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(১ম কলােমর পর)
িবএনেজডএফ বরাবেরর মত এবারও ৯ই এি ল সাসাই র অিফেস ইফতার পা বা মাহিফেলর আেয়াজন
কেরন। এই অনু ান ব াির ার আব র রহমােনর স ালনায় সু চা ভােব স
হয়।এেত ১৮জন িশ
িকেশার-িকেশািররা কারান তলওয়াত িতেযািগতায় অংশ নয়। িমিন াির অব হলেথর ভ াি ন ও
ইমু নাইেজশন ইথিনক কিমউিন র কিমউিনেকশন ফাে র আিথক সহায়তায় এই অনু ান অনু ি ত হয়।
কািভড-১৯ ভ াি েনর উপর এই অনু ােন আবােরা জাড় দয়া হয়। ধন বাদ দয়া হয় িমিনি ির অব
হলথেক তােদর আিথক সহায়তার জন ।
আসেছ ৮ই ম
হেত যাে িনউিজল াে থম বাংলােদশীেদর ফু টবল টুনােম । সাসাই র আিথক
সহেযািগতায় “ প ও টুর ” এবং “টাইগারস এফিস”-এর ত াবধােন ৫ দল এই টুনােমে অংশ িনেব।
টুনােম অনু ি ত হেব ম ানু য়া ওয়ার মেমািরয়াল পােক। আপনােদর সবাইেক এই টুনােম উপেভাগ করার
জন সাসাই আম ন জানাে ।
সবাই সু থা ন, ভােলা থা ন। সবাইেক আগাম ঈদ মাবারক!!

ভ বাংলা নববষ। Hari Bengali tau hou! Happy Bengali New Year!
এই এি ল মােসর ১৪ তািরখ ১৪২৯ বাংলা সেনর ১লা বশাখ িছল। বাংলা অ েলর কৃষক ও সাধারণ মানুেষর
কােছ এই িদন র মূল ায়ন িভ ।এ ফসিল সন বা কৃিষ বষ নােমও ডাকা হেয় থােক।তেব এর ব াি সািরত হেয়
শহেরও েবশ কেরেছ। বাংলা নববষ এখন ধু ােমর হালখাতা অনু ান ও মলা নয়। এ এক সং ৃ িত। এই
সং ৃ িতেত সংেযাজন করার য়াস চলেছ সব ধম ও বেনর সংিম েণর। এই িম েণ তির হেব একক বা ালী
ার যখােন ধম বা বেনর ভদােভদ থাকেব না।
রমজান মাবারক, Happy Easter, হ াপী পাসওভার ও ভ জ িদন লড মহাবীরঃ

এবােরর এি ল মাস িবিভ কারেন
পূ ন। িনউিজল াে এি েলর ৩ তািরখ থেক মুসলমানেদর পিব মাস
রমাদান
হেয়েছ। ১৫ই এি ল িছল ী ানেদর পিব
বার, “কােলা বার” বা “মহান বার” নােম
পিরিচত। এই িদেন যী েক স বত ৩৩ ী াে ু শিব করন, মৃ তু ও সমািধমি র থেক তার পুন ীবেনর
রেন পালন করা হয়। এই একই িদেন ই িদেদর ৭ িদেনর পাসওভার িদবস
হয়। ই িদ িব াস ৭ িদেনর ছু
যা ইসরাইিল ি তদাস মু ি র স ােন দয়া হেয় থােক। অন িদেক জন ধেমর িত াতা ভগবান মহাবীেরর জ
িদবস এই িদেন পািলত হেয় থােক। এজন সব ধম ও বেনর জন এই মাস িবেশষভােব উে খেযাগ ।

িনউিজল াে ইিলশ
মাছ আমদািনর পথ
খু েল গল। সরকার
স িত ইিলশ মােছর
উপর থেক
আমদািনর িনেষধা া
তুেল িনেয়েছ।

