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কররানা ম াকারবলায় ব্র্যারকর সরে যুক্ত হরলা নয়বি মবসরকাবর বযাংক
অনুদারনর প্রায় ১৬ মকাবি িাকা বযয় হরব ঝুবুঁ কপূর্ণ ২০ মেলায়
সারা মদরে কররানাভাইরাস প্রবিররারে সরেিনিা তিবর, এর সংক্র র্ প্রবিররাে এবং ক্ষবিগ্রস্ত অসহায় েনরগাষ্ঠীরক েরুবর
সহায়িা প্রদারন ব্র্যারকর উরদযারগ পারে দাুঁবিরয়রে মদরের নয়বি মবসরকাবর বযাংক। িারা এ বাবদ ম াি ১৫ মকাবি ৯১ লাখ
৯৩ হাোর ৭২৮ িাকা অনুদান বদরে।
বাংলারদে বযাংরকর ববরেষ ‘কররপাররি মসাোল মরসপবিবববলবি’ (বসএসআর) কাযণক্রর র আওিায় বযাংক বরলা ব্র্যারকর
‘ডাকরে আবার মদে’ এবং ‘কররানা প্রবিররারে সা াবেক দুগণ’ এই দুইবি কাযণক্রর মযাগদান কররে।
বাংলারদে বযাংক সম্প্রবি এই হা াবরর কাররর্ ক্ষবিগ্রস্ত েনরগাষ্ঠীরক প্ররয়ােনীয় সহায়িার ােযর সা াবেক দায়বদ্ধিা
পালরনর উরেরে বযাংক বরলারক ববরেষ বসএসআর কাযণক্র পবরোলনা–সংক্রান্ত বনরদণেনা প্রদান করর।
এই ডারক সািা বদরয় ব্র্যারকর সরে ইবি রেয মযাগ বদরয়রে ব্র্যাক বযাংক, ইস্টানণ বযাংক, ব উেুয়াল রাসাস্ট বযাংক, স্টযাডাডাডণ
বযাংক, ঢাকা বযাংক, বযাংক এবেয়া, ারকণডািাইল বযাংক, ইউনাইরিড ক াবেণয়াল বযাংক এবং ডাে বাংলা বযাংক।
এই নয়বি বযাংক মেরক প্রবিশ্রুি িাকা মেরক ‘ডাকরে আবার মদে’ উরদযারগর অেীরন বযায় হরব ১৩ মকাবি ৫৭ লাখ ৪০
হাোর ৫০০ িাকা যা বদরয় ৭২ হাোর ১৬০বি পবরবাররক নগদ অেণ সহায়িা মদওয়া হরব। বাবক অেণ বদরয় ‘কররানা
প্রবিররারে সা াবেক দুগণ’ প্রকরের অেীরন ১৮ লাখ ানুষরক াস্ক এবং অন্যান্য কররানা প্রবিররােসা গ্রী ববনা ূরলয
ববিররর্র পাোপাবে এই মরারগর লক্ষর্যুক্ত দে হাোর ানুষরক স্বাস্থ্যরসবা মদওয়া হরব। বযাংক বরলার এই অনুদান কররানার
উচ্চঝুুঁবকপূর্ণ ২০ মেলা, ববরেষি রােোহী এবং খুলনা ববভারগর মেলা বরলারি বযয় করা হরব। নয়বি বযাংরকর রেয বযাংক
এবেয়া এবং ঢাকা বযাংরকর সারে েুবক্ত স্বাক্ষর প্রবক্রয়ােীন।
ব্র্যারকর বনবণাহী পবরোলক আবসফ সারলহ বরলন, “ এই নয়বি বযাংরকর কাে মেরক পাওয়া স রয়াপরযাগী সহরযাবগিারক
আ রা স্বাগি োনাই। স বিি এই অনুদান ব্র্যারকর কররানাভাইরাস প্রবিররারে মনয়া উরদযাগ- কররানা প্রবিররারে সা াবেক
দূগণ এবং ডাকরে আবার মদে- এ কারে লাগারনা হরব। উরদযাগ দুবির ূল কাযণক্র হরলা- াস্ক ববিরর্ এবং ম বডকযাল
সহায়িার ােযর কব উবনবিরি বরবসবলরয়ি গঠন এবং লকডাউরনর কাররন সবরেরয় ঝুুঁবকপূনণ অবস্থ্ারন োকা
পবরবার বরলারি েরুরী আবেণক সহায়িা প্রদান করা। আব আো কবর, এই সহায়িা মবসরকাবর খারির অন্যান্য
প্রবিষ্ঠান বরলারক এই কবঠন স রয় একসারে কাে করার ববষরয় অনুপ্রাবর্ি কররব এবং সবরেরয় ঝুুঁবকপূনণ েনরগাষ্ঠীর
সহায়িায় এবগরয় আসার প্রয়াসরক আররা মবগবান কররব।”
এই উরদযারগর ােযর কররানা সংক্র রর্র উচ্চ ঝুবুঁ কপূর্ণ ৩৫বি মেলায় কব উবনবিরক সংযুবক্তকরর্ এবং স্থ্ানীয় পযণারয়
স্বাস্থ্যরসবা খািরক েবক্তোলী করা হরে। াস্ক বযবহাররর মক্ষরে সরবণাচ্চ  বরুত্ব আররাপ করার পাোপাবে বনয়ব ি সাবান
বদরয় হাি মোয়া, হাুঁবে-কাবে মদওয়ার স য় যোযে সিকণিা, সা াবেক দূরত্ব বোয় রাখার প্রোরর্া এবং ভযাকবসন
মরবেরেেরনর সরেিনিা ূলক বািণা েবিরয় মদওয়ার পাোপাবে ভুল িেয ও  বেব বনরসরনরও উরদযাগ মনওয়া হরে ।
অন্যবদরক ‘ডাকরে আবার মদে’ উরদযাগবির ােযর প্রে দফায় কররানার উচ্চঝুুঁবকরি োকা ১৯বি মেলায় ৫০ হাোর
পবরবারর েরুবর খাদয সহায়িা বদরে ব্র্যাক। প্রােব ক সহায়িার এই িহববল গবঠি হরয়রে ব্র্যারকর ক ণীরদর একবদরনর
মবিন অনুদান এবং এর সরে ব্র্যারকর স পবর ার্ অেণ অনুদান ব বলরয়।
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