
 

 

 

দেশের প্রশ োজশে বিেো খরশে ২৫০ টি দেবিশেটর বেবি দেশে দেশে পবরিহে েরশেো বিমোে 

েশরোেো মহোমোরী দমোেোশিেো  রোষ্ট্রী  পতোেোিোহী সংস্থো বিমোে িোংেোশেে এ োরেোইন্স দেশের প্রশ োজশে বেরেসেোশি 

েোজ েশর যোশে। বিশেে দেশে আমেোেীকৃত টিেো, দেবিশেটর ও সুরক্ষোসোমগ্রী পবরিহে েরশত প্রশ োজশে বিশেষ ফ্লোইট 

পবরেোেেো েরশে বিমোে।  

সম্প্রবত উপহোর বহশসশি পোও ো ২৫০ টি দেবিশেটর গত ২৪ 

জুেোই দেশের প্রশ োজশে বিেো খরশে বেবি দেশে দেশে দপ ৌঁশে 

বেশ শে বিমোে। মোেেী  প্রধোেমন্ত্রী দেখ হোবসেোর আহ্বোশে 

সোড়ো বেশ  যুক্তরোষ্ট্র ও েোেোডো প্রিোসী এেেে বেবেৎসে 

েশরোেো েোইরোশস আক্রোন্ত দরোগীশের বেবেৎসোর জন্য 

দেবিশেটরগুশেো উপহোর বহশসশি পোঠিশ শেে। এ সেে 

দেবিশেটর বিশেষ েোশগ গো ফ্লোইট বিবজ-৪০৯৮ এর মোধ্যশম 

বেবি দেশে দেশে এশেশে বিমোে িোংেোশেে এ োরেোইন্স। 

৫০০ েোট গশে দমোট ৩ টে ওজশের ২৫০ টি অবিশজে 

দেবিশেটর ও এর সোশে সংবিষ্ট অন্যোন্য সরঞ্জোমোবে বিেো খরশে দেশে আশে বিমোে। দেশে আেোর পর বিেো খরশে েোশগ গো 

হযোন্ডবেং সুবিধোও প্রেোে েরো হ । আন্তজগোবতে এবেশ েে েীবতমোেো ও বিশ্ব স্বোস্থয সংস্থোর সুরক্ষোেীবত যেোযেেোশি 

অনুসরণ েশর েশরোেো মহোমোরীেোেীে সমশ  টিেো, দেবিশেটর ও অন্যোন্য সুরক্ষোসোমগ্রী পবরিহে েরশে বিমোে।    

উশিখ্য, েীে দেশে দেেো বসশেোফোশম গর দমোট ৪০ েোখ দডোজ দেোবেড টিেো ইশতোমশধ্য সোশ্র ী খরশে গত ২, ৩, ১৭ এিং ১৮ 

জুেোই দমোট েোরটি ফ্লোইশটর মোধ্যশম দেশে পবরিহে েশর এশেশে বিমোে িোংেোশেে এ োরেোইন্স। খুি েীঘ্রই দেশের 

প্রশ োজশে এমে আশরো দিে েশ েটি ফ্লোইট পবরেোেেো েরশি বিমোে। 

বিশেষেোশি উশিখ্য, েশরোেোেোইরোশসর উৎপবিস্থে েীশের হুশিই প্রশেশের উহোে েহর দেশে আটশে পড়ো ৩১৪ জে 

িোংেোশেেী যোত্রী বেশ  বিমোশের বিশেষ ফ্লোইট বিবজ-৭০০২ হযরত েোহজোেোে আন্তজগোবতে বিমোে িন্দশর ০১ দফব্রু োবর, 

২০২০ তোবরশখ অিতরণ েশর। বিমোে িোংেোশেে এ োরেোইন্স এর বিমোবেে ও অন্যোন্য ক্রুগণ অশেে ঝৌঁবে বেশ  দেশের 

েোগবরেশেরশে েীে দেশে দেশে বেশ  আশস।    

টিেো ও সুরক্ষোসোমগ্রী পবরিহশের পোেোপোবে দেশের প্রশ োজশে, মহোমোরী ও অন্যোন্য েোরশণ বিশেশে আটশে পড়ো 

িোংেোশেেী েোগবরেশেরশে দেশে বফবরশ  আেোসহ বিবেন্ন জরুবর দসিোমূেে ফ্লোইট পবরেোেেো েশর যোশে বিমোে 

িোংেোশেে এ োরেোইন্স।    

 

 

 


