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সমসামিয়ক ও আমরা
গত মােস ,২৬ !শ মাচL ২০২১ ,বাংলােদশ Hাধীনতার সু বনL জয়Wী হেয় !গল। যতটা উৎসাহ ও উrীপনার সােথ
এই পsাশ বছেরর উদযাপেনর সtাবনা িছল তা হয়িন। তার =ধান কারন িবuবEাপী কেরানার মহামারীর তৃ তীয়
=ভাব। এই মােসর ১৪ ই এি=ল িছেলা পেহলা fবশাখ। বাংলােদেশ তখন লকডাউন। কেরানার =াMভL াব
=ডyভােব আঘাত !হেনেছ সারা িবেu ,বাংলােদশও এর বাইের নয়। তৃ তীয় =ভােবর ধাzাটা সামাল !দয়া
িবেuর জনE আসেলই কaকর।এই =ভাব3 এেসেছ ইউেক ভEািরেয়{ নােম কেরানার আ|মন !থেক যখন
িবেuর মা9 ১ ভাগ !লাকেক ভEাি}ন !দয়া হেয়েছ।অেনক !দশ আ|W !দেশ~েলার সােথ িবমান !যাগােযাগ
আপাতত ব• !রেখেছ। বাংলােদশও সকল যা9ীবাহী িবমান চলাচল একসVােহর জনE ব• !রেখিছল ১৪ !থেক
২০ !শ এি=ল পযLW। সােথ এক সVােহর লকডাউন।
!সৗভাগE|েম ,িনউিজলEাyর কিমউিন3েত কেরানার !কান !রাগী !নই। িবেদেশ !থেক আগেতেদর মEােনজড

স6াদকীয়
!দিশ &ই(ার বাংলােদশ কিমউিন3র এক3 মািসক মূখপ9 !যখােন পাঠকরা তােদর
=েয়াজনীয় সংবাদ ছাড়াও সািহতE, িবGান, HাIE, িবেনাদন, !খলাধুলা, সরকারী ও
!বসরকারী িনেদL শনামা সহ বাংলেদশী কিমিনউিন3র !লাকজেনর এই সূMর =বােস Iায়ী
ও অIায়ী জীবেন !ক !কমন আেছন বা থােকন তািরই িকছু =িতQিব িনেয়। আমােদর
আSীয় Hজন বলেত আমরা যােদর সােথ এই সুTের সময় কাটাই বা সVাহেW জমেপশ
আXা !দই বা তােদর সােথ !কাথাও ঘুরেত যাই তারাই আজেক আমােদর কােছর !লাক।
আমােদর আপনজন। িবিভ[ পালা পাবLেন একি9ত হই, ঘের িকংবা বাইের যােদর সােথ
িনম\েন যাই, তারাই আমােদর আপনজন। আমােদর আSীয়। এখােনও আমরা কােরা
আনে] আনি]ত হই, কেরা Mঃেখ Mঃখ পাই, কােরা অসুIতায় !সবায় এিগেয় যাই,
কােরা সুখবের আমরাও সুখী হই। আবার !কউ কটু কথা `নােল কa পাই, কােরা নােম
বদনাম হেল আঘাত পাই, !কই উেপbা করেল মনখারাপ কির। এ িনেয়ই আমােদর
এখােন ভাল থাকা। আবার !দখা যায় অেনেক মুেখ বেল “বাংগালীেদর সােথ িমশেবা না”
বা “বাংগালী বেল ওরা অমন” ইতEািদ ইতEািদ িকe আমরা তারাই আবার আমােদর সােথ
িমেলিমেশ থািক। কারন আমরা !য আমরাই। আমােদর fবিশaE হেলা আমরাই
আমােদরেক ভােলা জািন ও আমােদরেকই ভােলাবািস। এ ভােলাবাসা খুজেত বা হারােত
চাই না বেলই !সাসাই3 !দিশ &ই(ার !বর করেছ এবং আপনােদর হািস, কা[া, সুখ ও
Mঃেখর ভািগদার করার আhান জানােQ। !দশী &ই(ার `ধু =বাসী !লখক ও
!লিখকােদর উৎসািহত করার জনE। বাংলা এবং ইংিলশ !য !কান এক3েত !লখা যােব
যােত পরবতj =জkও অংশ িনেত পাের। আপিনও িলখুন এবং অনEেক িলখেত উৎসাহ
!যাগান। সবার ভাবনােক মুl কmন।

