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কনসু লার ক া

২০২২

বাংলােদশ হাইকিমশন, ক ানেবরা, অে িলয়া স িত ১৪ই জু ন ২০২২ হড অব চ া াির তা িলল িদলওয়ার
মু ন া িরত এক িব ি েত জািনেয়েছন য আগামী ২২ অে াবর, ২০২২ (শিনবার) তাউরাংগােত এবং
২৩ ও ২৪ শ অে াবর ২০২২ (রিব ও সামবার) অকল াে কনসু লার ক াে র স াব তািরখ িনধারন করা
হেয়েছ। তেব ান ও সময় এখনও িনধারন করা হয়িন। অকল া অনারাির কনসু লার জনাব শিফ র
রহমান ভঁূ ইয়া ও িবিডকনসালএনেজড ফসবু ক পেজও এই িবজি র সারমম কাশ করা হয়। তেব সবার
অবগিতর জন িব ি িনে দয়া হলঃ

সবাইেক মাটািরিকর ভ া!! হ ািম েনর ইি েপ কাপ ি েকেটর চূড়া
পযােয়রেখলা েলা আবহাওয়ার জন িবলি ত হ লও আেয়াজকরা শষ পয
২৯ শ ম ২০২২-এ স
করেত সমথ হয়। সাসাই র রিডও একতারা ও
দিশ ই ার িমিডয়া পাটনার িহেসেব সােথ থােক।
সাসাই স িত শষ কেরেছ তােদর িবএনেজডএফ ামা ফি বল ২০২২।
পাঁচ নাটক ম করা হয়। বা ােদর ইংেরজী নাটক িছল চমৎকার। মায়ুন
আহেমেদর চার গ িনেয় এই নাটক েলা স াদনা, পিরচালনা ও ম কেরন
নািসর সু মন। নাটক েলা সবার মেনার েন স ম হয় ও দশকেদর ভূয়সী সংশা
ড়ায়।
সাসাই এখন িবিভ া বা অনু দান দানকািরেদর কােছ িবেশষ আ া অজন
কেরেছন। তারা সাসাই র িবিভ কমকাে সহেযািগতা করেত
ত।
সাসাই আগামী ২৩ শ জু লাই ২০২২-এ এক িপঠা উৎসেবর আেয়াজন করেছ
এবং এর িব ািরত অিত িশি ই কাশ করা হেব।
আশাকির বরাবেরর মেতা এবােরর দিশ ই ার আপনােদর ভাল লাগেব। সবাই
সু থা ন ও ভােলা থা ন। সবাইেক আগার ঈ ল আজহার েভ ছা।।
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আগামী ২৬ শ জু ন ২০২২ নািদ, িফিজেত কনসু লার কা করা হেব। জানা মেত িফিজেত ায় ৫০০০ বাংলােদশী
বসবাস কেরন।
িব
র িলংক িনে দয়া হলঃ
https://www.bhcanberra.com/sites/default/files/doc/notices/Tentative%20Schedule%20of%20Co
nsular%20Camp%20in%202022%20%282%29.pdf

--------------

মাছ আমদািন
িনউিজল াে র িমিন অ াইমারী ই াি জ স িত ইিলশ মাছসহ ায় সকল ধরেনর িমি পািনর মাছ আমাদানীর
উপর িনেষধা া িশিথল কেরেছন। এখন থেক আমদািনকারকরা ইিলশমাছসহ িনধািরত িমি পািনর মাছ এক কিজর
প ােকেট ােজন কের আমদািন করেত পারেবন। য সকল মাছ আমদািনেযাগ তা ব ি গত খাবােরর জেন ও
শতসােপে সােথ িনেয় আসেত পারেবন। মাছ আমদািন বা সােথ আনার পূ েব ভাল কের আইন জেন িনন। সবার
অবগিতর জন িনে আমদািনকারক ও ব ি গত খাবােরর জন
িল দয়া হলঃ
আমদািনকারকেদর জন ঃ https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/51229/direct
ব ি গত খাবার িহেসেব সােথ আনার জন ঃ https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/39272-PersonalConsignments-of-Animal-Products-Import-Health-Standard
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“িস া ”