সাসাই র সাংগঠিনক সাফল ঃ ২০০৯ সােলর িডেস ের সাসাই র প থেক তৎকালীন িসড ডাঃ
মাহা দ ইসলাম সাখু িনউিজল াে র িমিনি অব এি কালচার ও ফেরি িবভােগ ইিলশ মােছর উপর
আমদািন িনেষধা া রিহত করার জন আেবদন কেরিছেলন। িতিন সাসাই র ২০২০সােল দািয় নওয়ার
পর িমিন াির অব াইমারী ই া ীেজর ম ী ও ডাইের র অব জনােরেলর বরাবর আবার পু নঃআেবদন
কেরন। মৎস ও জলজ ানী আমদানীর উপর জনমত (Public Consultation) িনেত এই দ র বশ
কেয়কবার আহবান জানান।সবেশষ জনমত নয়া হয় অে াবর ২০২১ সােল। এই জনমেতর পিরেপি েত
িমিন ারী অব াইমারী ই া ীজ ইিলশ মােছর ব াপার বােয়ািসিকউির িনউিজল া পিরচালেকর
দ ের িবেবচনার জন পাঠান। ানী ও উি দ া সং া পিরচালক স িত ২৯ শ মাচ ইেমইেলর
মাধ েম ডাঃ সাখু েক ইিলশ মােছর আমদািনর উপর িনেষধা া তু েল নয়ার সংবাদ দান কেরন।
বােয়ািসিকউির র আমদানী িনয়ম মেন ইিলশ মাছ িনউিজল াে আমদািন করা যােব। এরফেল বাংলােদিশ
ও বাংগালীরা সহেজই িনউিজল াে বেস বধভােব ইিলশ মাছ খেত পারেবন।
বাকী অংশ ২য় কলােম
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The Challenges of
a Woman

By Shariqa Yamina Khan

Being a girl is hard. Being a coloured person is harder. But being a
coloured woman is the hardest. Especially, when you live in a different
country where there’s practically no one like you.

"িকছু "...
িকছু
িকছু আশা
িকছু টুকেরা ভােলাবাসা,
িকছু চাওয়া িকছু পাওয়া
িকছু মানু েষর আসা যাওয়া,
িকছু সখ িকছু আ াদ
িকছু ভালবাসার াদ,
এই "িকছু " তই তৃ এ মন
সবিকছু েকই করেছ বরন,
তবু ও এ মনটা যন
খুঁ েজ কােক সারাটা ণ...

The year was 2008 and a Muslim girl named Amina had just arrived at
her new High School in the U.S.A. She had just flown in from Saudi
Arabia and she had beautiful clear beige skin, with a thick bundle of
long ebony ringlets hiding under her peaceful grey-blue hijab.
She had already made a couple of friends and she was getting along
fine in the new environment, but then came the day when things went
wrong. Amina and her friends were sitting down, eating, and sharing
their lunches, when a group of boys came up to Amina and her friends
and started yelling, swearing, and insulting them. They yelled all sorts
of comments and swear words, from Muslim s*%ts all the way to
suicide bombers. At that moment, Amina was swallowed up and into
the bottomless pit of Embarrassment and Pain. She had decided to
confess her issues that night to her parents.
“And that is my issue, Aba.” Amina’s father, Shahriar carefully ran
his dark fingers through his hair. “Have you tried ignoring it or
standing up to them? he asked curiously. “I did but they wouldn’t
listen, no matter how hard or loud I talked or yelled back”, Amina
replied. “Did you try fighting back? he asked mischievously, with a
bright twinkle in his eyes. “No, of course not, for if I did, you know
Amu would be mad at me and I would probably have been slapped.”,
Amina quickly commented back. “Yes, that’s true, your mother would
have probably slapped you if you did”, was his reply. “If it happens
again tomorrow, tell a teacher, or try to fight back, ok?” Amina silently
nodded and went to bed.

ডা :নায়লা আজীজ িমতা
১৪/০৪/২০২২
ি সবন

ছিবঃ মা ািফজু র রহমান, ি জবন

The next day came, and the same thing happened, but this time it was
different. Amina yelled and fought back, and she received a black eye.
That night her father was proud of her, but he was also quite concerned
about her. This time, he said that he’d have a talk with the principal
and see if she could do something about it, but it was too late, for by
the time he had driven and arrived at the school, Amina was
unconscious and now had serious bruises and injuries all around her
body. An ambulance was called, and the unconscious girl was rushed
to the hospital. After a couple of hours, she was taken out of the
hospital and back home. The attackers never apologised.
Author’s note: my short story was based on racism, abuse based on
gender at the Otago Girls High school incident which took place on
the 9th of February 2022.
Editor: Author Shariqa Yamina Khan is a year 8 student at Ponsonby

