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বর্ষ ১, সংখ্যা ৫৩ 

ব্রিব্রিশ কাউব্রিল আয় াব্রিত Active Citizens Covid-19 Response: 
Social Action Innovation Ideas’ competition এ অংশ ব্রিয়  
ই ুথ এব্র্ডং হাঙ্গার ঢাকা জিলার সমন্ব কারী এবং অযাকব্রিভ ব্রসব্রিয়িিস 
ই ুথ ব্রলডার মব্রহউদ্দীি রব্রির জিতৃয়ে পব্ররচাব্রলত জসাশ্যাল অযাকশি প্রয়িক্ট 
‘আব্রিিস্টস ফর জচঞ্জ’ প্রথম বাছাইয়  জসরা দয়শ উত্তীর্ি হয় য়ছ। ব্রিতী  
ধায়পর প্রব্রতয় াব্রিতা  ব্রবি ী হও ার ব্রবষ ব্রি ব্রিভির করয়ছ জফসবুয়ক প্রদত্ত 
লাইয়কর উপর। ব্রিব্রিশ কাউব্রিয়লর জফসবুক জপইয়ির জপায়স্ট 
(https://www.facebook.com/BritishCouncilBangladesh) 
লাইক জদও ার মাধযয়ম জভাি জদও া  ায়ব। একব্রি লাইক, একব্রি জভাি 
ব্রহয়সয়ব মূলযাব্র ত হয়ব এবং সয়বিাচ্চ লাইয়করব্রভব্রত্তয়ত জসরা স্যাপ ব্রিবিাব্রচত 
হয়ব। আিামী ৩০ আিস্ট ব্রবকাল ব্রতিিা প িন্ত লাইক জদও া  ায়ব। 
 

ই ুথ এব্র্ডং হাঙ্গার ঢাকা জিলার সমন্ব কারী ঢাকা ব্রবশ্বব্রবদযালয় র ব্রশক্ষাথিী 
মব্রহউদ্দীি রব্রি জিতৃয়ে পব্ররচাব্রলত ‘আব্রিিস্টস ফর জচঞ্জ’  জসাশ্যাল অযাকশি 
প্রয়িক্টব্রি অযাকব্রিভ ব্রসব্রিয়িিস ইযুথ ব্রলডারয়দর িারা িৃহীত ও ইযুথ এব্র্ডং 
হাঙ্গার বাংলায়দয়শর স ত্ন পব্ররচ িা  পব্ররচাব্রলত একব্রি উয়দযাি। কয়রািা 
মহামারীর এই সংকিকায়ল জবয়়ে জিয়ছ পাব্ররবাব্ররক কলহ, িারী ব্রি িাতি, 
িারী ও ব্রশশু ধষির্। UNFPA এবং এর সংব্রিষ্ট সংস্থা Avenir health 

Jhon Hopkins University, US এবং Victoria University, 

Australia িািা  ব্রবশ্বিুয়়ে কয়রািার লকডাউয়ি িত ৩ মায়স ১৯৩ব্রি 
রায়ে িয়়ে পাব্ররবাব্ররক ব্রি িাতয়ির হার ২০%। মানুয়ষর িন্য ফাউয়্ডশয়ির 
িত এব্রপ্রল মায়সর অব্রভয় াি ও িব্ররপ ময়ত বাংলায়দয়শ পাব্ররবাব্ররক 
ব্রি িাতয়ির ব্রশকার হয়যয়ছ ৪,২৪৯ িি। প্রায প্রব্রত ঘয়র ঘয়র লক্ষর্ীয মাত্রা  
বাড়য়ছ ব্রলঙ্গ ববষময।  
 

