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১৪ই জুলাই ২০২১

ব্র্যাকের উক্যাকে ৫০ হাজার পবরিাকরর জন্য সাকে সাত প্রোবি িাোর জরুবর খা্য সহায়তা তহবিল
সিাইকে এবেকয় আসার অনুকরাধ বিকয় যুক্ত হকলি ডা. তাসবিম জারা
েকরািাভাইরাকসর প্রডল্টা ধরকির সামাবজে বিস্তার এিং লেডাউকির েবতকূল অিস্থায় েমমহীি হকয় পো ্বরদ্র মানুষক্র
পাকে ্াাঁোকত ব্র্যাকের উক্যাে ‘ডােকে আিার প্র্ে’। এই উক্যাকে ব্র্যােেমমীরা তাাঁক্র এেব্কির প্রিতি ে্াি েকরকেি
এিং েমমীক্র প্রিতকির সমপবরমাণ িাো ব্র্যাে বিজস্ব তহবিল প্রেকে ব্কে। এর পবরমাণ সাকে সাত প্রোবি িাো। এই িাো
৫০ হাজার পবরিাকরর জরুবর খা্য প্রেিার জন্য বিতরণ েরা হকি। েবত পবরিার দুই সিাকহর খািার জরুবর সাম্ী প্রেিার
জন্য ১৫০০ িাো েকর পাকিি।
আজ ১৪ই জুলাই, িুধিার, এই উক্যাকের প্র াষণা প্র্য়া হয়। আোমী ১৮ই জুলাই, রবিিার, প্রেকে এই িাো বিতরণ ুররু
হকি। েকরািার উচ্চ ঝুাঁবেপূণম
লেডাউকির আ তায় োো ১৯বি প্রজলা এই উক্যাকে োধান্য পাকি। ব্র্যাকের ্ক্ষ
মাঠেমমীক্র মাধযকম সুচারুরূকপ যাচাই েকর েেৃত দুুঃস্থ পবরিারগুকলা বচবিত েরা হকে। এ প্রক্ষকে অ্াবধোর পাকে প্রিবে
ক্ষবতর ঝুাঁবেকত োো িয়স্ক মানুষ, েভমিতী বেংিা স্তন্য্ািোরী মা, বিকেষ চাবহ্াসম্পন্ন মানুষ, িারী উপাজমিোরীর পর
বিভমরেীল পবরিার, অবত্বরদ্র জিকোষ্ঠী এিং অন্য প্রোকিা উৎস প্রেকে সহায়তা িবিত িযবক্ত পবরিার।
েত িের প্রেকে মািিীয় েধািমন্ত্রীর ডাকে সাো ব্কয় প্রোবভড-১৯ প্রমাোকিলায় সরোকরর পাোপাবে ব্র্যাকের মকতা
অকিে প্রিসরোবর সংস্থা েবতষ্ঠাি এ সহায়তা োযমক্রম চাবলকয় আসবেল। তারই ধারািাবহেতায় ব্র্যাে োেবমেভাকি
৫০ হাজার পবরিাকরর পাকে ্াাঁোকে। বেন্তু েকয়াজকির তুলিায় এিা একেিাকরই অেতুল। আকরা অকিে পবরিারকে
জরুবর সহায়তা ব্কত হকি। জাতীয়ভাকি এ দুকযমাকের বিরুকে জয়ী হকত হকল িযবক্ত েবতষ্ঠািসহ সিাইকে এবেকয়
আসকত হকি। একক্ষকে ‘ডােকে আিার প্র্ে’ এেবি প্ল্যািফমম বহকসকি োজ েরকি এিং েণতহবিল সং্কহ এিং
োবতষ্ঠাবিে পযমায় প্রেকে অি্াি রাখায় সিাইকে উদ্বুে েরকি। বিস্তাবরত:
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ব্র্যাকের বিিমাহী পবরচালে আবসফ সাকলহ িকলি, “েকরািা েবতকরাকধর যুে ্ী কম ময়া্ী। সিার সব্ো আর অংেী্ারত্ব
োো এিা জয় েরা সম্ভি িয়। সম্পক্র অেতুলতা োেকল আমরা আমাক্র যা বেেু আকে, তা বিকয়ই সামাবজে দুেম েকে
প্রতালার যুকে প্রিকমবে। এে লাকখর প্রিবে মাঠেমমী, স্বাস্থযেমমী প্রস্বোকসিী বিকয় ব্র্যাে মাঠপযমাকয় োজ েকর যাকে। সক্ষমতা
েকয়াজিীয় ্ক্ষতা িৃবে, জিস্বাস্থয বিষয়ে সকচতিতা িৃবে, মাস্ক সরিরাহ এিং মানুকষর েকয়াজকি জরুবর আবেমে সহায়তা
ে্াকির মাধযকম আমরা এই যুকে েবতবিয়ত সরোর প্র্কের মানুকষর পাকে আবে।" বতবি আকরা িকলি: “সরোবরপ্রিসরোবর খাতকে এেসকে এবেকয় একস এই দুকযমাে প্রমাোবিলা েরকত হকি। আবম সামেময োো সেল িযবক্ত েবতষ্ঠািকে
অনুকরাধ েরি ‘ডােকে আিার প্র্ে’ উক্যাকের সকে যুক্ত হকত।”
েতিের প্রেকেই ব্র্যাকের এই উক্যাকের সকে আকে ্ামীণকফাি। এিের
েকরকেি।

