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সিকারিি করিানা রিকাদান কার্যক্ররে সহরর্াগী হরিা ব্র্যাক
ঢাকায় ৯রি এবং সািারদরে ইউরনয়ন পর্যারয় ৩২১৪ রি প্রকরে সহায়তা প্রদরব ব্র্যাক কেযীিা
বাংিারদে সিকারিি করিানা রিকাদান কেযসূরিরত প্রর্াগ রদরয়রে প্রবসিকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক। ব্র্যাক রবশ্বরবদযািরয়ি অধীরন
প্রজেস রপ গ্র্যান্ি স্কুি অব পাবরিক প্রহিথ এি রেডওয়াইফরদি সহায়তায় আজ েরনবাি (৭ আগস্ট) প্রথরক ঢাকা রসরি
করপযারিেন এিাকায় ৯রি রিকাদান প্রকে বযবস্থাপনা কিরে ব্র্যাক। এোড়াও, সািারদরে ইউরনয়ন পর্যারয় ৩হাজাি ২১৪রি
রিকাদান প্রকরে সহায়তা েদান কিরে ব্র্যাককেযীিা।
বাংিারদে সিকারিি করিানা রিকাদান কার্যক্রেরক আরিা ত্বিারিত কিরত ঢাকাি দুই রসরি করপযারিেনরক সহায়তাি অংে
রহরসরব আজ প্রথরক এই কেযসরূ িরত প্রর্াগ রদি সংস্থারি।
২৫ বেি ও তািরিরয় প্রবরে বয়সী জাতীয় পরিিয়পত্রধািী বযরিরদি েরতরদন সকাি ৯িা প্রথরক রবকাি ৩িা পর্যন্ত এই
প্রকেগুরিা প্রথরক রিকা প্রদওয়া হরে। আগারে ১২ আগস্ট পর্যন্ত এই প্রসবা িিোন থাকরব। তরব এই প্রসবা গ্র্হরে ইেুক
বযরিরক অবশ্যই জাতীয় পরিিয়পরত্রি ফরিাকরপ অথবা সুিক্ষা অযারপ রনবরিত প্রোবাইি নাম্বািরি সরক করি রনরয় আসরত
হরব।
এই প্রকেগুরিারত বাংিারদে সিকারিি রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সুিক্ষা অযারপি োধযরে (Surokkha App) র্ািা পূরবয প্রিরজরেেন
করিরেন রকন্তু প্রকারিড-১৯ এি রিকা গ্র্হে সংক্রান্ত েযারসজ পানরন তািা রিকা গ্র্হে কিরত পািরবন। ঢাকায় অবরস্থত ব্র্যারকি
৯রি প্রকরেি েরতরি প্রকে রদরন ৩৫০রি করি করিানাি রিকা েদারন সক্ষে।
অগ্র্ারধকাি রিরিরত নািী, পঞ্চারোধয বয়ষ্ক নািী-পুরুষ, এবং োিীরিক/োনরসক েরতবিী বযরিিা করিানাি রিকা পারবন।
এই প্রকেগুরিারত েথে প্রডারজি রিকা প্রদওয়া হরে এবং রিকা কারডয পিবতযী প্রডাজ রিকা প্রদওয়াি তারিখ রিরখ প্রদওয়া হরব।
এরবষরয় ব্র্যারকি স্বাস্থয, পুরি ও জনসংখযা কেযসূরিি পরিিািক প্রোরেযদা প্রিৌধুিী বরিন, “ববরশ্বক েহাোরিি শুরু প্রথরকই
করিানা েরতরিারধ কাজ কিরে ব্র্যাক। তািই ধািাবারহকতায় সিকারিি প্রনওয়া রিকাদান কার্যক্রেরক আরিা ত্বিারিত কিরত
কাজ শুরু করিরে আেিা। প্রদরেি েতযন্ত অঞ্চি প্রথরক শুরু করি সবযত্র সুেৃঙ্খিিারব রিকাদান েরক্রয়া পরিিািনাই আোরদি
েূি িক্ষয। আেিা রবশ্বাস করি, সবাি সরিরিত প্রিিাই পারি করিানারক রুরখ রদরত।”
ঢাকায় উিি রসরি করপযারিেরনি অধীরন বাড্ডাি নুরিি িািা সিকারি স্কুি ও েহীদ তুর্য োথরেক রবদযািয় এবং দরক্ষে রসরি
করপযারিেরনি অধীরন পল্টন করেউরনরি প্রসন্িারি অবরস্থত কাউরিিি অরফস, ধানেরি প্রিাড ৮/এ-রত রডরক, ধানেরন্ড
সার্কযিাি প্রিারডি িুরতি গরিরত ধানেরন্ড করেউরনরি প্রসন্িারি অবরস্থত কাউরিিি অরফস, হারতিপুি কািাবাজাি কাউরিিি
অরফস (১৫৮/১, এরিফযান্ি প্রিাড), প্রসগুনবারগিা োরল্টপািপাস কেরেরে কাউরিিি অরফস, নারি্ায় ফরকি িান সিদাি
করেউরনরি প্রসন্িাি এবং প্রডেিায় এে এ সািাি হাই স্কুরি এই রিকাদান কেযসূরি পরিিািনা কিা হরে।
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