আইেসােলশন ও !কায়াের{াইেন ) এম আই িকউ (Mই সVাহ বাধEতামূ লক অবIান করেত হয়। এই সমেয়
তােদরেক Mই Mইবার কেরানার পরীbা হয়।এই Mইবাের !নেগ3ভ !রজাƒ এেলই তােদরেক সামািজকভােব
চলােফরার অনু মিত !দয়া হয়। নেচৎ যতbন পযLW !রজাƒ !নেঘ3ভ না আসেব তােদরেক এম আই িকউেত
অবIান করেত হয়। িনউিজলEাy সরকার জনগনেক িবেদশ …মেনর বEাপাের িকছু টা িবিধিনেষধ আেরাপ
কেরেছন। !য !কউ ইেQ করেলই !য !কান !দেশ !যেত পারেবন সিতE ,িকe িনউিজলEােy িফরেত হেল
তােদরেক এম আই িকউেত যখন জায়গার িন‡য়তা পােবন) ভাউচার (ˆক ঐ সমেয় িফরেত পারেবন। সােথ
আবার এম আই িকউর খরচও িনেজেক বহন করেত হেব।
িনউিজলEাy সরকার সŠিত ভারত !থেক আসা যাওয়া সকল যা9ীবাহী িবমান চলাচল ব• !রেখেছন। এর কারন ,
!বশীরভাগ যা9ী যারা ভারত !থেক আগত তােদর কেরানা পিজ3ভ। যিদও িবমান আেরাহেনর পূ েবL তােদর !ট‹
!নেঘ3ভ !দখােনা হেয়িছল। অনEিদেক িনউিজলEাy =থমবােরর মেতা ,১৯ !শ এি=ল !থেক ,আে•িলয়ার
সােথ !কায়াের{াইন বEািতেরেক উkু l যাতায়াত `m কেরেছন । এ সŽেকL িব•ািরত জানার জনE িনে•র
িলংেক িগেয় িব•ািরত !জেন িননঃ https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/quarantinefree-travel/quarantine-free-travel-australia-and-new-zealand/
বতL মােন িনউিজলEােy ফাইজােরর ভEাি}ন !দয়া হেQ। চার পযLােয় এই ভEাি}ন !দয়ার =ি|য়া চলেছ।
!ফ©য়ারী !থেক যারা সীমােW বা এম আই িকউেত কাজ কেরন তােদর এবং যারা তােদর সােথ বসবাস কেরন ,
মাচL !থেক যারা অিধক ঝু িকপূ ন)L হাউ-ির« (সামেনর সািরর কমjেদর ও অিধক ঝু িকপূ ন)L হাউ ির« (জায়গায়
বসবাস কেরন ,!ম !থেক যারা HাIEগত অিধক ঝু িকসŽ[ !লাকেদর ,এং সবLেশ¬ জু লাই !থেক সকল
নাগিরকেদর যারা ১৬ বৎসর অিধক বা =াVবয়«। ভEাি}ন !নয়াটা যিদও বাধEতামূ লক না তMপির সরকার
সবাইেক ভEাি}ন !নয়ার আমা\ন জানােQন।
িনঊিজলEাy পালLােমে{ গত কেয়কমােস কেয়ক3 িবষয় বা িবল িনেয় িবতকL কেরেছন এবং িবল~িল পাশ
কেরেছন। =থম িবল3 হল িফ® ,িভিডও এবং ¯াসাফােয়ড পাবিলেকশন িনেয়। এই িবল3 এেসেছ মূ লতঃ মাচL
২০১৯-এ |াই‹চােচL স\াসী হামলার সময় সরাসির !ফসবু েক লাইভ•ীম করার কারেন। সংেশাধীত িবল3
১৯৯৩ সােলর িফ® ,িভিডও ও ¯ািসফােয়ড পাি±েকশন আইনেক হালনাগাদ করা হেয়েছ। ি²তীয় িবল3 হল
বEিlগত bিতকারক িডিজটাল !যাগােযাগ) অননু েমািদত অWর³ িভজু য়াল !রকিডLং !পাa করা/Unauthorized
Posting of Intimate Visual Recording)। এই সংেশাধিন িবল3 ²ারা হামLফুল িডিজটাল কিমিনেকশন অEাº
২০১৫ !ক হালনাগাদ করা হেয়েছ। তৃ তীয় িবল3 হল বEবসায়ীেদর জনE...
