সংবাদ ববজ্ঞবি

২৯ জুলাই ২০২১

‘ডাকছে আবার দেশ’ উছেযাছের থিম সং উছমাচন করল ব্র্যাক
কছরানায় ক্ষথিগ্রস্ত মানুছের পাছশ োাঁড়াছি আহ্ববান জানাছলন
থচত্রনাথয়কা দমৌসুমী ও সংেীিথশল্পী সুথম

কররানাভাইরারসর ডেল্টা ধররনর সামাজজক ববস্তার এবং লকোউরনর প্রবিকূল অবস্থায় কমহীন
ম হরয় পড়া
দবরদ্র মানুষরদর পারে দাাঁড়ারি ব্র্যারকর উরদযাগ ‘োকরে আবার ডদে’। এই উরদযারগর অংে বহরসরব
জনসরেিনিা বাড়ারি "আরলায় আরলায় োকরে আবার ডদে" েীষক
ম
একটি গান
[https://www.youtube.com/watch?v=HzFr9XbLIOg] উরমােন করা হরয়রে। জনবপ্রয় বযান্ড দল
বেরকুরির বলে ডভাকাবলস্ট োরবমন সুলিানা সুবমর কথা, সুর ও করে এই সংগীিারয়াজরন আররা বেরলন
একই বযারন্ডর বকরবাবেমস্ট জাবহদ নীরব।
ব্র্যারকর ডেসবুক ডপরজ একটি লাইভ অনুষ্ঠারনর মাধযরম আজ বৃহস্পবিবার (২৯ডে জুলাই) ববরকল
বিনিায় ডদরের োরক সাড়া ডদবার এই গানটি উরবাধন এবং আরলােনা অনুষ্ঠারনর আরয়াজন করা হয়।
ব্র্যারকর ডহে অে বমবেয়া এন্ড এক্সিানাল
ম বররলেন্স রারে সাদনান আরদরলর সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠারন
উপবস্থি বেরলন জািীয় অধযাপক ও বেবকৎসক এ ডক আজাদ খান, ব্র্যারকর বেে োইনাজন্সয়াল অবেসার
িু ষার ডভৌবমক, বেরকুরির বলে ডভাকাবলস্ট োরবমন সুলিানা সুবম এবং েলজিত্র অবভরনত্রী ডমৌসুমী।
স্বাস্থযবববধ ডমরন েলার ববষরয় উদাসীনিার কথা উরেখ করর জািীয় অধযাপক োাঃ এ ডক আজাদ বরলন,
“প্রথমি, এই অবিমাবররি স্বাস্থযবববধ ডমরন েলার ডকান ববকল্প ডনই। ববিীয়ি, সবাইরক অবেযই টিকা
বনরি হরব। টিকা ডনয়া ডেন আররা সহজ হয় এবং টিকা ডেন আররা ডববে পবরমারে ডদয়া োয় ডসববষয়টিও
সংবিষ্টরদর নজর রাখরি হরব।’’
উরেখয, গি ১৮ই জুলাই ডথরক শুরু হওয়া ‘োকরে আবার ডদে’ উরদযারগ ব্র্যাককমীরদর একবদরনর
ডবিনসহ ব্র্যারকর বনজস্ব িহববল ডথরক ডমাি সারড় সাি ডকাটি িাকা প্রদান করা হরয়রে ো বদরয় ৫০
হাজার পবরবারর জরুবর খাদয সহায়িা বদরে ব্র্যাক।
এসময়, োকরে আবার ডদে উরদযারগ বববভন্ন জায়গা ডথরক সহরোবগিা এবং অনুরপ্ররো পাওয়ার
ববষয়টিরক িু রল ধরর িু ষার ডভৌবমক িার বক্তরবয জানান, এই বের গ্রামীেরোরনর পক্ষ ডথরক এই
উরদযারগ ৫ ডকাটি িাকা বদরয়রে এবং বববভন্ন বযাংকও িারদর বসএসআর িহববল ডথরক অনুদান বদরয়রে।
ইবিমরধয ৯টি বযাংক এই িহববরল অনুদারনর প্রবিশ্রুবি বদরয়রে।
এই কােক্ররম
ম
সবাইরক আররা সরেিন করার লরক্ষয ব্র্যারকর উরদযারগ ডে বথম সংটি আজ উরমাবেি
হরলা, ডস সম্পরকম কন্ঠবেল্পী সুবম বরলন, “বাংলারদে এক অন্ধকার সমরয়র মধয বদরয় োরে। এই গারনর
মাধযরম আমরা বলার ডেষ্টা কররবে ডে এই সমরয় আমরা েবদ োর োর সক্ষমিা অনুোয়ী এরক অপররর
পারে দাাঁড়ারি পাবর িাহরলই এই অন্ধকার দূর করা সম্ভব হরব।“
বেত্রনাবয়কা ডমৌসুমী মানুষরক সরকাররর উপর বনভমরেীল না হরয়, সমারজর িু লনামূলক ভারলা অবস্থারন
থাকা বযজক্তরদর োর োর সক্ষমিা অনুোয়ী হিদবরদ্র এবং কররানায় ক্ষবিগ্রস্ত মানুরষর পারে দাাঁড়ারনার
আহ্বান জানান।

গি বের ডথরক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োরক সাড়া বদরয় ডকাবভে-১৯ ডমাকারবলায় সরকাররর পাোপাবে
ব্র্যারকর মরিা অরনক ডবসরকাবর সংস্থা ও প্রবিষ্ঠানও এ সহায়িা কােক্রম
ম
োবলরয় আসবেল। িারই
ধারাবাবহকিায় ব্র্যাক প্রাথবমকভারব ৫০ হাজার পবরবাররর পারে দাাঁড়ারে। বকন্তু প্ররয়াজরনর িু লনায় এিা
এরকবাররই অপ্রিু ল। জািীয়ভারব এ দুরোরগর
ম
ববরুরে জয়ী হরি হরল বযজক্ত ও প্রবিষ্ঠানসহ সবাইরক
এবগরয় আসরি হরব। এরক্ষরত্র ‘োকরে আবার ডদে’ একটি প্ল্যািেম বহরসরব
ম
কাজ কররব এবং গেিহববল
সংগ্ররহ এবং প্রাবিষ্ঠাবনক পোয়
ম ডথরক অবদান রাখায় সবাইরক ডপ্ররো ডোগারব। ববস্তাবরি:
https://www.brac.net/dakcheabardesh/
বযজক্ত ও প্রবিষ্ঠান পোরয়
ম অনযরাও ইবিবােক ভূ বমকা ডররখ মানুরষর পারে দাাঁড়ারবন এই আো কররে
ব্র্যাক।
ধনযবাদসহ
মাহবুবুল আলম কবীর
বসবনয়র বমবেয়া মযারনজার, ব্র্যাক

