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ও অিডও-িভসুয়াল .রকিড1ং-এর জন6 .সাসাই8র অিফসেক পূন1িবন6াস করেত স?ম হেয়েছ। বত1 মােন
.সাসাই8র সকল িবলুD ইEুেরE বা বীমাGেলা নতু ন কের চালু কেরেছ। দীঘ1িদন ধের জেম থাকা .সাসাই8র
সদস6 ও সদস6ােদর িববরন হালনাগাদ করা হেয়েছ এবং নবায়ন করার সহজ পNিতর জন6 কাজ করা হেO।
.দেশ ও িবেদেশ .সাসাই8র .নটওয়াক1 পুনসংেযােগর ব6বSা কেরেছ।
.সাসাই8 Tিতিনয়ত কিমউিন8 বাVব .লাকেদর িনেয় কাজ করেত এবং উWাবনী সXY ইিতবাচক সামািজক
অবকাঠােমােত অবদান রাখেব এমন .যেকান কায1\মেক সহায়তা িদেত চায়। এর জন6 .সাসাই8র িনজ]
এডেভােকিস, .নটওয়ািক1 ং ও .ম_িরং সািভ1 স সুচনাল` .থেকই চালু আেছ। তাছাড়া .সাসাই8 সব1েতাভােব
.য .কান বাংলােদিশ বা বাংলা ভাষাভাষী সংগঠন, ব6িd বা সংSার গঠনমূলক কেম1 সাহায6 বা সহেযািগতা
করেত Teত।

সmাদকীয়
.দিশ Ÿই ােরর এই সংখ6া8 এবছেরর .শষ সংখ6া। এ পয1q এই িনেয় ১০8 সংখ6া .বর করা
হেয়েছ। Tচািরত সব সংখ6াGেলাই .সাসাই8র ওেয়ভ সাইেট পাওয়া যােব। সংখ6াGেলা
¡8মুd নয়। এজন6 সবার কােছ ?মা Tাথ1নীয়। বত1 মান কায1করী পিরষদ দায়ী– .নয়ার পর
একবছর ধের বŸ বাধা-িবপি¢, মহামারী, লকডাইন ও Tিত£লতা অিত\ম কের এ বছর
.ফjয়ারী মাস .থেক িনয়িমত ইংেরজী মােসর Tিত ২১ তািরখ .দশী Ÿই ােরর সংখ6া
Tকািশত করা হেয়েছ। এই Tকাশনা কতটা বা™ব Tভাব আমােদর কিমউিন8েত .ফেলেছন বা
এর Tেয়াজনীয়তা মানুষ অনুভব কেরেছন তা এর িনয়িমত পাঠকরাই ভাল বলেত পারেবন। তেব
.যেকান িনয়িমত Tকাশনা বা অনু…ান চািলেয় .নয়া আমােদর মেতা .কান ]¤ আকৃিতর
সামিজক সংগঠেনর জন6 .বশ কŠকর। তেব এই কŠ তখন অেনকটাই লাঘব হয় যিদ এর
ব6বহারকারীেদর Tত6? সমথ1ন থােক। তেব একটা িজিনষ এখােন বলেতই হয়, এর ফেল
অেনক দাতা সংSা ও িবিভY সরকারী িবভাগ .থেক .সাসাই8র িবিভY কায1\মেক উৎসািহত
করা হেয়েছ। আমরা কৃত¦তা জানািO তােদর যারা আমােদর কায1\মGেলােত আিথ1ক সাহায6
Tদান কেরেছন।
গত বছেরর .চেয় এবছর অথ1াৎ ২০২১ সাল .সাসাই8র জন6 এক8 িবেশষ মাইল ফ§ক।এই
বছর .সাসাই8র অেনক অজ1ন। .কািভেডর কারেন হয়ত আমােদর অেনক ]াভািবক কায1\ম
Sিগত বা বািতল করা হেয়েছ। িক¨ তা সেgও, .সাসাই8র .বশ িকছু অজ1ন িছল .বশ গেব1র।
গত বছর (২০২০ সােল) আমরা মা† ”8 অনু…ান করেত স?ম হই। এক8 ইফতার মাহিফল ও
অন68 .সাসাই8র বাৎসিরক সাধারন সভা। তাছাড়া আমরা স?ম হেয়িছলাম .সাসাই8র
ওেয়ভেপজেক নতু ন কের পুনগ1fত করেত এবং িসএমআরিড-েক পুনজ“িবত করেত। এবছর
.গাড়ার িদেক আমােদর পিরকি¤ত বাৎসিরক ক6ােXর সকল আেয়াজন সXY করার পরও
.কািভড লকডাইেনর কারেন তা বািতল করেত হেয়েছ ।তেব .সৗভাগ6\েম .সাসাই8র ৩০
বছর পূিত1 উৎযাপন সfক সমেয় অিত সাবলীলভােব সXY করা হেয়েছ। .সই সােথ .সাসাই8র
সকল কায1\ম নতু ন কের পুন•ªীিবত কের তা চালু করা হয়। এ সকল কায1\ম সXেক1 এ
সংখ6ায় তার িববরন থাকেছ। আশাকির আপনারা এসকল কায1\েম সXৃ d হেবন।
একবছর ধের িবভY Teিত সXY করার পর .সাসাই8র িবিভY .TাŽাম ও সুিনিদ1 Š কায1িদর জন6
আিথ1ক সংŽহ অথ1াৎ িবিভY Žা_ ও ফা• সংŽেহ িবেশষ সাফল6 অজ1ন কেরেছ। Tথম যা†া
p• হেয়েছ .রিডও .TাŽােমর জন6 .«াবাল ফাইনাE িলঃ $১৮০০/- .দয়ার ¯িত°িত .থেক।
এরপর পয1ায়\েম .সাসাই8 Tায় এবছর ৮০হাজার ডলােরর অিধক অথ1 সংŽেহ সাফল6 অজ1ন
কের যা .সাসাই8র িনজ] আয় বাড়ী ভাড়া ও সদস6েদর বাৎসিরক চাদার বাইের। এই অথ1
সংŽেহর িপছেন .সাসাই8র এক8 .বশ শিdশালী 8ম কাজ কের। তােদর অবদান ছাড়া এই
পিরমান অথ1 সংŽহ এত অ¤ সমেয় অস±ব িছল। .সাসাই8 এখন এক8 পূনা1 ংগ কায1করী অিফস