Intermediate School. She loves reading different genres of books and
express her understanding of modern world through her writing.
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সংগঠন সংবাদঃ
বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ ই েকর পদে েপ ও সভাপিত ডাঃ মাহা দ ইসলাম সাখু র ত
সহেযািগতায় ও আেবদেন, িনউিজল াে র িমিন াির অব াইমারী ই া ীেজর বােয়ািসিকউির দ র স িত ২৯
শ মাচ ২০২২-এ ইিলশ মাছ আমাদানীর অনুেমাদেনর িন য়তা িদেয়েছন। তেব েয়াজনীয় ইিলশ মাছ আমদািনর
িনয়ম কানুন এই লখা পয চূড়া হয়িন বেল বােয়ািসিকউির র অিধদ েরর ব ব াপক জািনেয়েছন। িনয়ম কানুন
চূড়া হেলই আমদািনকারেকরা আমদািনর জন েয়াজনীয় ব ব া িনেত পারেবন।

গত ৯ ই ফ য়াির ২০২২ সাসাই িতবছেরর ন ায় এবারও ইফতার পা র বা মাহিফেলর ব ব া কেরন।
অনু ান স ালনা কেরন ব াির ার আব র রহমান। এবােরর অনু ােন ১৮ িশ িকেশার তঃ ু তভােব অংশ
নয়। অংশ হনকারীেদর পু ৃ ত করা হয়। ইসলািমক আেলাচনায় নতু ন জে র জন ইসলােমর মূ ল েবাধ
িশখােনার উপর জাড় দয়াসহ সবার জন দায়া করা হয়। পূ ন অনু ান র খরচ িমিনি অব হলেথর কািভড-১৯
ভ াি ন ও ইমু নাইেজশন ইথিনক কিমউিন কমু িনউেকশন তহিবল থেক িমটােনা হয় ও ভ াি ন ও
ইমু নাইেজশেনর েয়াজনীয়তার উপর
ােরাপ করা হয়।

সাসাই র যাগােযাগ ব ব াঃ সাসাই র সােথ সাধারন ম ার বা য কউ এখন সহেজই যাগােযাগ করার ব ব া
করা হেয়েছ। সবসাধারেনর যাগােযাগ করার জন এখন সাসাই েত ফান (০৯ ৬০০ ২১১৭) ও ফাইবার
ই ােনেটর সংেযাগ নয়া হেয়েছ। অিফস ফান অিফস চলাকালীন সমেয় (সকাল ৮.৩০িমঃ থেক িবেকল
৪.৩০িমঃ) পয খালা থােক। এই সমেয় অিফেস কউ না থাকেলও ফােন ম ােসজ রাখা যােব বা সাসাই র
কাযকরী পিরষেদর কাউেক সংেযাগ করা যােব। এছাড়াও সাসাই র সােথ যাগােযাগ ব ব া িন ত করেত
িবজেনস ইেমইেলর ব ব া করা হেয়েছ। তাছাড়া ফসবু ক, সাসাই র ওেয়ভ পজ, টুইটােরর মাধ েমও
যাগােযাগ করা যােব। সাসাই ধীের ধীের তার সাস াল নট-ওয়ােকর ব াি বাড়ােনার ব ব া িনেয়েছ ও পূ ন
কিমউিনেকশনসহ সকল কায মেক িডিজটািলশেনর আওতায় িনেয় আসার ব ব া িনেয়েছ।