তারা এই সঙ্ককি এবেকয় আসার অেীোর

এই উক্যাকে যুক্ত হকে স্বাস্থযকসিা সংেঠি ‘সহায়’। সহায়-এর এেজি েবতষ্ঠাতা অক্সকফাডম বিশ্ববি্যালকয়র স্নাতকোত্তর
বেক্ষােমী িাংলাক্বে বচবেৎসে তাসবিম জারা। বতবি বব্র্বিে সরোকরর ‘ভযাবক্সি লুবমিাবর’ বহকসকি স্বীেৃবতোি, ইংলযাকডড
জাতীয় স্বাস্থযকসিা খাকত (এিএইচএস) েমমরত। ডা. তাসবিম জারা িকলি, “প্রয ব্ি আকি ব্ি খায়, প্রস িাসায় বিকজকে
আিকে রাখকে ুরধু বিকজকে সুরবক্ষত রাখকত িয়, সেকলর সুরক্ষার জন্য। তার এই তযােিা ুরধু বিকজর জন্য িয়, সেকলর
জন্য। তাক্র আবেমে েষ্ট লা ি েরা তাই আমাক্র সেকলর ্াবয়ত্ব।” বতবি বিজস্ব উক্যাকে ব্র্যাকের মাধযকম ৬৫বির
প্রিবে পবরিারকে সহকযাবেতা েরকিি েণতহবিল সং্কহ সামাবজে প্রযাোকযাে মাধযকম েচারণা চালাকিি ।

আকরা িযবক্ত সহকযােী েবতষ্ঠাি ইবতিাচে ভূবমো প্ররকখ মানুকষর পাকে ্াাঁোকিি এই আো েরকে ব্র্যাে। িযবক্তপযমাকয়
োবতষ্ঠাবিেভাকি সহায়তার মাধযকম এ উক্যাকে যুক্ত হ য়া যাকি:
•
•
•
•
•

িযাংে বহসাি িাম: ব্র্যাে
বহসাি িম্বর: ১৫০১২০- ২৩১৬৪৭৪০০১
িযাংকের িাম: ব্র্যাে িযাংে
গুলোি ১, গুলোি অযাবভবিউ, ঢাো
বিোে িম্বর: ০১৭৩০৩২১৭৬৫

উকেখয, েত িের এবেল মাকস ব্র্যােেমমীরা দুেমত মানুষক্র খা্যসহায়তার জন্য এেব্কির প্রিতি ব্কয়বেকলি। তখি
ব্র্যাে, ্ামীণকফাি অন্যান্য অংেী্ার প্রযৌেভাকি ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার পবরিারকে সহকযাবেতা েকরবেল। তখি েবত
পবরিারকে দুই সিাকহর খািার প্রেিার জন্য ১৫০০ িাো েকর প্র্ য়া হকয়বেল।

ধন্যিা্সহ