এই িনউজেলটােরর পরবিত1 সংখ6া সব িকছু fক থাকেল নতু ন কায1করী পিরষেদর অনুেমাদেন নতু ন Tকাশনা
পিরষেদর তgাবধােন ২০২২ সােলর .ফjয়ারী .থেক আবার চালু হেব। তেব, এবছর িডেসkর-জানুয়ারীেত
.সাসাই8র বাৎসিরক ম6াগািজন “আেয়াজন” Tকােশর ব6বSা করা হেয়েছ।
সবাই সুS থাoন ভাল থাoন এই pভকামনায় আজ এ পয1qই। আrাহ হােফজ।।

8কািভড এলাট> 8লেভল ৩-এর ২য় ধােপর িকছু Fেয়াজনীয় তথ'
আপিন িক িক করেত পারেবন ও িক করেত পারেবন না তা .জেন িননঃ

যা যা করেত পারেবন নাঃ
•

•
•
•
•
•

জীম (Gym) বা ব6ায়ামাগার অথবা অyর িবেনাদনমূলক (Indoor Recreation)
Tিত…ানGেলা .খালা থাকেব না বা ব6বহার করা যােব না।
রাি†যাপন .যমন ব6াচ বা এয়ারিবএনিবর আবািসক বাসSােন থাকা যােব না।
.বিশরভাগ ইনেডার .খলা-ধূলা .যমন বাে‡টবল, ভিলবল, .নটবল বা ব6াডিম_ন .খলায়
বNঘেরর মেধ6 অংশ .নয়া যােব না।
ক6ািXং এমনিক ক6াXারভ6ান ভাড়া করা যােব না।
.ˆ‰প বা .ˆেস_ার .খালা যােব না। সকাল ব6াবসােয় ঘিনŠ .যাগােযােগর Tেয়াজন .যমন
.হয়ারে‹সার বা .?ৗরকম1কােররা (নািপত) তারা তােদর ব6বসা খুলেত পারেবন না এমনিক
ব6াবসািয়কভােব .কান বাসায় .যেয় বা আি•নায় এই .সবা .দয়া যােব না।
আপিন ওয়াইিহিক বা .Žট ব6ািরয়ার আইল6াে• িবেনাদেনর জন6 •মন করেত পারেবন যিদ
আপিন অ‘েলর আবািসক হেয় থােকন।

যা যা করা যােবঃ
•

ঘেরর বাইের অংশŽহেনর সংখ6া ২৫ .শ জেন উYত করা হেয়েছ এবং ২ পিরবােরর সীমাবNতা
বািতল করা হেয়েছ।
• দাফন বা শবসৎকােরর অনু…ােন ২৫জন পয1q অংশ িনেত পারেবন এবং অিতিরd ৫জন
সাহায6 কম“ .যাগদান করেত পারেবন। িববাহ অনু…ােন একই সংখ6ক .লাক .যাগদান করেত
পারেবন।
• খুচরা িবে\তারা তারা তােদর ব6বসা খুলেত পারেবন। তেব সকল কম1চাির, কম1কত1 া এবং .সবা
Žহনকািররা বাধ6তামূলকভােব মা‡ ব6বহার করেত হেব যিদ না তারা তােদর মা‡ ব6বহােরর
অব6াহিতর সনদ প† থােক। যিদ আপিন .সবা Tদানকারীর (খুচরা িবে\রার) ঘেরর মেধ6
থােকন তখন ”ই িমটার •র– বজায় রাখেবন।
• শিপং মেলর মেধ6 খাবােরর .দাকানGেলা .খালা থাকেলও তারা সংেযাগিবহীন (contactless)
খাবার .নয়া বা .ডিলভািরর ব6বSা বলবৎ রাখেবন। .\তারা শিপং মেলর মেধ6 খাওয়া-দাওয়া
বা পান করা .থেক িবরত থাকেবন।
িব™ািরত জানার জন6 িনেšর িলংেক িগেয় .দখুন-https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-

updates/alert-level-3/alert-level-3-steps-1-to-3/

আর আপিন যিদ .দখুন .কউ .কািভড লকডাইেনর িনয়মকানুন মানেছ না তাহেল .কািভড-১৯ কমˆােয়E
.স_ারেক িনেšর িলংেক িগেয় অবিহত ক•নঃ https://forms.police.govt.nz/forms/covid-19breach

বাকী অংশ ২য় কলােম

•

তথ6সূ†ঃ ইথিনক সািভ1 স žম, টামাকী ম6াকাউ•, িনউিজল6া• পুিলশ।
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ইিMিনয়ার আিজজু ল
ইসলাম
অকল6া•বাসী Tবীন, সৎ, ভীষন ধম1ভী• ও সমাজ .সবক ইিÕিনয়ার আিজজু ল ইসলাম গত ১১ই নেভkর ২০২১-এ .ভার ৩টায়
অকল6া• িস8 হাসপাতােল ইেqকাল কেরন। ইYািলrােহ ওয়া ইYা ইলািহ রােজঊন। মৃ তু6কােল তার বয়স হেয়িছল ৮৩ বছর। জনাব
ইসলাম ও তার পিরবার িছেলন বাংলােদশ িনউিজল6া• .Ë•শীপ .সাসাই8র সূ চনাল` .থেক সদস6 িযিন বছরােq তােদর সদস6পদ
িনÎতভােব নবায়ন করেতন। তার মৃ তু6েত বাংলােদশ কিমউিন8 একজন িবদ× কিমউিন8 সংগঠক ও িন…াবান এক সদস6েক
হারােলন। তার ”ই .মেয়, ”ই জনই িববািহতা, একজন আেমিরকা অন6জন অকল6াে• তােদর পিরবার িনেয় থােকন। বাংলােদশ
িনউিজল6া• .Ë•শীপ .সাসাই8র প? .থেক মহান সৃ িŠকত1 ার কােছ মরŸেমর িবেদহী আØার মাফিফরাত কামনা কির ও তাঁ র
.শাকসqD পিরবােরর Tিত গভীর সমেবদনা ¦াপন কির। মহান আrাহ তােক জাYাতবাসী ক•ন। আিমন।