ডা :নায়লা আজীজ িমতা
১৭/০৫/২০২২
ি সবন

সাসাই র ামা ফি েভল-২০২২ সাথকভােব স করার পর টিলিভশন িসিরেজর
এক পেবর জন কলা শিল িনবাচেনর আহবান।

Looking for actor actress of all age groups (8 years
old onward) of Bangladeshi origin for an episode
of a documentary series call “I AM”
My name is Greta Gregory and I am currently casting for an episode of a
documentary series called I Am. This episode features Farid Ahmed, a
Bangladeshi immigrant who moved to New Zealand in the 80s and survived
being hit by a drunk driver but became paraplegic. Farid lost his beautiful
wife, Husna, during the March 15 Terrorist attack and since then has become
a champion for peace.
We are looking for Bangladeshi people of all ages to play Farid and the people
from his life- as we start the episode in Bangladesh where Farid grew up.
We need children to participate in a soccer game, teenagers who were part
of a political action group, Farid’s parents and many more!
All roles are paid depending on the size, and you will be fed on set!

Anyone of any age can contact me at
greta.gregory@screentime.co.nz
with a recent picture and a little bit about themselves.
Greta Gregory
Casting Producer- Screeningtime NZ
M: +64 20 4139 1748
36 Williamson Avenue, Grey Lynn, Auckland 1021, NZ

ছিবঃ মা ািফজু র রহমান
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সংগঠন সংবাদঃ

(১ম কলােমর পর)

হ ািমলটেনর রাইিজং টাইগার আেয়ািজত ও বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই ই ক-েক
দ িনউিজল া িমিন ির অব হলথ-এর ভ াি ন ও ইমু নাইেজশন ইথিনক কিমউিন স
কিমিনউেকশন ফাে র আিথক সহেযািগতায় “বাংলােদশ ইি েপে কাপ-২০২২”-এর চুড়া পযােয়র
খলা েলা গত ২৯ ম ২০২২ স
করেত স ম হয়। আবহাওয়াজিনত িবিভ িত লতা অিত ম
কের সংগঠকরা এই চুড়া পযােয়র খলা েলা সু ু ভােব স ািদত কেরন। চার দল সিমফাইনােল
উেঠ। দল েলা হাল- রণতূ য,
ওয়ািরওর, টামািক ু পাস ও অকল া ব ল টাইগাস। ফাইনােল
রণতূ য টামািক ু পাস- ক পরািজত কের চ াি য়ন হয়।

বাংলােদশ ইি েপে
কাপ-২০২২-এর িমিডয়া পাটনার িছল বাংলােদশ িনউিজল া
িশপ
সাসাই র রিডও একতারা ও দিশ ই ার। রিডও একতারা ি প ীম িমিডয়া িলিমেটেডর
টকিনক াল সহেযািগতায় সিমফাইনাল ও ফাইনাল খলা েলা সরাসির মাঠ থেক লাইভ ফসবু ক ও
ইউ উেব স চার কের। রিডও একতারার পিরচালক ও হা িভ (তানভীর) ফয়সাল পুেরা লাইভ
অনু ান পিরচালনা কেরন। সাসাই র সাধারন স াদক ড মাঃ আকবর হােসন ও কাযকরী পিরষেদর
সদস জনাব মাহা দ কাম ামান সিমফাইনাল ও ফাইনাল খলার সময় উপি ত থেক পু র ার
িবতরণ কেরন।