আমায়দর সমাি িারীয়দর প্রব্রত অবমািিাকর দৃব্রষ্টভব্রঙ্গ লালি কয়র থায়ক। 
 ার ফয়ল অয়িক সম  িারীয়দর সািয়িািয়ক কিাক্ষ কয়র বলা হ , 
জমকআপ মায়ি ‘আিা, ম দা, সুব্রি’। এই দৃব্রষ্টভব্রঙ্গর পব্ররবতিি শুধু 
সয়চতিতামূলক আয়লাচিার মাধযয়ম সম্ভব ি । এর িন্য প্রয়যািি ব্রশল্পীর 
জচায়ে ব্রশল্পীর িারা িন্দিকলা ব্রদয়  বযাব্রি-ব্রবয়বকয়ক প্রশ্নব্রবদ্ধ করার করা। 
তাই জমকআপ ব্রশল্পয়ক জসই কিুদৃব্রষ্টভব্রঙ্গর ব্রবরুয়দ্ধ প্রধাি অস্ত্র কয়র কয়রািায 
ঘরবব্রন্দ জমকআপ ব্রশল্পীয়দর সমন্বয়  ‘আব্রিিস্ট ফর জচঞ্জ’  জসাশ্যাল 
অযাকশি প্রয়িয়ক্টর িিব্রপ্র তায়ক জকন্দ্র কয়র অযাকব্রিভ ব্রসব্রিয়িিস ইযুথ 
ব্রলডাররা “Makeup our Power” িায়ম একব্রি সৃিিশীল কমিসূব্রচ শুরু 
কয়র।  
 

জমকআপ জফইস জপইব্র্িং এর মাধযয়ম বাব্র়ে বয়স পারফব্রমিং আিি কয়র ব্রস্থর 
ব্রচত্র ধারর্ কয়র Artists For Change এর জফসবুক গ্রুয়প, ব্রিয়িয়দর 
িাইমলাইয়ি, ব্রবব্রভন্ন গ্রুপ, ইিিাগ্রায়ম #Makeupourpower 
কযাপশয়ি ছব্রব জপাস্ট কয়র। 

‘আব্রিিস্টস ফর জচঞ্জ’  এর জিতৃয়ে জমকআপ আব্রিিস্টরা পাব্ররবাব্ররক 
সব্রহংসতা, ধষির্, বব্রডয়শব্রমং, বুব্রলং ইতযাব্রদ িািা ধরয়ির ব্রি িাতি ও 
সামাব্রিক ব্রবচুযব্রতর ব্রবরুয়দ্ধ পারফব্রমিং আয়িির মাধযয়ম পব্ররবতিয়ির ড়ে 
জতায়ল। শুধু িারীরাই ি , িারীয়দর এই প্রয়চষ্টা ও জমকআপ ব্রশল্পয়ক সম্মাি 
িাব্রিয়য পুরুষরাও জমকআপ আয়িির মাধযয়ম জি্ডার ইকু াব্রলব্রি বা ব্রলঙ্গী  
সমতার প্রব্রত সমথিি িািা ।  
 

এই পারফব্রমিং আিি আইব্রড াব্রি এসব্রডব্রি অভীষ্ট-৫ এবং ৮ অিিয়ি ব্রবয়শষ 
ভূব্রমকা রােয়ব বয়ল আশাবাদী ই ুথ ব্রলডার এবং আব্রিিস্টস ফর জচয়ঞ্জর 
সদস্যরা।  
 

এই স্যাপ এর পক্ষ জথয়ক বতিমায়ি ১০ িি জমকআপ আব্রিিস্টয়ক কয়রািার 
মহামারীয়ত সৃষ্ট অথিনিব্রতক মন্দা দূরীকরয়র্ উয়দযািা হও ার প্রব্রশক্ষর্ 
জদও া হয়ে। একই সায়থ এই পারফব্রমিং আয়িি অংশগ্রহর্কারীয়দর ময়ধয 
৫০০ িিয়ক বাছাই কয়র আিামী এক বছয়রর ময়ধয জমকআয়পর উচ্চতর 
দক্ষতা এবং উয়দযািা হওযার প্রব্রশক্ষর্ জদও া হয়ব। 

স্যাপ প্রব্রতয় াব্রিতার জসরা দয়শ মব্রহউদ্দীি রব্রির ‘আব্রিিস্টস ফর জচঞ্জ’  