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িনউিজল&'( সং ব'দ এবং ট/ িকট'িক (এ123ল ২০২১)
• 7চর:ফল িসিজন&'ল উ<েবতনভ/ ক @িমকেদর িভস' 3দ'েন িবিধবিহভ/D ত

•

ভ'েব
অেহত/ ক
িবলেFর
জনG
3ধ'ন
7ল'কস'ল
(িচফ
অF'ডস্ম'ন)িনউিজল&'( ইিমেKLশনেক Nম' চ'ইেত িনেদDশ িদেয়েছন ।
• R'ইSচ'েচDর সT'সক'র: ত'র িবUেV 3ম'িনত হত&' ম'মল' ও
সT'সক'র: ন'ম 3দ'েনর িবUেX আন:ত আদ'লেত সং েশ'ধন: আেবদন
সZিত 3ত&'হ'র কের িনেয়েছন ।
• িনউিজল&'ে(র ['\GবGব\'র পূনগDিঠতঃ ২০bট 7জল'িভিcক ['\G
বGব\'েক (District Health Boards) 7ভং েগ একbট একক জ'ত:য়
['\G সং \' কর' হেব ১ল' জু ল'ই ২০২২ স'েল । স'েথ একbট [তT
ম'ওিরেদর ['\G কতৃD পN থ'কেব য'েত ত'র' ত'েদর উপেয'গ: 3েয়'জন:য়
['\G সুিবধ' 7পেত প'েরন । এই পূনDগিঠত ['\G বGব\'য় 3চ1লত
7ভhগ1লক অব\'েনর ক'রেন (েপ'i 7ক'ড িভিcক) ভ'ল িচিকৎস'
প'ওয়'র 3িতবkকত'র অবস'ন হেব । 7য 7যখ'েনই বসব'স কUক ন'
7কন, ভ'ল িচিকৎস'র জনG 7স 7যই হ'সপ'ত'ল ভ'ল িচিকৎস' আেছ
7সখ'েন 7যেত প'রেবন ।
• সZিত ভ'রত 7থেক আগত সকল ধরেনর িবম'ন 7য'গ'েয'গ জন['\G
ঝু িকর ক'রেন িনউিজল&'( সরক'র দু ই সn'েহর জনG ১১ই এ123ল 7থেক
\িগত কেরেছন । 7বশ:রভ'গ ভ'রত 7থেক আগত য'o:েদর কের'ন'
পিজbটভ যিদও িবম'ন আের'হেনর পূেবD ত'েদর কের'ন' 7নেঘbটেভর
সনদপo িছল ।
• ১৯েশ এ123ল িনউিজল&'( এবং অেr1লয়'র মেধG 3থমব'েরর মত s'tট'সম'ন ব'ব্ল িহেশেব স:ম'u খুেল 7দয়' হেয়েছ ।এর ফেল, ব'ধGত'মূলক
7ক'য়'েরv'ইন ছ'ড়'ই দু ই 7দেশর য'o:র' [xেy য'ত'য়'ত করেত
প'রেছন । এ সzেকD িব{'িরত জ'ন'র জনG িনে|র 1লং েক িগেয় িব{'িরত
7জেন িননঃ
https://www.miq.govt.nz/travel-to-newzealand/quarantine-free-travel/quarantine-free-travelaustralia-and-new-zealand/
• আম'জেনর লডD অব িদ িরং িফ}ঃ অট'েগ' িরিজওেন িফে}র 7বশ িকছু
অং েশর সুbটং িশ~ই U হেব । এই িম তিরেত 3'য় ৬৫০ িম1লয়ন
ডল'র বGয়ভ'র ধ'যD কর' হেয়েছ । এর ফেল অলbট স বত
অথDৈনিতকভ'েব 7বশ ল'ভব'ন হেব বেল অেনেকই আশ'বG কেরেছন ।
• বyু ক সিহং সত'র আশ' 7বেড় য'ওয়'র ক'রেন িনউিজল&'ে( কেয়ক
ডজন 7থেক কেয়ক শত'িধক সুখভ'েগর 7য সকল পু1লশ কমDকতD 'র'
ক'জ করেছন ত'েদরেক বyুক সং েগ 7নয়'র অনুমিত িদেত হেয়েছ.