8মাহাQদ ফজলু র
রহমান
বাংলােদশ কিমউিন8র দীঘ1কালীন সংিগ ও সংগঠক তাউরাংগাবাসী জনাব .মাহাÙদ ফজলু র রহমান সােহব গত ৮ই নেভkর ২০২১
.ভার ৫টায় তাউরাংগা হাÍপাতােল .শষ িনÚাস ত6াগ কেরন। ইYািলrােহ ওয়া ইYা ইলািহ রােজঊন। মৃ তু6কােল তার বয়স হেয়িছল
৬৫ বছর। িতিন বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব িনউিজল6া• (বাÜজী)সহ তাউরা•া মসিজদ কিম8র সােথ সXৃ d িছেলন ও িবিশŠ
সমাজ .সবক িহেসেব িবেশষ পিরিচত িছেলন।জনাব রহমান ১৯৯৭ সােল িনউিজল6াে• আেসন। তার এক .ছেল ও এক .মেয়। তার
মৃ তু6েত বাংলােদশ কিমউিন8র অপূ রনীয় ?িত হেলা। বাংলােদশ িনউিজল6া• .Ë•শীপ .সাসাই8র প? .থেক মহান সৃ িŠকত1 ার
কােছ মরŸেমর িবেদহী আØার মাগিফরাত কামনা করিছ এবং তাঁ র .শাকসqD পিরবােরর Tিত গভীর সমেবদতা ও সহমিম1তা ¦াপন
করিছ। মহান সৃ িŠকত1 া তাঁেক জাYাতবাসী ক•ন, আিমন।

!সাসাই%র ২০২০-২১ সাল
বত1 মান কায1করী পিরষদ ২০২০ সােলর মােচ1 দািয়– বুেঝ .নয়ার পর .সাসাই8র পুরােনা িবলুD ইিতবাচক
কায1\মGিলর পুন•Nাের হাত .দয়। Tথেমই .সাসাই8র ওেয়ভ .পজেক নতু ন কের পূনগ1ঠন করার জন6
জনাব মাহফু জ রহমানেক এক8 খসড়া .দয়ার জন6 অনুেরাধ করা হয়। জনাব রহমান অিত অ¤সমেয়,
এিTল ২০২০ সােলর তৃ তীয় সDােহ, এক8 আধুিনক ওেয়ভ .পজ Ôতিরর TেজÞ Tেপাজাল .দন।
.সাসাই8 তার ২০০৪ সাল .থেক (িলসা .সােয়ব ও নািভদ কািদেরর Ôতরী Tথম ওেয়ভসাইট .থেক p•
কের) পুরােনা ওেয়ভ .পেজর সকল ভাস1নGেলার কিপ সংŽহ কের জনাব রহমানেক সরবরাহ কের। .বশ
কেয়কবার ওেয়ভ সাইট িনেয় আলাপ আেলাচনা করার পর এক8 নতু ন ওেয়ভ .পেজর •পেরখা Ôতির
করা হয়। জনাব রহমান তার Tথম খসড়া ওেয়ভ .পেজর িলংক8 .দন ১৮ইজু ন ২০২০ সােল। এই িলংক8
কায1করী পিরষেদর িনকট পাঠােনা হয় ও তােদর মতামত জানেত চাওয়া হয়। জনাব রহমান একজন
একিন… কিমউিন8 বাVব, ও Tেফশনাল, তার কােজ িনÎেq আSা রাখা যায়। িতিন তার অজß সময় ও
àম ব6য় কের .সাসাই8র এই মুখপ† ওেয়ভ .পজ8র এক8 আধুিনক অবয়ব .দন এবং কায1করী পিরষেদর
িচqা-েচতানার সামÕস6 Tিতফলন করেত আTান .চŠা কেরন। এর পর িবিভY Tিত£লতা ও লকডাউেনর
মেধ6 ওেয়ভসাইট গঠেন .বশ বাধাŽS হয়। অেনক আেলাচনার পর ২২ .শ জু ন ২০২১ সােল .সাসাই8র
Tাথিমক ওেয়ভ .পজ8 লাইভ করা হয় এবং সবার জন6 খুেল .দয়া হয়। ধীের ধীের এর Tসার বাড়েব,
বাড়েব এর পিরিধ। ওেয়ভ .পজ8র অেনক কাজ এখেনা বাকী। আশা করা যােO ধীের ধীের এই কাজGেলা
সামেনর কায1করী পিরষদGিল এিগেয় িনেয় যােব।
.সাসাই8র অনন6 কায1ািদর মেধ6 অন6তম এক8 হেলা িসএমআরিড (CMRD)। Tথম ১৯৯৭ সােল
নামিবহীনভােব তখনকার .সাসাই8র .বশ িকছু সদস6 অথচ উৎসাহী ডাdার-ইিÕিনয়ার-কৃিষিবদ ও
ব6বসায়ীরা িমেল িনউিজল6াে• অিভবাসী বাংলােদশীেদর উপর স±াব6 ব6বসা ও .বকার– .মাচেনর লে?6
“Members Opinion Survey on Venture” নােম এক8 সমী?া করার জন6 Teিত .নয়। এতå
উেÉেশ6 তারা সমী?া8র Tæপ† Ôতরী কেরন। এই সমী?ার কাজ .শষ করার আেগই িকছু িব¢বানরা
একেজাট হেয় িনেজেদর ব6বসা p• কের .দন। এই ঘটনার দীঘ1িদন পর ২০০৪ সােল, ডাঃ একরামুল
হেকর Tিসড_কালীন সমেয় ও তার .ন¢ৃ 1 ে– জনাব •বাইেয়ত হাসান খান .সাসাই8েত এক8 িরসাস1
উইং .খালার (“Research Wing For Immigration Research”) জন6 .Tােপাজাল Ôতরী কেরন ও
তা কায1করী পিরষদ অনুেমাদন কেরন। Tথেম এর নাম .দয়া হেয়িছল িসএমআর (Centre for Migrant
Research) িক¨ পের তা সংেশাধন কের িসএমআরিড (Centre for Migrant Research and
Development) করা হয়। এর আওতায় ঐ বছেরই এক8 সমী?া আেয়াজন কেরন বাংলােদশীরা যারা
অকল6াে• বসবাস করিছেলন। এই সমী?া8 িছল Need Assessment Survey among Bangladeshi
Community Living in the greater Auckland region ও তথ6বŸল। এই সমী?া8র ফলাফল িনেয়
Tিতেবদন8 তখন িবিভY মাধ6েম Tকাশ করা হয়। এরপের আেরা .ছাটবড় সমী?া চালােনা হেলও তা
বািক অংশ ২য় কলােম