বাংলা বষপ ীর ইিতকথা
িহ ু িব মী পি কা
হয় ৫৭ খৃ পূব থেক। বাংলা, পা াব ও নপালসহ অেনক অ েল এই
পি কা ব ব ত হয়। ষ শতা ীেত িহ ু মহারাজা শশাে র সময়কাল (৫৯৩ খৃ া ) থেক বাংলা
সাল গননা
হয়। িতিনই িছেল অিভব বাংলার থম াধীন শাসক। িহ ু পি েতরা সময় গননার
সূ িহেশেব চ , সূ য ও ন ে র উপর িনভর করেতা।
মু ঘল আমেলর থমিদেক জিম-জমার খাজনা আদােয় ইসলািমক ক ােল ার, িহজরী সাল, ব বহার
করেতন। িক এেত সমস া িছল। চ পি কার সােথ সৗর পি কার বশ অিমল। চ পি কা বা
লু নার ক ােল াের বছরাব সৗর বা সালার কৃিষকােজর ক াল ােরর সােথ িমলেতা না। ষালশ
শতা ীেতর আকবর বাদশাহ মীজা ফেতউ াহ িসরাজীেক দািয় দন সালার ও লু নার ক ােল ােরর
সংিম েন বাংলা ক ােল ােরর য়নেন।
মীজা ফেতহউ াহ িসরাজী আকবর বাদশার সা ােজর অথম ী িছেলন। িসরাজী এেসিছেলন ইরান
থেক। িতিন িছেলন র - পি ত ও গিনতিবদ। িতিন তখন বাংলা বষপি র আধু িনকায়ন কেরন এবং
এতদ অ েলর মানুশেদর কৃিষ কােজ ও খাজনা দােন সাহায কেরন। আমারা তা আজও বব বহার
করিছ ও অনাগত িদেনও তা করেবা।
আমীর ফেতহউ াহ িসরাজী িছেলনবাংলা পি কার িনখুঁত কািরগর। যার স েক বলা হেয়েছ,
“একজন পিলেমথ (ব িবদ ািবশারদ)- একজন আইন , ধনাধ , যাি ক েকৗশলী, আিবস তা,
গিণত , জ ািতষী, িচিকৎসক, দাশিনক এবং িশ ী”। তাঁেক ‘আিমন-উল-মূ ক, আসাফ-উলদৗলা, রা ম সানী’ ইত ািদ উপািধেত ভূষীত করা হেয়িছল। এেতা সব েন নাি ত একজন
পি ত মান ষ তাও িবেধশ হেত আগত এই জনেদর জন এ িবশাল কা কের গেছন।
তাঁর মৃ তু র পের শাকাহত বাদশাহ আকবর বেলিছেলন “ কউ যিদ তাঁেক অফরন কের আমার কােছ
যা িকছু আেছ তা সব দািব করেতা, আিম তাই িদতাম এ রে র িবিনমেয়”।
িতিন আকবর স ােটর দরবার পিরত াগ কের ধম পচাের নেম পেড়ন। তাঁর মৃ তু র পর তাঁরই অনু সাির
ও ভাকা ীরা তাঁর কবেরর উপর মাজার বািনেয়েছন। তাঁেক রণীয় রাখার জন তাঁর নােক
এলাকার নামকরন কেরেছ। যা ঢাকার ব ভবন হেত মা দশ াশ ের। ফেতহউ াহ িসরাজীর
পদ েশ সই এলাকার র নাম ফতু া।

সংগঠন সংবাদঃ
(১ম কলােমর পর)