• s'tেপ'ট মT: ম'ইেকল ড সZিত একbট 7ঘ'ষন'য় জ'িনেয়েছন 7য,
গ'ড়: চ'ল'েন'র সমেয় 7ম'ব'ইল 7ফ'ন কর'র জিরম'ন' ৮০ ডল'র 7থেক
১৫০ ডল'ের বিধDত কর' হেয়েছ । সম:N'য় 7দখ' 7গেছ ২০১৫ 7থেক
২০১৯ স'েল য'নব'হন চল'ক'েল চ'লেকর 7ম'ব'ইল 7ফ'ন বGবহ'ের ২৪
জেনরও 7বশ: মৃত/G ও ৭০ জেনরও 7বশ: 7ল'েকর ভয়র ইুর:র িশক'র
হয়েছন । এ123েলর 7শষ 7থেক এই বিধDত জিরম'ন' U হেব ।
• 'ইভ  7ভ1ন 7দয়'র জনG সরক'রেক 7বশ িকছু ন'মকর' ড''রর'
পর'মশD িদেয়েছন । এর ফেল 3চ/ র 7ল'ক 7ভ1ন িনেত উৎস'িহত হেবন
বেল আশ' করেছন । এেত পুের' পিরব'র ব' স'েথ আস' অন&'নGেদর
একব'ের 7ভ1ন 7দয়' য'েব । 7ভ1ন 7নয়'র পর ২০ িমিনট
অবজ'রেভশন একইভ'েব ক'র প'েকD স ব বেল ত'র' জ'িনেয়েছন ।
• িনউিজল&'( সরক'র দN অিভব'স:েদর আব'িসক িভস' 3নয়েনর
3িRয়'bট শ:~ই U করেবন বেল জ'িনেয়েছন ।
• বছের ৫ িব1লয়ন ডল'র আয় কর' িবেদশ: িশN'থেদর আকৃ i করেত ১০
বছেরর 7বশ: সময় ল'গেত প'ের বেল িনউিজল&'( সং সেদর িশN' ও
ম'নবসzদ 7সেল কিমbট জ'িনেয়েছন । 3'য় ১লN ২০ হ'জ'েররও
অিধক িবেদশ: ছ'o বছের মহ'ম'িরর পূেবD িনউিজল&'ে(র িবিভ িশN'
3িত'েন িশN' িনেত আসেত' । মহ'ম'িরর পূেবDর অব\' িফিরেয় আনেত
অuত এক দশক ল'গেত প'ের বেল কিমbট আশ' বG কেরেছন ।
=======================
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ব'ং ল'েদশ:য় রমজ'ন
3বkক'রঃ ডর ন'িগDস আফের'জ 7চhধুর:
3িত বছর রমজ'ন ম'স আেস আ'হ্ ত'’আল'র সbi অজD েনর এক অপ'র সুেয'গ
এবং বরকত িনেয় । আ'র পির1V, আ-িনয়Tণ,সহ'নু ভিত, এবং সহনশ:লত'র
চচD' কর'র এক সুবণD সুেয'গ ঘেট 7র'জ' ব' িসয়'ম প'লেনর ম'ধGেম । ধু খ'ন'1পন' 7থেক িবরত নয়, সকল ন'হ 7থেক িনেজেক মু  র'খেত প'রেলই
িসয়'েমর উেশG অিজDত হয় । ম'নুষ িসয়'ম প'লেনর প'শ'প'িশ 7কয়'মুল ল'ইল,
7ক'রআন পড়', দ'ন-স'দ'ক' কর', ল'ইল'ত/ ল কদেরর এব'দত, 7দ'য়' ইে{গফ'র
ইত&'িদ 7নক আমল করেত তৎপর হয় । মসিজদেল'েত এশ'র ন'ম'েজর পর
ত'র'ব:র ন'ম'জ পড়েত িবপুল 7ল'ক সম'গম ঘেট ।
রমজ'ন ম'স মূলত সং যেমর ম'স, িনেজর নফসেক িনয়Tেণর ম'স, অথচ
আম'েদর অেনেকর খ'দG ত'1লক'য় অনG ম'েসর 7চেয় এ ম'েস 7বিশ খ'দG থ'েক,
য' রমজ'েনর িশN'র পিরপ: । রকম'ির ইফত'েরর পসর' িনেয় বেস ন'িম-দ'িম
এবং স'ধ'রণ খ'ব'েরর 7দ'ক'নেল' । গৃিহণ:র' িবিবধ রকেমর ইফত'ির ব'ন'য় এবং
পিরব'েরর সব'ইেক িনেয় ইফত'র কের । ত'ছ'ড়', আ:য়-[জন, বkু -ব'kব িনেয়
ইফত'েরর 3চলন িবেশষভ'েব সম'দৃ ত । ইসল'েমর 3িত আম'েদর আেবগ,
ভ'লব'স'র কমিত 7নই, িক ইসল'েমর 7মh1লক িবষয়েল'র ব&'প'ের আম'েদর
'ন খুব কম । িকছু সং খGক ম'নুষ 7র'জ' র'েখ িক ম'নুিষকভ'েব 7র'জ'র জনG
3¡ত থ'েক ন' । আমর' নফল এব'দেতর U¢ বুিঝ িক িগবত, পরিনy' এসব
হ'র'ম ক'জ 7থেক িনেজেদরেক দু ের র'িখ ন' । এর মূল ক'রণ 7ক'রআন ন' বুেঝ