আর .সাসাই8র বেল Tকাশ করা হয়িন বা যায়িন। এসকল সমী?াGেলা মূলতঃ িছল িবিভY
একােডিমক তােদর ব6িdগত Tেয়াজেন কেরিছেলন। তােদর সমী?ায় .সাসাই8 সাহায6 সহেযািগতা
কেরেছন। তা সেgও .সাসাই8 এই কায1\েমরআওতায় িবিভY Tিশ?ন ও ওয়াক1 শেপর আেয়াজন
কেরেছন এবং অেনক অংশŽহনকািরেদর চাoরীর পথ সুগেম সহায়তা কেরেছন। এর মেধ6 উrেখ6াগ6
Tিশ?নGেলা হেলা অেটাক6াড Tিশ?ন (অকল6া• িস8 কাউিEেলর আিথ1ক সহায়তায়), পাি³শাস1
ও ফেটাশপ (ভুতপূব1 এএসিব ফাউে•শন যা এখন ফাউে•শন নথ1-এর আিথ1ক সহায়তায়) ও
এডভাEড কিXউটার .কাস1 ও কিXউ8ং (লটাির Žা_-এর আিথ1ক সহায়তায়)। Tায় ৫০ জনেক এই
িতন8 Tিশ?ন .দয়া হয় এবং এর মেধ6 Tায় ২৪ জন িতনমােসর মেধ6 তােদর িনজ িনজ Tেফশনাল
চাoরীেত িনেয়াগTাD হন। এরই ধারাবািহকতায় ২০০৯-১০ সােল .সাসাই8 এই কায1\ম8 নতু ন
আংিগেক চালু করা হয় এবং ডঃ দাউদ আহেমদেক Tধান কের ও শ6ারন রডরীগেক সহেযাগী কের
উইেমন এXাওয়ারেম_ এ• .ডভলপেম_ .µিনং .TাŽাম চালু কের। ২০০৪ .থেক ২০১১ পয1q
িসএমআরিড অন6ান6 সহেযািগ সংগঠন .যমন TANI, AsiaNZ, ARMS (বত1 মােনর নাম Belong
Aoteora) ইত6ািদ সংগঠেনর সােথ িরসাস1, সােভ1 ও অন6ান6 সমী?া, Tিশ?ন িনেয় কাজ কেরন।
এছাড়াও .সাসাই8র এই .TাŽােমর আওতায় সরকােরর িবিভY সংSােক .যমন ইিমেŽশন
িনউিজল6া•, ম6াফ ও .লাকাল সরকারেক .Tায়জনীয় উপেদশ ও অনুেরাধ দািখল কেরন। Tেয়াজনীয়
.লাকবেলর অভােব ২০১৩ সাল .থেক Sায়ীভােব এই .TাŽাম বV কের িদেলও ২০২০ সােল বত1 মান
কায1করী পিরষদ এই অংশ8েক পুন1গঠন কেরন এবং এিTেল ২০২০ সােল Tথেম এক8 অSায়ী কিম8
দাড় করান হয়। নতু ন এই কিম8 দািয়– পাবার পর পরই তারা তােদর Tথম সমী?া চালান এবং তার
ফলাফল িনেয় গেবষনাল¾ .লখা ই_ারন6াশনাল জান1ােল (ইউএনিডআরআর-এর িTেভনশনস
ওেয়ভঃ https://www.preventionweb.net/publication/community-based-responsecovid-19-pandemic-case-south-asian-community-auckland-new) Tকাশ কেরন। এর
মেধ6 পূনা1 ংগ কিম8 গঠন করা হয় ও ডঃ বাপন ফক•িÉনেক ১০ই .ম ২০২০ পিরচালক িহেসেব
মেনািনত কেরন। কিম8র অন6ান6 সদস6রা হেলন- Tেফসর আহসান হািবব, এেসািসেয়ট Tেফসর
.বারহান ভূঁইয়া, ড. জিহর আহেমদ ও পদািধকার বেল Tিসেড_।
২০২০ সােল ১৩ ই িডসkর .সাসাই8 তার বািষ1ক সাধারন সভা সXY কেরন। এই সভায় .সাসাই8র
তার আগত বছেরর কায1\েমর এক8 •পেরখা সদস6েদর .দয়া হয়। এরই আেলােক .সাসাই8
একসােথ হাত .দয় িনউজেলটার (েদশী Ÿই ার) ও আেয়াজন, .রিডও একতারা, ইফতার পা81র
আেয়াজন, এoেশ .ËÌয়ারী, বাংলা নব-বষ1, ]াধীনতা িদবস, িবজয় িদবস, .সাসাই8র ৩০ বৎসর পূিত1
অনু…ান, , িবএনেজডএফএস ভলাি_য়াÍ1, বাংলা লাইেÌরী, দীপ-িশখা বা বাংলা িশ?ার ‡ু ল, ক6ািXং. াস1-িফটেনস-সহ .সাসাই8র সবচাইেত পুরােনা সািভ1 স এডেভােকিস-েনটওয়ািক1 ং-েম_িরং
.TাŽাম ইত6ািদসহ ফাি•ং বা অথ1 সংগেহর কােজ উেদ6াগ .নয়। এর সােথ সােথ সদস6 ও সদস6ােদর
Tেয়াজনীয় তথ6াবলী সংŽহ ও তােদর সদস6পদ নবায়েনর Tি\য়া চালু রােখন।
Tথম .থেকই িসএমআরিড কিম8 ও সামিয়ক ফাি•ং কিম8 সমাqরালভােব কাজ p• করেলও
তারা িছল এেক অপেরর পিরপূরক। কায1করী পিরষদ, িসএমআরিড ও ফাি•ং কিম8র িকছু সদস6
.যৗথভােব অেনকGেলা .সাসাই8র গঠনমূলক ও নীিত-িনধ1ারনী কােজ অংশ .নয়। .সাসাই8 Tথেমই
পাবিলক লায়ািবিল8 ইEুেরEসহ অন6ান6 আনুষাংিগক Tেয়াজনীয় িজিনসGেলা হালনাগাদ কের।
এGেলা করেত .সাসাই8েক .বশ .বগ .পেত হয়।
২০২১ সােলর Tথমােথ1 .সাসাই8 ক6ািXং-এর জন6 সকল ব6বSা সXY কেরন। ১৯ .থেক ২১
.ফjয়াির ২০২১ সােল পা•য়া .ব ি\িÎয়ান ক6াX, ফাংগারাইেত ”ই রাত ”ই িদন ব6াপী ক6ািXংএর আেয়াজন Teিত .নয়। এই ক6ািXং-এর সমেয় এoেশ .ফjয়াির অথ1াৎ আqজ1ািতক মাতৃ ভাষা