সংগঠন সংবাদঃ
এ মূ লতঃ িছল বতমান সমেয় ই ােনট াম বা িসিকউির স ক ত সতকতামূ লক নাটক। ু েদ
িশ ীেদর অিভনয় িছল সাবলীল ও উপেভাগ । নািসর সু মেনর িনেজর রচনায়, িনেদশনায় ও
পিরচালনায় নাটক েত অিভনয় কেরন ি য়, রায়হান, শারফা, ফায়াম ও সাফওয়ান।
খ াত লখক মায়ুন আহেমদ রিচত এর পর চার নাটক তারই রেন ম করা হয়। এই
“সাঁজেবলার গ ” নাটক েলা হেলা পা, িব ম, স ক ও অিচন বৃ । ডাঃ তাপস বড়ুয়ার িনেদশনা
ও উপ াপনায়, নািসর সু মেনর স াদনায় ও পিরচালনায় দিশত নাটক েলা দশকেদর চুর আন
িদেত স ম হয়। নাট উৎসেবর টকিনক াল, িভজু য়াল ইেফে ও লাই ং-এর দািয়ে িছেলন
আিকেট আবু হক শািহন, ম ও সািবক সাহােয িছেলন বাপন ফক ি ন, ক ােমরা ও ি র ছিবর
দািয়ে িছেলন িলটু ও িনঝু , মক-আেপ িছেলন াইিল হয়ার এ িবউ ্ র কনধার ফিরদা হক ও
হল ম ােনজেমে িছেলন িবএনেজডএফ ভলাি য়ার । ব াব াপনা, যাগােযাগ ও পাবিলিস েত
িছেলন চৗধু রী ইমদা ল হক তু িহন। অিভনেয় অংশ িনেয়িছেলন যারা, তারা হেলন- ওয়াসী, প া,
িলয়াকত, াতী, জয়, নাইম, মনসূ রা ও নািসর। বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই ই ক-এর
অথায়েন এই নাট উৎসব স
করা হয়। সাসাই র এই অথায়েন যারা সাহায কেরেছন তারা
হেলন অকল া িস কাউি েলর ি েয় ভ কিমউিন , িনউিজল া িমিন াির অব হল -এর
ভ াি ন ও ইমু নাউেজশন ইথিনক কিমউিন কিমিনউেকশন ফা , লটাির া ও ফাউে শন নথ
থেক দ অনু দান। এই নাট উৎসেবর সকল অিভেনতা, অিভেন ীরাসহ অন ান কলা শলী,
সহেযাগী ও
ােসবীরা আগত দশকেদর ভূয়সী শংসা িড়েয়েছ। সাঁেজর বলার এই ধারনকৃত
নাটক েলা আপনারা দখেত পােবন বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই র ফসবু েক ও
ওেয়ভ সাইেট (ইউ উব চ ােনেল)।

লাইভ ডকা মাঠ থেক
নাটক েলা লখার জন সাসাই র ইউ উব চ ােনেল দখু নঃ
https://www.youtube.com/watch?v=eSSaQj0ejwQ