পড়', এবং 7ক'রআেনর ব'ন: উপলি£ ন' কর' । িনেজর িভতের পিরবতD ন আন'র
জনG 7ক'রআন অথD বুেঝ পড়'র প'শ'প'িশ 7ক'রআেনর ত'ফিসর এবং হ'িদস
পড়েত এবং বুঝেত হেব । নিবজ:র জ:বন: পড়েত হেব । িব¤ জু েড় এবং
ব'ং ল'েদেশ 7ক'রআন িতল'ওয়'েতর কদর খুব 7বিশ । রমজ'ন ম'েস সzূণD
7ক'রআন অেনেক দুই/িতনব'র পেড়ন, িক অথD বুেঝ পড়' ব' আয়'ত িনেয় িচu'
ভ'বন' কেরন ন' । ত'ই আমর' হ'র'ম ক'জ ছ'ড়েত প'ির ন', দু ন িত করেত ভয় প'ই
ন', এবং
ইসল'েমর ন:িতম'ল' িনেজেদর জ:বেন 3েয়'গ করেত
প'িরন' । ত'ইেত' এই সং যেমর ম'েসও িজিনসপেoর মূলG ব'েড়, ফেল, মধG এবং
িন
িবেcর
ম'নুেষর
জ:বন
য'পন
কiকর।
রমজ'ন ম'েসর 7শষ দশ িদেনর 7বেজ'ড় র'তেল'েত আমর' ল'ইল'ত/ ল কদর
অনুসk'ন কে¥ নফল এব'দেত শ'িমল হই । এই বরকত পূণD র'েত পরবত এক
বছেরর জনG 3িতbট ম'নু েষর জ:বেনর U¢পূণD িবষয়েল'র িসV'u আ'হ্
ত'’আল' িনেয় থ'েকন । মসিজেদ নফল ন'ম'েজর জনG রমজ'ন ম'েসর স'ত'শ
ত'িরখ অসং খG ম'নুেষর সম'গম ঘেট । ন'ম'জ মুলত আ'হ্ ত'’আল'র স'েথ
স'N'ৎ, কেথ'পকথন, এবং পিরপূণD সমপDণ । ন'ম'েজ আ'হ্ ত'’আল'র স'েথ
সzকD \'পেন আমর' অিধক'ং শ ম'নুষ বGথD । 3িতbট আয়'েতর অথD বুেঝ, ধ:র1\র ভ'েব ন'ম'জ পড়েল 7স সzকD \'1পত হয় । ত'হ'¦ু েদর ন'ম'জ পেড় এবং
7দ'য়' ইে{গফ'েরর ম'ধGেম আ'হ্ ত'’আল'র নকটG অজDন করেত প'ির ।
স'হ'ির খ'ওয়' সু'হ ,ত'ই স'হ'ির 7খেত উেঠ আমর' ত'হ'¦ু েদর ন'ম'জ পড়'র
সুেয'গ করেত প'ির । রমজ'েনর দ:ঘD এক ম'স সং যম এবং এব'দেতর ম'ধGেম
িনেজেদরেক সং েশ'ধন কের িনেত প'ির । মেনর স:ণDত' দু র কের, উদ'র িচেc
সব'ইেক Nম' কের, িবিনমেয় আ'হ্ ত'’আল'র Nম' অজDন করেত প'ির ।
3িতদ'ন ন' 7চেয়, ধু আ'হ্ ত'’আল'র সbiর জনG দ'ন, স'দ'ক' কের আ1V
ল'ভ
করেত
প'ির ।
ব'ং ল'েদেশর অিধক'ং শ ম'নুষ রমজ'ন ম'েস ত'েদর অথD, সzিcর য'ক'ত িদেয়
থ'েকন ।
য'ক'ত
ঈম'েনর
ছয়bট
{ে র
মেধG
একbট ।
িক
সম{ সzিcর 7য পিরম'ণ য'ক'ত হয় ত' পুরপুির আমর' আদ'য় কির ন' । কম
দ'েমর লুি¨
শ'ড়: িদেয় গর:ব এবং অসহ'য় ম'নুষেল' িনেয় 3চ'রম'ধGেম
ক&'পশন কির । অথচ আমর' ভ'িব ন' য'ক'ত িবধ'ন একbট ফরজ এব'দত ।
7ক'রআেনর অিধক'ং শ আয়'েত ন'ম'েজর প'শ'প'িশ য'ক'েতর 3স¨ এেসেছ ।
3িত বছর কেয়কট' পিরব'রেক য'ক'েতর ট'ক' িদেয় ['বলF: কর'র 723'েজ
হ'েত িনেত প'ির । ত'হেলই য'ক'ত িবধ'েনর মূল উেশG ব'{ব'িয়ত হেব ।
7ক'রআন-হ'িদেসর িশN' এবং উপলি£ ন' থ'ক'র ক'রেণ ইসল'েমর ন:িতম'ল'
আমর' আম'েদর জ:বেন ব'{ব'িয়ত করেত প'ির ন' । তেব আম'েদরেক হত'শ
হেল চলেব ন' । চলুন, আমর' সব'ই ( 7ম'সলম'ন ভ'ই এবং 7ব'েনর') ইসল'িম
িশN'য় িশ1Nত হই এবং িসয়'ম প'লেনর ম'ধGেম িনেজেক পিরV কির ।
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১ম পাতার ২কলােমর পর....