রিডও একতারাঃ রিডও একতারা িনয়িমত িত শিনবার স া ৬.৮৫িমঃ থেক ােনট ১০৪.৬ এফএম ব া শানা
যােব। আপনােদর রিডও একতারা া াম শানার আহবান জানাি । রিডও একতারা এই থমবােরর মেতা
বাংলােদশ ফু টবল টুনােম “বাংলােদশ কাপ” ২০২২-এর একমা িমিডয়া পাটনার িহেসেব আ কাশ করেত
যাে ।
থম বাংলােদশ ফুটবল টুনােম ঃ িনউিজল াে এই থমবােরর মেতা সাসাই র আিথক সহেযািগতায় “ প ও
টুর ” ও “টাইগারস এফিস”-র ত াবধােন “বাংলােদশ কাপ” নােম ফুটবল টু নােম হেত চেলেছ। ম ানু য়া ওয়ার
মেমািরয়াল পােক আগামী ৮ই ম ২০২২ রিববার সকাল ৯টা থেক এই টুনােম
হেব। ৫ দল অংশ হহন
করেব। িত দেল ৭ জন কের খেলায়াড় থাকেব। দল েলা হেলঃ ম নীল, ম সবু জ, ম লাল, ম সাদা ও ম
হলু দ।
চাঁদরাত বাজারঃ সাধারন সদস েদর উৎসােহ ও ত াবধােন এই থম বাংলােদশীেদর জন ঈেদর পূ েব অকল াে
৩ রাও ি ট, অিন ংগা, সাসাই র অিফেস সংল হেল ১লা ম (রিববার) ২০২২-এ স া ৬টা থেক রাত
৯.৩০িমঃ পয আেয়াজেনর ব ব া করা হেয়েছ। ইফতারী কনার জন ল থাকেব। আরও থাকেব রকমারী ঈদ
কনা কাটার ল। এস েক িব ািরত জানার জন যাগােযাগ ক নঃ বাপন- ০২১ ০২৮২ ৫৩১৬ ও সামা০২১০৫৪৬৪৮৫।।
বাংলা নাটক উৎসবঃ আগামী ১১ই জু ন ২০২২ শিনবার, ন-ইেডন হাউজ িথেয়টাের বাংলা নাটেকর উৎসেবর
আেয়াজন করা হেয়েছ। ি েয় ভ িনউিজল া ও সাসাই র অথায়েন এই নাটক উৎসব অনু ি ত হেব।
বািক অংশ ২য় কলােম
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ন নঃ পেহলা বশাখ উপলে “ন ন”, িনউিজল াে র বা ালী এেসািসেয়শন, এই থমবােরর মত “কথা ও
কািহনী” নােম “ বশাখী সং রন ১৪২৯” বািষক ম াগািজন পি কা বর কেরেছ । পি কা স াদনা কেরেছন
ি কা গাং িল। ন ন ফসবুেকর তথ অনু যায়ী পি কা তারা ইেমইেলর মাধ েম িবতরন করেবন। তেব কউ
যিদ হাড কিপ চান তাহেল তােদর িনিদ ব ি বগেদর (েসাহানা ও ি কা) সােথ যাগােযােগর জন অনুেরাধ
কেরেছন। “ন ন” পেহলা বশাখ উপলে আগামী ২৪ শ এি ল ২০২২ রিববার এক “ ভাত ফরী”-র
আেয়াজন কেরেছ। ভাত ফরী সকাল ১০.৩০িমিনেট রেয়ল অেকর কনওয়াল পােকর ক ােফ ি ে ার
িবপরীত থেক
হেব।
ভাবনাঃ “ভাবনা িনউিজল া ” তােদর বাৎসিরক সাং ৃ িতক অনু ান “সম য়” নােম “এক নৃ ত গীিত
আেলখ ” ২৫ শ জু ন ২০২২ শিনবার িবেকল ৩.৫৫িমিনেট (েগট খালা হেব ৩টায়) হাঊস িথেয়টার,
নইেডন, অকল া হেল অনু ি ত হব।
আবশ কঃ সাসাই একজন কে রাইটার বা লখক খু জেছন িযিন বাংলা ও ইংেরজীেত সমান পারদশ । এর
সােথ তার বাংলােদশ ও িনউিজল া স েক সাধারন ধারনার বাইেরও কিমউিন ,ব বসা-বািনজ , অথনীিত,
সামািজক কাঠােমা, যাগােযাগ ব ব া ইত ািদ স েকও সম ক ধারনা থাকা েয়াজন। এ িবষেয় আপনার
যাগ তা ও আ হ থাকেল সরাসির সাসাই র সভাপিত বা সাসাই র সােথ যাগােযাগ ক ন।
Sunday
01/05/2022
3 Rowe St.
Onehunga,
Auckland 1061
6pm to 9.30pm
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Share with
SOCIETY’s News:

WHAT’S HAPPENING AROUND

িত শিনবার ােনট এফএম ১০৪.৬
ব াে স া ৬.৪৫ িমিনট থেক
৭.২০িমিনট পয সাসাই র বাংলা রিডও
অনু ান রিডও একতারা চািরত হে ।
সবাইেক শানার আ ান জানাি ।।

EVENTS AROUND:

BANZI News:

িসএমআরিড ও িবএনেজডএফ ভলাি য়ারস-এর যৗথ উেদ ােগ নইবারস
ফর নইবারস া ােমর আওতায় কািভড-১৯ েকােপ আইেসােলশেন
থাকা পিরবারেদর িবিভ সাহায সহেযািগতা করেছন। আপিনও যাগ িদন।

Election 2022-24
Membership update: 23/04/2022
Nomination submit: 07/05/2022
Nomination withdraw: 11/05/2022
Election: 22/05/2022

Chad Night Market: 01/05/2022
(Sunday), 3 Rowe St. Onehunga,
Auckland 1061. From 6pm to 9.30pm.
Bangla Drama Festivals: 11June 2022,
Gleneden Play House Theatre,
Gleneden, Auckland

আেয়াজন ২০২২ বািষক ম াগািজন
মু ণ সংখ ার জন সাসাই র অিফেস যাগােযাগ
ক ন। ই-ম াগািজন পােবন সাসাই র ওেয়ভ
সাইেট।
ফ য়াির ২০২৩ সংখ ার জন লখা আহবান
জানাি ।
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