িদবস পালেনর ব6বSা রাখা হয়। .কািভড লকডাইেনর কারেন এই ক6ািXং ও মাতৃ ভাষা িদবেসর
অনু…ান বািতল করা হয়। এর পের ১৭ এিTল ২০২১ সকল সদস6 ও সদস6ােদরসহ .বশিকছু
কিমউিন8র গন6 মান6 আমিÐত অিতিথেদর িনেয় ইÑতার মাহিফেলর আেয়াজন করা হয় এবং তা
সু…ুভােব সXY কের।
তেব .সাসাই8 তার .বশ িকছু সদস6 ও সদস6ােদর সহেযািগতায় .সাসাই8র TকাশনাGেলার পূনTকােশর ব6বSা .নয়। এই উপলে?6, Tথেমই এক8 িনউজেলটােরর উপর কাজ p• কের ২০২০
সােলর জু লাই মাস .থেক। Tেয়াজনীয় .লাকবল ও এই িবষেয় অিভ¦ .লাকেদর সমÒয় করা যািOল
না। এরপর .বশ িকছু উেদ6াগী সহেযাগীেদর সহায়তায় এক8 িনউজেলটাের এক8 অSায়ী •পেরখা
দাঁড় করােনা হয়। মািসরা, .সামা ও নািগ1েসর সহেযািগতায় Tথম িনউজ .লটার, “েদশী Ÿই ার”,
Tথম সংখ6া ২১ .শ .ফ•য়ারী ২০২১ পরী?ামূলক িহেসেব চালু করা হয়। এই সংখ6া8 িছল সাদাকােলা, এoেশ .ফjয়ারীর Tিত সÓান .রেখ। এর অবয়ব ও ও Gনগতমান িছল .বশ সাদামাটা। এই
সংখ6া8র উপর কাজ করার সময় ড. .মা™ািফজু র রহমােনর .খাঁজ পাওয়া যায়। িতিন বাংলায়
িপএইচিড, নাট6তgিবদ, TাবিVক ও গেবষক। িতিন Tথেম এই িনউজেলটােরর ও আেয়াজন িনেয়
আŽহী িছেলন। তখন িসNাq .নয়া হল .দশী Ÿই ার মািসক িনউজেলটার িহেসেব সংি?D ৪ পৃ…ায়
Tকাশ করা হেব ও আেয়াজন ম6াগািজন িহেসেব িবেশষ কেলবর িনেয় বাৎসিরক িহেসেব .বর করা
হেব। .দশী Ÿই ার Tিত মােসর ২১ তািরখ .বর করা হেব- .ফjয়ারী .থেক নেভkর পয1q। ১০ 8
সংখ6া বছের। আেয়াজন সাধারনত Ô†মািসক িহেসেব .বর হত, িক¨ পূব1 অিভ¦তা .থেক জানা যায়
এর ব6ািD ও কেলবর .বশ বড় িছল বেল এর িনয়িমত সংখ6া সfক সমেয় .বর করা স±ব িছল না।
.সজন6 বত1 মান পিরষদ এই ম6াগািজন পি†কা8 বছের এক8 .বর করার .নয় হয় যা .বর হেব
িডেসkর-জানুয়ারী মােস। জনাব রহমান মাচ1 ২০২১-এর সংখা8 তার ত–াবধােন Tকাশ করা হয়। এর
িডজাইন8 বাংলােদশ .থেক তার এক পিরিচত িডজাইনার ও কেXাজার িদেয় কের আনােনা হয়।
এরপর জনাব রহমান তার িনেজর ব6িdগত ও Tেফশনাল কােজর চােপ সময়াভােব এর দািয়– িনেত
বািক অংশ ৩য় পৃ$ায়
কলা
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অপরাগততা জানান। এরপর .থেক .দিশ Ÿই ার অSায়ীভােব পিরচািলত হেলও িনয়িমত Tকােশর
ব6বSা .নয়া হয়।
.সাসাই8 .রিডও একতারা .TাŽাম পুন•Nার ও Tচােরর ব6বSা .নয়। .রিডও .TাŽােমর জন6 .«াবাল
ফাইনাE িলঃ-এর এমিড জনাব অজয় oমারেক অনুেরাধ করা হল। িতিন এই .TাŽােমর জন6 $১৮০০/.দয়ার Tিত°িত িদেলন। এই Tিত°িতেত .সাসাই8 .রিডও .TাŽােমর সকল সহায়ক ব6বSা .নয়।
.রিডও একতারার জন6 .সাসাই8 একজন িরলােয়বল .লােকর সVান করিছল িযিন িনজ দািয়ে– িনয়িমত
.TাŽাম Ôতির কের Tচােরর দািয়– িনেবন। এই কাজ8 .বশ ••হ কাজ। Tিত সDােহ .TাŽাম Ôতির করা,
.রকড1 করা, সXাদন করা ও Tচােরর জন6 .রিডও .স_াের পাঠােনা- এই কাজGেলার জন6 দরকার এই
ব6াপাের দ?তা ও সময়। .সৗভাগ6\েম তাÜিভর ফয়সাল িভক রাজী হেলন। িযিন একজন দ? Tেফশনাল
িডিŽTাD সাউ• ইিÕিনয়ার ও িসংগার। তােক িনেয় ˆােনট .রিডওর কম1কত1 ােদর সােথ তােদর অিফেস
.বশ কেয়বার িবিভY .টকিনক6াল ও অন6ান6 আনুষংিগক িবষেয় Ôবঠেক বসেত হেয়িছল। এই .TাŽােমর
জন6 .সাসাই8 .চŠা করিছল এক8 আিথ1ক সহায়তার। .রিডও .TাŽাম করার জন6 .সাসাই8র পূেব1
ব6বíত সকল যÐপািত ২০১৯ সােল চুির হেয় যায়। এরফেল .সাসাই8র গব1 করার মত সাউ• িসেîেমর
অভাব অনুভুত হেত থােক। এখােন বেল রাখা দরকার .সাসাই8র এক8 পূন1 সাই• িসেîম িছল যা িদেয়
.সাসাই8েক কখেনাই সাউ• িসেîম ভাড়া করেত হত না। বর‘ এই সাঊ• িসেîম ভাড়া িদেয়
.সাসাই8 অ¤ িকছু আয়ও করেতা। যাই .হাক, .সাসাই8 এক8 সাউ• িসেîম িকনেত চািOল। পূেব1র
কিম8 িনজ] তহিবল .থেক সাউ• িসেîম .কনার জন6 িচqা ভাবনা করিছল।