একতরফাভােব =িতেযািগতামুলক বাজারেক িনেজেদর করায়¼ কের বা িসyেকট বানায় তা
!রাধ করার জনE। এ িবল~িল স½ে• িব•ািরত জানার জনE িনেkর িলংক3 !দখেত পােরনঃ
https://www.parliament.nz/en/get-involved/topics/all-current-topics/

Gখলাধু লা

এবার আসা যাক !সাসাই3 িনেয় M-এক3 কথা। এ মােসর ১৭ ই এি=ল !সাসাই3 বরাবেরর মত
ইফতার পা3Lর আেয়াজন কের। গত এক বছের বািষLক সাধারন সভা ছাড়া আর !কান বড় ধরেনর
!গট-টুেগদার করা যায়িন। এটাই িছল !সাসাই3র এ বছেরর =থম সামািজক কাযL|ম। সাধারন
সদসEরা ছাড়াও !বশিকছু আমি\ত অিথিতরা এেত অংশ !নন। বা¿ােদর !কারান !তলওয়াতসহ
ইসলািমক আেলাচনা িছল এ অনুÀােনর মূল আকষLন।
!দশী &ই(ার বরাবেরর মত এবােরা িনেয় এেসেছ রকমারী িবষয়। সািহতE ও সংঘঠন সংবাদ
ছাড়াও আেছ সমসামিয়ক আেলাচনা। আশাকির সংখEা3 আপনােদর ভাল লাগেব। আমরা
আপনােদর !লখা চাই। সােথ মতামতও জানেত চাই যােত আমরা এই !দিশ &ই(ারেক আেরা
আকষLনীয় করেত পাির।
আজেক এ পযLW। সবাইেক রমাদান কিরম ও আগাম ঈদ-!মাবারক।
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িনউিজল'াD এলাটF Gলেভল ১
এলাটL !লেভল বা সতিকL ত সংেকত ১ মােন হেলাক) আমােদরেক সবLদা সতকL থাকেত হেব যােত !কািভড-১৯ ভাইরােসর সামানEতম =েকাপ
!দখা মা9 =েয়াজনীয় পদেbপ িনেত পাির।
খ) সীমাW !থেক যােত !কানভােবই এই ভাইরাস ঢু কেত না পাের এজনE সীমাW রbাকারীরা
সবLদা সতকL থাকেছন। যারা সীমাW !থেক ঢু কেবন তােদরেক বাধEতামূলক !কািভেডর পরীbা
করা হয় এবং ১৪ িদন বাধEতামূলক মEােনজড আইেসােলশেন থাকেত হয়।
গ)যিদ !কউ অসুIতা !বাধ কেরন তােদরেক ঘের থাকার জনE বলা হেQ যতbন না তােদর
!কািভেডর পরীbা !নেগ3ভ হয় অথবা পাি±ক !হলথ !থেক িনেদL শ না পান। !য !কান
!কািভেডর িসŽটন অনুভব করেলই পরীbা করান। পরীbা3 সবার জনE সŽূনL িÃ।
ঘ) পাি±ক ÄাÅেপােটL চলাচেলর সময় বাধEতামূলকভােব মা« বEবহার করার িনেদL শ !দয়া
আেছ।
ঙ) সবসময় পিরÇার পিরQ[তা রbা কmন, িনয়িমত সাবান-পািন িদেয় ২০ !সেকেyর !বশী
সময় ধের হাত !ধৗত কmন এবং পের ভালভােব `িকেয় িনন। হাঁিচ ও কািশ হেল কনুইেয়র
ভােজ কmন।আপনার আশপাশ পিরÇার রাখুন।
চ) আপনার চলােফরার !রকডL রাখুন (!কাথায়, কখন …মন কেরেছন ও কার সােথ !দখা
কেরেছন তথE) িক½া িকউআর !কাড «Eান কmন।
ছ) সেবLাপির অপিরিচত !লাকজন !থেক িনরাপদ MরÉ বজায় রাখুন। এই িনরাপদ MরÉ
!কািভড ১৯ =াMভL াব !থেক সবাইেক রbা করেব।