বা িজর ইেলকশনঃ

িফ হ া র

চ াি য়ন দল- রণতূ য
গত এগােরাই জু ন ২০২২ এই থমবােরর মেতা বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই ই ক
অকল াে বাংলা নাটক ফি েভল-২০২২-এর আেয়াজন কের -হাউস িথেয়টাের (১৫ নেডইল
রাড, ন-ইেডন, অকল া )। সাসাই র া ন সাধারন স াদক, নািসর সু মেনর (েমাহা দ
নািসরউি ন িময়া) ঐকাি ক েচ ায় ও অকল াে বসবাসকারী বাংলােদিশ সাং ৃ িতক ম েলর
সু িধজনেদর সািবক সহেযািগতায় এই নাট উৎসব খু িবই সু চা েপ স করা হয়। বা ােদর এক
ইংরজী িশ নীয় নাটকা িছল যা দশকরা আনে র সােথ উপেভাগ কেরন।
বািক অংশ ২য় কলােম
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স িত ২২ শ ম ২০২২-এ স হেলা বানজীর কাযকির পিরষেদর ইেলকশন ২০২২-২৪। এেত ’ প ােনল অংশ িনেলও
ইেলকশন কিমশন াথ েদরেক ব ালেট নােমর অদ া েরর াধােন র িভি েত িবন াস কেরিছেলন। ইেলকশন কিমশন
ভাটারেদর প ােনলিভি ক িনবাচন করােক িন ৎসািহত কেরন এবাং যাগ ব ি িনবািচত করার উপের জার িদেয়িছেলন।
ভাটাররা চার িনবািচত কে ভাট িদেত পেরেছন। ক েলা িছল -অকল া ,হ ািমলটন ,তাউরাংগা ও হ াি ংস।
সবেমাট ১১৪৪ জন ভাটার িনবি ত হন। ইেলকশেনর ফলাফল কােশ িবিবধ কারেন একটু িবলি ত হেলও গত ৮ই জু ন
২০২২-এ ইেলকশন কিমশন ইেলকশেনর পু নাংগ ফলাফল সরকািরভােব ঘাষনা কেরন।
কাযকরী পিরষেদর সদস িহেসেব যারা িনবািচত হন তাঁরা হেলন -১। মাঃ রিবউল ইসলাম ও ২। মাঃ মিফজু র রহমান আপন।
তাঁরা যথা েম ভাট পান ৫৭৭ ও ৫৪৮। তাঁেদর িনকটতম াথ রা পান -৩। নাজমু ল চৗধু রী ও ৪। মাহা দ ফা াহ উি ন। তাঁরা
যথা েম ভাট পান ৩৪৬ ও ৩৪৩।
সাং ৃ িতক স াদক িহেসেব িনবািচত হন আ ু স সালাম। িতিন ভাট পান সবেমাট ৫৫৫। তাঁর িনকটতম াথ সােহল সােহল
পান ৩৭২।
ধম ও ম বারশীপ স াদক িহেসেব িনবািচত হন মাঃ মিন ামান। িতিন ভাট পান ৫৯৬। তাঁর িনকটতম াথ হাসান
আহেমদ পান ৩২১।
কাষাধ িহেসেব িনবািচত হন মাঃ দেলায়ার হােসন। িতিন ভাট পান সবেমাট ৬১২ ভাট। তাঁর িনকটতম াথ িছেলন
মাঃ সাইফু ল ইসলাম খান। িতন পান ৩৩২।
সহ-সাধারণ স াদক িহেসেব িনবািচত হন মাঃ মাহবু বুল আলম খান। িতিন ভাট পেয়েছন ৫৯৬। তাঁর িনকটতম ািথ
িছেলন মা; আিরফ হােসইন িদপু । িতিন ভাট পেয়েছন ৩৩৭ ভাট।
সাধারণ স াদক িহেসেব িনবািচত হন মাহমু দ রহমান। িতিন সেবা ভাট পেয়েছন। িতিন পেয়েছন ৬৩৭ ভাট। তাঁর
িনকটতম াথ িছেলন আর. এইচ .মাহেমদ (হাসান (রােফল। িতিন ভাট পেয়েছন ২৯৫।
২০২২-২৪ সােলর সভাপিত িহেসেব িনবািচত হেয়েছন ইউসু ফ আলী জায়ারদার। িতিন ভাট পেয়েছ সবেমাট ৫৬৫। তাঁর
িনকটতম ািথ িছেলন জাহা ীর আলম। িতিন ভাট পেয়েছন ৪০২ ভাট।
মেহদী হাসান িশিশর সহ-সভাপিত িহেসেব িবনা- িতদি তায় পূ েবই িনবািচত হেয়েছন।
===========xxxx==============
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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 ।।

Bangladesh News

EVENTS AROUND:
e-Sports: Sunday 3rd July 2022,
3 Rowe Street, Onehunga, Auckland

আগামী
আগামী ২৫ শ জু ন ২০২২ বাংলােদেশর মাননীয়
ধানম ী প া সতু র উে াধন করেবন।

স িত কািশত তেথ জানা গেছ, সু ইস ব াংেক
বাংলােদশীেদর টাকার পিরমান ৮,২৭৬ কা টাকা।

BNZFS and Kingsmen are jointly
hosting the very first Bangladeshi
eSports tournament in Auckland on
Sunday 3rd July 2022 at 3 Rowe
Street, Onehunga, Auckland! We will
have 1v1 and 2v2 FIFA 22 matches
throughout the day. We have a limited
number spots and we are looking for
the best FIFA players in the
community!
There will be prizes for the winners
and runners up and if you are
interested,
register
here
now
- https://forms.office.com/r/g2378txv
tR

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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