এিTল-েম ২০২০ .থেক .সাসাই8 এক8 শিdশালী ফাি•ং কিম8 গঠন কের যার সােথ িছল .সাসাই8র
িকছু কায1করী পিরষেদর সদস6 ও িসএমআরিïর সদস6। ফাি•ং আেবদেনর Tারাে± .সাসাই8র সকল
.পাট1ফিলওেক সুyরভােব সাজােনা হল এবং এর সােথ সকল কায1\েমর িববরনী .দয়া হল। এই কােজর
জন6 কিম8র .লাকজনেদর .বশ àম িদেত হেয়ছ। Tায় pন6 .থেক এই কাজGল p• করেত হেয়েছ।
তেব, .সাসাই8র .বশ িকছু কাজ িছল চমকTদ যা .য .কান ফাি•ং অগ1ানাইেজশেনর ðিŠ আকষ1েন
সহায়ক। এর পিরেTি?েত , সবার অেগাচের িদ এথিনক কিমঊিন8Í .সাসাই8েক অTত6ািশতভােব
$১০,০০০/- অনুেমাদন িদল। .সই টাকা িদেয় Tথেমই হাত িদল এক8 সহজ সাউ• িসেîম .কনা যা
িদেয় .রিডও একতারা .TাŽাম Ôতির ও অন6ান6 অনু…ান করা যােব।
অেনক সিyহােনর মেধ6 .সাসাই8 ২৫ .শ জু লাই ২০২১ সােল ৩০ বছর পূিত1 উদযাপেনর ব6বSা .নয়।
৩০ বছর আেগ fক একই িদেন (২৫ .শ জু লাই ১৯৯১) .সাসাই8 Tথম .রিজŠাড1 সংগঠন িহেসেব
িনবিVত হয়/ এই উপলে?6 ”8 অনু…ােনর আেয়াজন করা হয়। Tথম অনু…ান8 িছল .সাসাই8র অিফেস
১৭ই জু লাই ২০২১-এ। এ8 িছল “েমkারÍ অনিল” িডনার অনু…ান। খাবার অপচয়েরােধ এই অনু…ান8 িছল
pধুমা† িনবিVত সদস6 সদস6ােদর জন6। এই অনু…ােন িনবিVত সদস6 ও সদস6রা .সাসাই8র ৩০ বছর
পূিত1 র সুেভ6িনয়র িহেসেব .সাসাই8র মেনাŽাম সkিলত এক8 মাগ ও কলম .দয়া হয় ও সােথ এক8 ৭
.কােস1র বাংলােদিশ িডনার পিরবশন কের যা বাংলােদশী .কটাররা তােদর িবিশŠ খাবারGেলা সরবরাহ
কেরন।এ উপলে?6 সংগঠেনর কায1\েমর .মৗিখক িববরনীসহ এক8 িডসেˆ িছল সদস6 সদস6েদর
সXৃ d করার উেদ6াগ। ১৭ই জু লাই ২০২১ সােল .সাসাই8র Tথম ধারনকৃত .রিডও একতারার
অনু…ান8 ˆােনট ১০৪.৬ এফ এম ব6া• .থক Tচার করা হয়। ২৫ .শ জু লাইেয়র অনু…ান িছল সবার জন6
উÓুd। ৩০ বছেরর ইিতহাস উñাঠন করেত .যেয় জানা .গল, .সাসাই8র সংরি?ত মূল6বান তথ6উপা¢Gেলা .সাসাই8র অিফেস রি?ত .য কXু টাের িছল তার হাড1 িডò8 যথাSােন .নই। পের অেনক
.খাঁজাখুিজ কেরও পাওয়া যায় .নই। .স জন6 তথ6Gেলা পুন•óােরর জন .সাসাই8র কাগেজর ফাইল
.থেক এবং িকছু তথ6 যােদর সংর?েন িছল তােদর .থেক িনেয় এক8 সংি?D Tেজে_শন Ôতরী করা
হয় তা সংরি?ত করা হয়। ঐ সংি?D িববরনীেত Sান পায় .সাসাই8র Tিত…ার িববরনী ও জÓল` .থেক
তার কায1\েমর এক8 িচ†। এর সােথ িছল ৩০ বছর উপে?6 .কক কাটা, আগত সকল অিতিথেদর জন6
ôাকÍ ও এক8 মেনা¦ সাং‡ৃ িতক অনু…ান। .সৗভাগ6\েম এই ”8 অনু…ানই খুবই সাফেল6র সােথ সXY
করা স±ব হয়।
.সাসাই8র িসএমআরিড এক8 ই_ারেনট িসিকউির8র উপর .সিমনােরর আেয়াজন কেরিছল ২১ .শ
আগŠ ২০২১-এ এবং T™ািবত বািষ1ক সাধারন সভার সময় িনধ1ারন করা হেয়িছল .সõkেরর .শষ সDােহ
বা অেÞাবেরর Tথমােথ1 (শত1 সােপে? একাউ_ অিডেটর উপর)। িক¨ ”8 অনু…ািনই যথা\েম বািতল
ও Sিগত করেত বাধ6 হয় .কািভড লকডাইেনর কারেন।
১৭ ই আগŠ ২০২১ .থেক লকডাউেনর কারেন .সাসাই8র অেনক কায1\ম বাধািবপি¢র সÙুখীন হেলও
অেনকGেলা কােজর .?† Ôতির করেত স?ম হয়। এর মেধ6 উেrখেযাগ6 হেলা- .হায়াটস অ6ােপ
.সাসাই8র .মkারেদর জন6 এক8 ‰প সৃিŠ করা, .যখােন সাধারন সদস6 ও সদস6ারা সহেজ .সাসাই8র
অতীব Tেয়াজনীয় সংবাদ আদান-Tদান করেত পােরন (সবাইেক অনুেরাধ করা হেö তারা .যন এই
মাধ6মেক .কান ব6বসা-বািনজ6 বা অন6 .কান অনু…ােনর আহবান বা সংেবদনশীল সংবাদ বা ঘটনার জন6
ব6বহার না কেরন), লকডাইেন বাংলােদশী বা বাংলা ভাষাভাষী ?িতŽSেদর আিথ1ক সাহােয6র বা অন6
.কান ব6বহািরক সহেযািগতা Tদােনর ব6বSা করা, .কািভড ভ6া÷িসন বা .কািভড লকডাউন সXিক1 ত
তথ6 Tদান বা সমস6া সমাধােনর ব6বSা করা, লকডাইন চলাকালীন সকল সদস6 ও সদস6ােদর সােথ
.সাসাই8 সরাসির .যাগােযােগর ব6বSা করা ও বয়‡েদর .খাঁজ খবর .নয়াসহ অেনক ধরেনর কম1কাে•র
ব6বSা কের। এছাড়াও বŸিবধ কায1\েমর সােথ সংXৃ d হয়।