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ি|েকটঃ সŠিত বাংলােদশ জাতীয় ি|েকট দল িনউিজলEােy ২ সVােহর (!খলা `mর পুেবL ২
সVাহ !কায়ােরনটাইেন িছেলন) সফর সŽাদন কের !গেলন। িতন3 একিদেনর ও িতন3 3টুেয়ি{ !খলেছন। ২০ !শ মাচL =থম একিদেনর ডােনিডেনর !খলা3েত বাংলােদশ দল ৮
উইেকেট পরািজত হেয়েছ। ±EাককEাপস ২১.২ ওভাের Mই উইেকেটই ১৩১ রান তু েলন যা
টাইগাসL সব উইেকট !ফেল এই রান তু েলিছেলন। ি²তীয় একিদেনর !খলা3 হয় |াই‹চােচL
মােচLর ২৩ তািরেখ। এই !খলা3 তু লনামুলকভােব একটু উে¼জনামূলক !খলা িছল। টাইগাসL ৬
উইেকেট ২৭১ রান তু েলন। ±EাককEাপস ৫ উইেকেটই ৪৮.২ ওভাের এই রান তু েল ৫ উইেকেট
পরািজত কেরন। ৩য় একিদেনর !খলা3 হয় ওেয়িলংটেন ২৬েশ মাচL। ±EাককEাপস ৬ উইেকেট
৩১৮ রােঙর পাহাড় গেড় !তােলন। বাংলােদশ দল ৪২.৪ ওভাের ১৫৪ রান তু েল সবাই আউট
হেয় যান। িনউিজলEাy দল ১৫৪ রােন জয়ী হন। িতন3 3-টুেয়ি{ !খেলন ২৮ !শ মাচL
হEািমলটেন, ৩০েশ মাচL নEািপয়াের এবং !শষ মEাচ3 অকলEােy। িতন3 মEােচই বাংলােদশ দল
পরাজয় বরন কেরন।হEািমলটেন ৬৬ রােন, নEািপয়াের ২৮ রােন এবং অকলEােy ৬৫ রােন।

৩৬তম আেমিরকা’স কাপ Gবাট Gরসঃ
সŠিত, ১৭ই মাচL, অকলEােy সমাV !হাল ৩৬তম আেমিরকা কাপ !বাট !রস। ১৫ জানুয়াির
২০২১ !থেক এ !খলা `m হেলও মােঝ করনার কিমউিন3 =াMভL ােবর জনE !খলা ব• িছল !বশ
িকছু িদন। এিমরা3স 3ম িনউিজলEাy এবারও ধের রাখেলা তােদর িশেরাপা। িশেরাপা লড়াইেয়র
=িতেযাগীতা `m হয় ১০ই মাচL। ১০ই মাচL M3 !খলা হয়, ১১ই মাচL !কান !খলা িছল না। ১২ ও
১৩ই মাচL =িতিদন M3 কের !খলা হয়। =থম ৬3 !খলা ৩-৩ Ë হয়। ১৪ই মাচL !খলা পিরতEl
হয় িনধLািরত বাতােসর !বগ না থাকায়। ১৫ই মাচL M3 !খলা হয়, যার M3ই 3ম-িনউিজলEাy
িজেত।ঐ িদেনর ি²তীয় !খলা3 িছল সবLকােলর সবেচেয় উে¼জনার !খলা। 3ম-িনউিজলEােyর
পােল পযLাV বাতাস না পাওয়ায় তারা !রেস পেড় যায়। ৪ িমিনট বা ২ িকলিমটােররও !বশী লুনা
!রাসা !থেক িপছেন থােক। িকW 3ম-িনউিজলEাy !কান কালেbপন না কেরই শাW মি•ে«
পােল বাতাস ধের আবার !রেস িফের আেস।তখেনা তারা ৪ িমিনেটর !বশী িপছেন, যা অিত|ম
করা অিবuাসE। লুনা !রাসা =ায় িনি‡ত !য তারাই এই !রেস জয়ী হেত যােQন। MভL াগE|েম
!লগ চার ন½র !ঘারার সময় লুনা !রাসা তার পােলর বাতাস পেড় যায়। তারা িকছু েতই আর পােল
পযLাV বাতাস আনেত পারিছেলন না। এক পযLােয় তার বাউyািরর বাইের চেল যায় বাতাস ধরার
জনE। যার জনE তারা M’Mবার !পলাি{ িদেত হয়। =ায় ৭-৮ িমিনট !চaা কের লুনা !রাসা তােদর
