরপুরর-আগুরে-ক্ষমিগ্রস্/ 

https://a1news24.com/2019/08/17/7743/%e0%a6%9d%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af/
https://a1news24.com/2019/08/17/7743/%e0%a6%9d%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af/
https://a1news24.com/2019/08/17/7743/%e0%a6%9d%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af/


 

August-20 

মমরপুরর আগুরে ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর জেে মবোমূরে মিমিৎা সবা 

 মঙ্গবার, আগস্ট ২০, ২০১৯ - ১২0০৮ 

 

শুক্রবার ন্ধ্োয় মমরপুর ৭ েম্বর ড়রির আরামবারগ রমঝপারড়র 

মবলা বমস্তরি আগুে ারগ। আগুরে পুরড় সগরছ িরয়ি ’ল বাা-বামড়। 

মমরপুররর বমস্তরি আগুে াগার পর ঘটোস্থ পমরেলশে িররে ঢািার 

উত্তর মমট িররপশাররলরের সময়র আমিিু ইাম। পমরেলশে িরর 

সময়র ক্ষমিগ্রস্তরের ােো সেে , মিমে পালাপামল িারের ামবশি 

রযামগিার আশ্বাও সেে। মমট সময়ররর আশ্বারর সেমক্ষরি উত্তর 

মমট িরপশাররলরের বাস্তবায়োমধে আরবাে োইমারী সথ সিয়ার 

ামভশ সেমভারী েিরে র ২য় পযশারয় পমরিাোরি েমিষ্ঠাে ঢািা আছামেয়া মমলে মেএেমম পাটশোরমলপ এািা – ৩ সথরি দুমট মি 

সমমেরি িোম্প িাু িরররছ।রমববার সমমেরি িোম্প সথরি ৩৫০ সরাগীরি মি মিমিৎা ও ওধু েোে িরা য়। মটম দুমট সিলে -৬, ব্লি- 

ই, মমল্ক মভটা সরাে , ৬ ে१ ওয়ােশ  িাউরির িাযশায় १গ্ন বটিায় এব१ আরামবাগ ২ ে१ সরারের সল োরে িাজ িররছ। স্বাস্থেিোম্প 

পমরিোয় ামবশি মেরেশলো েোে িররছ ঢািা উত্তর মমট িরপশাররলরের েধাে স্বাস্থে িমশিিশা মবরগ্রমেয়ার সজোরর সমামমেরু র মাে মামুে 

এব१ স্থােীয়ভারব রযামগ িা িররছ ঢািা উত্তর মমট িররপশাররলরের ৬ে१ ওয়ােশ িাউমির াজী সমাাম্মে রজ্জব সারে।এ মবরয় ঢািা 

আহ্ছামেয়া মমলরের পমরিাি ইিবা মাুে বরে ঢািার উত্তর মমট িররপশাররলরের রযামগিায় মবোমূরে স্বাস্থে সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােু সর 

সোর সগাড়ায় সপ রছ সেয়া রে। িা ৎক্ষমেি ভারব ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর পারল োড়ারোয় এই সবা ক্ষমিগ্রস্ত মােরুর িষ্ট ও দুরভশাগ াঘরব ায়িা 

িররছ। 

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%

b0%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%87-

%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e

0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1dIpzS-

uZdBwSvO3E38I9oIJ3Xfu0j9pyDz4BLTSFmOkA8wd0267G6VIg 

 

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1dIpzS-uZdBwSvO3E38I9oIJ3Xfu0j9pyDz4BLTSFmOkA8wd0267G6VIg
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1dIpzS-uZdBwSvO3E38I9oIJ3Xfu0j9pyDz4BLTSFmOkA8wd0267G6VIg
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1dIpzS-uZdBwSvO3E38I9oIJ3Xfu0j9pyDz4BLTSFmOkA8wd0267G6VIg
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