(১ম কলােমর পর)

ডলার ২০েশ .সõkর ২০২১ সােল, লটারী Žা_ .থেক পায় ৩০,০০০ ডলার িবিভY .TাŽাম বাবদ
১৫ই অেÞাবর ২০২১ সােল, িমিনিîির অফ .হলø .থেক ৩০,০০০ ডলার Žাে_র অনুেমাদন .দয়
২১েশ অেÞাবর ২০২১, অকল6া• িস8 কাউিEেলর ি\েয়8ভ কিমউিন8 .থেক বাংলা নাটেকর জন6
অনুেমাদন .দয় ১,২৫০ ডলা্েরর ১লা নেভkর ২০২১ সােল। .«াবাল ফাইনাE িলঃ তােদর Tিত°ত
১,৮০০ ডলার .সাসাই8েক Tদান কের ৮ই নেভkর ২০২১ সােল। এছাড়া .কান Tচার বা আেবদন
ছাড়াই িকছু ]Oল বাংলােদশী ]তঃúূ ত1 ভােব .কািভড লকডাইেনর কারেন ?িতŽSেদর সাহােয6র
জন6 ৮০০ ডলার অনুদান িহেসেব জমা .দন । দাতােদর Tেত6কেক .সাসাই8 ট6াò এেòXেটর জন6
অিফিসয়াল িরিসট .দয়। এছাড়াও .সাসাই8 pধু .মkারেদর চাঁদা বাবদ আয় কের ২০০০ ডলার বা
অিধক ও বাড়ীভাড়া বাবদ আয় হয় ২০,০০০ ডলার। সব িমিলেয় এই বছর .সাসাই8র আয় এক লাখ
ডলােরর অিধক। যা এখন পয1q সেব1াö আয়।
আগত বািষ1ক সাধারন সভায় নতু ন কায1করী পিরষদ গfত হেব এবং এই নতু ন পিরষদ নতু ন উদ6ম
িনেয় কাজ করেবন বেল সবাই আশা করেছন। তেব .বিশরভাগ .মkার বা সদস6রা মেন কেরন এখন
.থেক .সাসাই8র ইেমজ গঠেন ও গঠনমূলক কেম1 তারেদর সকল সদস6রা ]তঃúূ ত1 ভােব অবদান
রাখেবন ও নতু ন কায1করী পিরষদ নতু ন এক অধ6ায় p• করেবন।।