পােল বাতাস আনেত সbম হয়। এর মেধE 3ম িনউিজলEাy তােদর ৪ িমিনট আেগই !শষ কের
!ফেলন।১৬ই মাচL এক3 !খলা হয় !য3 3ম িনউিজলEাyই িজেত। ১৭ই মােচLর !খলায় 3ম
িনউিজলEাy িজেত !গেল !খলা ৭-৩এ 3ম িনউিজলEাy জয়ী হেয় িশেরাপা ধের রােখন।
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Society’s News:
গত ১৭ এি=ল !সাসাই3 =িত বছেরর মেতা এবছরও বাৎসিরক ইফতার পা3Lর অেয়াজন
কেরিছল। এেত সাধারন সদসE ও সদসEারা ছাড়াও আমি\ত অিতিথরা অংশÍহন
কেরন।বা¿ােদর !কারান !তেলায়াতসহ এক3 ইসলািমক আেলাচনার বEবIা িছল
!যখােন HনামধনE ইসলািমক িচWািবদগন সামািজক ও বEবহািরক ইসলাম িশbা িনেয়
বlবE রােখন।
আগামী ২৫ !শ জু লাই !সাসাই3র ৩০ বছের উদযাপন করেত যােQ। এ উপলেbE
!সাসাই3 এক3 !মলাসহ িবিচ9ানুÀােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। এ উদযাপন উপলেb
=েয়াজনীয় সূিচপ9 যথাসমেয় =চার করা হেব।
BANZI’s program:

বাÎজীঃ সŠিত বানজী পেহলা fবশাখ উপলেb এক3 fবশাখী !মলাসহ মেনাG
িবিচ9ানুÀােনর আেয়াজন কের। ১৭3 ‹লসহ আেয়াজকেদর (Åর !রঁেনসা হাউিজং ও
মাইটার !টন !মগা-এর ‹ল সবার Ïিa আকষLন কের। বাংলােদশী মুখেরাচক খাবারসহ
বনLালী কাপেড়র ‹ল~েলােত আগত দশLকেদর অংশÍহন িছল এই অনুÀােনর মূল লbE।
িবিচ9ানুÀান3 িছল সাবলীল।সু]র !‹জ !ডেকরশন ও ভাল সাউy িসে‹েমর জনE
অনুÀান3 িছল উপেভাগE। বাÎজীর পরবতj অনুÀান~েলা হলঃ ইফতার মাহিফল ২রা !ম
এবং ঈদ জামাত। এই M3 অনুÀানই িফকিলং !স{ার ,৫৪৬ মাউ{ আলবাটL !রাড ,িÐ
িকংস-এ অনুিÀত হেব।

What’s happening around?!!
বাংলােদশ সংবাদঃ সরকােরর িনেদd শeেম িসিভল এিভেয়শন অব
বাংলােদশ কেরানার মহামারীর iাদুভdােবর কারেন সকল আkজd ািতক
যাmীবাহী িবমান চলাচেলর উপর সoাহবSাপী িনেষধাqা জারী
কেরিছেলন, যা ১৪ই এিiল Uথেক ২০ এিপল পযdk বলবৎ িছল।এই
Uলখা iচােরর সময় এর ধারাবািহকতার সবdেশষ খবর পাওয়া যায়
নাই।
সূmঃ https://www.thedailystar.net/travel/news/caab-suspends500-international-flights-week-april-14-2075905

এবােরর বাংলা নববষd লকডাউেনর জনS উদযাপন করা হয়িন।নববষd
ও রমাদান দুেটাই এবার কেরানার মহামারীর iেকাপ বাংলােদেশ বৃি‰
পাওয়ার কারেন Uকান আনুŠািনক সমাগম করা যায়িন।

• Quran Learning Class: Every Saturday 5.30pm to 6.30pm, Avondale Community
Centre, 99 Rosebank Road, Auckland.
• Iftar Mehfil, 2nd May 2021, Three Kings Community Hall. Website: www.banzi.org.nz
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