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বাাংলাদেশ ও ভারদে বন্যােতদের জন্য গ্রেটা
থুন্বাদগরত ১ লক্ষ ইউদরা অথ সহায়ো
ত
বাাংলাশেে ও ভারশে বন্যােতশের জন্য ১ লক্ষ ইউশরা অর্-সহায়ো
ত
প্রোন্ করশেন্ সুইডিে
ডকশোরী ও জলবায়ু পডরবেতন্কর্মী গ্রেটা র্ুন্বার্।ত এই অর্ ত গ্রর্শক বাাংলাশেশে বন্যােতশের
সাহায্য করশে ব্র্যাক পাশব ২৫ হাজার ইউশরা।
এই র্মাশসর ২০ োডরশে গ্রেটা ‘গুলশবন্ডকযয়া প্রাইজ ফর ডহউর্মযাডন্টট’ পুরস্কাশর ভূ ডিে হন্
য্ার অর্র্মূত লয ১ ডর্মডলয়ন্ ইউশরা। এই অর্ ত পুশরাটাই গ্রেটা র্ুন্বার্ ত ফাউশেেন্ জলবায়ু
সাংকট গ্রর্মাকাশবলায় কাজ করা োেবয প্রডেষ্ঠান্ ও জলবায়ু পডরবেতশন্র কারশে ডবশেিে
‘গ্রলাবাল সাউশর্’ ক্ষডেেস্তশের সহায়োয় বযয় করশব। এরই অাংে ডহশসশব বাাংলাশেে ও
ভারশের জন্য এই সাহায্য গ্র াো্িো।
অর্-সহায়োর
ত
গ্র ািো ডেশে ডর্শয় গ্রেটা বশলন্, জলবায়ু সর্মসযা েুবই জরুডর একটট
ডবিয়। ডবশেিে গ্রলাবাল সাউশর্ বসবাসকারী র্মান্ুশিরা ইডের্মশযযই জলবায়ু পডরবেতশন্র
ডবধ্বাংসী প্রভাশব ক্ষডেেস্ত।
ডেডন্ আশরা বশলন্, “েডক্ষে এডেয়ায় সাম্প্রডেক বন্যায় লক্ষ লক্ষ র্মান্ুি গুরুেরভাশব
ভুর্শে। গ্রকাডভি-১৯ র্মহার্মাডর ও সাইশলান্ আম্পাশন্ য্েন্ োরা ডবপয্স্ত
ত েেন্ই য্ু
হশয়শে এই েূশভতার্। ডবশ্ব-সাংবাের্মাযযর্ম এই বন্যাশক উশপক্ষা কশর চলশলও েুর্েত এই
র্মান্ুিগুশলাশক সাহায্য করশে আর্মাশের সম্ভাবয সবডকেুই করশে হশব। আডর্ম
গ্রসৌভার্যবান্

গ্রয্

োশের

সাহায্য

করশে

ডন্শজর

পুরস্কাশরর

অর্গুশলা
ত

এই

প্রডেষ্ঠান্গুশলাশক ডেশে পারডে। এই প্রডেষ্ঠান্গুশলা দ্রুে ক্ষডেেস্তশের সহায়ো গ্রপৌৌঁশে
ডেশে পাশর।”
ব্র্যাশকর ডন্বাহী
ত পডরচালক আডসফ সাশলহ এই উশেযার্শক স্বার্ে জাডন্শয় বশলন্, গ্রেটার
এই পেশক্ষপ অেযন্ত সর্মশয়াপশয্ার্ী।
ডেডন্ আশরা বশলন্, “এই েূশয্াশর্
ত
ক্ষডেেস্ত র্মান্ুিশের পাশে োাঁড়াশন্ার জন্য েহডবশলর
েুবই প্রশয়াজন্। গ্রেে য্েন্ সাইশলান্ আম্পাশন্র ক্ষডে কাটটশয় ওঠার গ্রচষ্টা করশে এবাং
য্েন্ গ্রকাডভি-১৯ র্মহার্মাডরর কারশে লক্ষ লক্ষ র্মান্ুশির উপাজতন্ ও োেয-ডন্রাপত্তা ঝু াঁ ডকর

র্মুশে, েেন্ এই অস্বাভাডবক েী তবন্যা োশেরশক ন্েু ন্ কশর ডবপশের র্মুশে গ্রফশলশে। এই
েহডবশলর র্মাযযশর্ম আর্মরা ক্ষডেেস্তশের সহায়ো গ্রপৌৌঁশে ডেশে পারব।”
চলর্মান্ বন্যা বাাংলাশেশের প্রায় এক- েৃেীয়াাংে এলাকা প্লাডবে কশরশে এবাং প্রায় ২৮ লক্ষ
র্মান্ুি এেন্ ক্ষডেেস্ত। গ্রর্মৌসুর্মী বন্যায় ভারশে এ পয্ন্ত
ত ১১৩ জন্ র্মারা গ্রর্শে এবাং প্রায়
৬৮ লক্ষ র্মান্ুি ক্ষডেেস্ত।
এই ত্রাে কায্ক্রর্ম
ত
পডরচালন্া করার জন্য ব্র্যাক োড়াও একেন্এইি বাাংলাশেে,
একেন্এইি ইন্ডেয়া ও পডরশবেবােী সাংর্ঠন্ গুঞ্জ সর্মপডরর্মাে অর্ পাশব।
ত
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