?ৃিতকথা

Tশশেবর রিঙন িদন
“=মঘবািলকা”
অেনক .ভেবও মেন করেত পারলাম না .তার আর আমার Tথম .দখার মুহূত1টা .কমন িছল।
আিম পড়ােশানায় খুব ভাল ছা†ী না হেলও ফাî .বে‘ বসা আমার বরাবরই পছy। আর একটা
কারনও িছল .ছাটেবলা .থেকই চশমা পিড়, এবং •েরর িকছু ভাল .দখেত পারতাম না বেল মেন হয়
সামেন বসেত বসেত অভ6াস হেয় িগেয়িছল। সামেন বসার একটা সুিবধাও িছল, সবাই ভাবেতা অেনক
পড়ূয়া, অেনক .মধাবী।
যাইেহাক, আমােদর Tথম .দখার মুŸত1 টােত িফের আিস, এটা fকই মেন আেছ আিম যখন Tথম
িদন ফাî1 .বে‘ িগেয় বসলাম িকছু ?ণ পর পর .ক .যন িপছন .থেক আমােক বড়ই ফেলর বীিচ
জাতীয় িকছু ছু েড় মারিছল। িপছন িফের তাকােতই .তােক , িমিলেক, (আরও .ক .ক িছল এখন fক
মেন .নই) .দখেত পাই। .চাখাচুিখ হেতই .দখলাম পুতুেলর মেতা একজন আমার িদেক িমিŠ .হেস
তািকেয় আেছ। আিমও ভাবলাম ওেতা .কান ভােবই হেব না, মেন হয় অন6 .কউ।
এক ”ই িদন এমনটা চলার পর .তােক িগেয়ই বললাম জােনা .ক .যন আমােক িপছন .থেক িকছু
ছু েড় মাের, তু ই বলিল, .ক করেছ জািননা .তা িকq তু িম .যখােন বস এটা আমােদর জায়গা। আিমও
সােথ সােথ বললাম .তামরা বসেত পােরা আিম অন6 .কাথাও .যেয় বসব, তারপেরই p• হল
আমােদর বVু েgর পথচলা । Ôশশেবর Ôকেশােরর বVু েgর রিঙন পথচলা।
‡ু ল জীবেনর বVু gটা স±বত সবেচেয় ðঢ় আর আেবগ-ভালবাসয় ভরপুর হয়। এর একটা কারণ অবশ6
আেছ, মানুেষর Ôশশব .পিরেয় Ôকেশাের পদাপ1েণর মূŸত1 Gেলা সবেচেয় রিঙন এবং ]þময় হয়।
ভাবনাহীন জীবনটা তখন মেন মেন িনজ] একটা ক¤নার জগৎ Ôতির কের । .সই জগেতর
ইেচছঘুিড়রা িবশাল .খালা আকােশটােক ক6ানভাস কের অিবরত এঁেক চেল এেকর পর এক ছিব। .স
সমেয় সােথ থাকা িTয় মুখGেলা .সই ক6ানভােস আঁচড় বুিলেয় .দয়। কাদামা8র মেতা নরম মনটােত
.সই আঁচেড়র ছাপ রেয় যায় সারাটা জীবন। পিরবােরর বাইেরর এই মানুষGেলা হেয় যায় ভীষণ
আপন। আØার বVন রিচত হয় অিলিখত ভােব। সমেয়র সােথ সােথ .স বাধন এবং .সই বVু তটা আেরা
গাঢ় হেয় ওেঠ। আর এ কারেনই অতীেত িফের যাওয়ার কথা বলেলই সকেলই .ছেলেবলার কথা
িনিNধায় বেল। সবারই মন চায় Ôশশেবর .সই রিঙন িদনGেলােত িফের .যেত।
আজেক এেতা বছর পরও আমােদর বVু ত .সই Ôশশেবর মেতাই আেছ। অেনক •ের থাকেলও মেন
হয় মেনর অেনক কােছ, তারপরও অেনক ইেO কের .ছাটেবলার .সই িদনGেলা আবার আবার িফের
.পেত। আেগর মেতা ভাবনাহীন হািস ঠাÿা, কত জমােনা গ¤ বলা, কী .য ভীষণ আনyময় সময় তা
বেল .বাঝােনা স±ব না, .সটা শূধু অনুভেবই অনুভব করা!!
িব"ঃ পুতুেলর মেতা .সই .মেয়টার নাম আসেলই পুতুল এবং ওই আমােক িঢল ছু ের মারত। ওই
আমার সারা জীবেনর বVু । ভােলা থািকস সবসময়।

আিথ1কভােব .সাসাই8 এবছর .বশ সফলতা .দিখেয়েছ। Tায় ৮০ হাজার ডলােরর অিধক .সাসাই8 তােদর
িবিভY .TাŽােমর জন6 সংŽহ করেত স?ম হয় যা বছেরর বািষ1ক আয় বাড়ী ভাড়া ও চাঁদা আেয়র বিহভু1ত।
.সাসাই8 িদ অিফস অফ ইথিনক কিমউিন8স .থেক িবিভY .TাŽােমর জন6 পায় ১০,০০০ ডলার ১২ই
মাচ1 ২০২১ সােল, অকল6া• িস8 কাউিEেলর ি\েয়8ভ কিমউিন8স .থেক িপঠা উৎসব ও বাöােদর
আট1স .TাŽােমর জন6 পায় ১,২০০ ডলার ২৫ .শ .ম ২০২১ সােল, ফাউে•শন নথ1 .থেক পায় ৬,০০০
পরবিত< কলােম
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Society’s News:
Tিত শিনবার ˆােনট এফএম ১০৪.৬ ব6াে•
সV6া ৬.৪৫ িমিনট .থেক ৭.২০িমিনট পয1q
.সাসাই8র বাংলা .রিডও অনু…ান .রিডও
একতারা Tচািরত হেO। সবাইেক .শানার
আ%ান জানািO।।

সOিত ইউনাইেটড আরব
আিমরােত =শষ হেয় যাওয়া
N-টু েয়িVর িবWকাপ চূ ড়া[
=খলায় অে]িলয়া
িনউিজলCাে^র _CাককCাপেক
৮ উইেকেট পরািজত কের
িশেরাপা লাভ কের।

িনধ1ািরত ২১ .শ আগেî িসএমআরিডর ই_ারেনট িসিকউির8র উপর
.সিমনার8 .কািভড লকডাইেনর জন6 Sিগত করা হেয়েছ। .কািভেডর
লকডাউন .শষ হেল আবার তািরখ ও সময় জানােনা হেব।

আেয়াজনঃ বািষ1 ক ম6াগািজন, িডসkর-জানু য়ারী ২০২১-২২ সংখ6ার জন6 .লখা আহবান জানািO।
.দিশ Ÿই ারঃ মািসক িনউজেলটােরর জন6 আপনােদর সহেযািগতা Tেয়াজন।

সুশৃaল, নb ও ভc দল
িহেসেব
িনউিজলCাে^র
_CাককCাপ দলN িdেকেটর
িতনN ফেম<েটরই চূ ড়া[
পয<ােয়র =খলায় অংশ =নয়
এবং িdেকেটর সবেচেয়
আিভজাতCপূন< =খলা িবW
=টg মCােচর িশরপা লাভ

=কািভড ভCাDিসন িনন ও
ভCাDিসন পাস সংGহ
কIন।
Kেয়াজেন =সাসাইNর
সহায়তা িনন।

কের।
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