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সবাইকে শুকেচ্ছা। নিউনিল্যাকে এই সমকে ডেল্টা ডেনিকেকেি প্রকোকেি োিকি সািা ডেকে ল্েোইি ডল্কেল্ ৪ 
চালু্ হকেকে ১৭ আগস্ট ২০২১ িাত ১১.৫৯নমিঃ ডেকে। ের্যােক্রকম অেল্যাে বযতীত ডেকেি অিযািয স্থাকি ল্েোইি 
নেেুটা েীনেল্ েিা হকেকে।  ৩১কে আগস্ট ডেকে অেল্যাে ও িেযল্যাে বযতীত অিযািয অঞ্চল্কে ল্েোইি ৩-এ 
িানমকে ডেো হে। ২িা ডসকেম্বি িেযল্যােকে ডল্কেল্ ৩ ও নেেুটা েতয  সাকেকে ৭ ডসেম্বি ডেকে শুধু অেল্যাে 
বযতীত সািা ডেে ডল্কেল্ ২-এ িানমকে ডেো হে । ঘকিি বাইকি ডবি হকল্ বাধযতামূল্ে মাস্ক বযবহাি, ২ নমটাি 
নেসটযান্স, ও সীনমত সমাকবে (সকবযাচ্চ ৫০িি) ডহাল্ ল্েোইি ২এি েতয । অেল্যাে ডল্কেল্ ৪-এই বল্বৎ  োকে 
এবং এি বেয াি েড়ােনড়োকব নিেন্ত্রি েিা হে। ডোনেে ডটস্ট ও েযােনসি ডিোটাকে উদু্বদ্ধ েিা হে। র্ািা এখকিা 
েযানিি ডিিনি বা নিকত োকিিনি, তাকেিকে র্োনেঘ্রই েযানিি ডিোি িিয অিুকিাধ িািানচ্ছ।  

ল্েোইকিি িিয ডসাসাইটিি অকিে োর্যক্রম স্থনগত েিা হকেকে এবং িতুি েকি ডপ্রাগ্রাম সািাকিা হকেকে। ডবে 
নেেুনেি ধকি ডিনেও ডপ্রাগ্রাম ততনিি িিয ডসাসাইটিি অনিকস নিিস্ব সু্টনেওি বযবস্থা েিনেল্। ল্েোইকিি েকি এই 
প্রকিক্ট আবাি শুরু হকব। ইোিকিট নসনেউনিটিি উেি ডসনমিািটিও স্থনগত েিা হকেকে। এনিএকমি নিধযানিত তানিখ 
েনিবতয ি েিা হকেকে। এই ল্েোইকি ডসাসাইটি স্বচ্ছল্ বযনিকেি সহােতাে র্াকেি আনেযে সাহাকর্যি প্রকোিি 
তাকেি িিয সামনেে সীনমত সাহকর্যি বযবস্থা েকিি । এোড়া ডসাসাইটি প্রনতটি সেসযকেি সাকে বযনিগতোকব 
ডর্াগাকর্াকগি মাধযম নহকসকব নবনেন্ন প্লাটিময ততিী েকিকেি। ডসাসাইটি প্রনতনিেত ডচষ্টা েিকে সেসয ও সেসযাকেি 
নেকটইল্স হাল্িাগাে েিা।   

এই গত ২িা ডসেম্বকি ২০২১সাকল্ অেল্যাকেি নল্ি মকল্ি সন্ত্রাসী ঘটিাে ডবে নেেু বাংল্াকেেী ও ডসাসাইটিি সেসয 
ও সেসযা মািনসেোকব আহত বা ট্রামাটাইিে হকেকেি। ডসাসাইটি সাধযমত ডচষ্টা েকিকেি তাকেি োকে োোি ও 
নবনেন্ন সাহার্য সহকর্ানগতাি। এোড়াও ল্েোউকিি সমে ডর্সেল্ বেস্কিা বাড়ীকত বা বৃদ্ধাশ্রকম (Aged care)আকেি 
তাকেি ডখাোঁ ি খবি ডিো।  

এবাকিি ডেনে হুইস্পাকি োিঃ ডমাহাম্মে ইসল্াম (সাখু)-ি সংেনল্ত ‘বাংল্াকেে নিউনিল্যাে ডেেেীে ডসাসাইটিিঃ 
ডগাড়ােত্তি ও ইনতহাস’  ডল্খাটি প্রোে েিা ডহাল্। ডল্খে িানিকেকেি এই ডল্খাটি বাংল্াে ডল্খাি মূল্ উকেেয 
ডহাল্ ডেউ র্নে েখকিা এই প্রনতকবেিটি অিয ডোোও বা অিয োষাে উেস্থােি েিকত চাি তকব তাকেিকে নেেুটা 
হকল্ও বাংল্া ডিকি নিকত হকব বা এই োষা সম্পকেয  ধািিা োেকত হকব। আোেনি আেিাকেি ডেনে হুইস্পাকিি এ 
সংখযাটি োল্ ল্াগকব। সবাই োল্ োকুি ও সুস্থ োকুি। 
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১৭৫৭ সাকল্ ২৩ ডে িুি েল্ােীি মাত্র ১১ ঘণ্টা রু্কদ্ধ মীি িািকিি নবশ্বাস ঘাতেতাে এবং িগত ডেকেি
কুটচকক্র ও অেয সহকর্ানগতাে সবযোকল্ি সবকচকে দুবযল্, অেে ও েম সংখযে তসিয (মাত্র ৩০০০)
নিকে ইস্ট ইনেো ডোম্পািী সবযবৃহত েনিোল্ী (১ ল্াখ ৫০ হািাি নবনেষ্ট েোনেে) বানহিীকে েিানিতই
েকি অনবেি বাংল্া েখল্ েকি। র্াি েিাল্ গ্রাস ডেকে এই অঞ্চল্ এখকিা ের্যন্ত ডবি হকত োকিনি।এই
রু্কদ্ধ েিানিত হওোি িকল্ সমগ্র োিকতি ডেন্দ্রনবনু্দ “িানতি স্বগয” (paradise of nation) বা “বাংল্াি

স্বিযরু্গ” (Golden age of Bengal) িাকম েনিনচত অনবেি বাংল্া োসকেি েৃঙ্খকল্ আবদ্ধ হে। 
ের্যােক্রকম সমগ্র োিত। ১৭৬৯ সাকল্ বাংল্াি ডল্ােসংখযা নেল্ আিুমানিে নতি ডোটি, ডর্খাকি সমগ্র
োিকতি িিসংখযা ১৯ ডোটি (১৭৫০ সাকল্) এবং েৃনেবীি িিসংখযা প্রাে ৮০ ডোটি। ডমাঘল্ আমকল্
বাংল্াি মািুকষি িীবি ও িীনবোি মাি নেল্ সকবযাত্তম। এিাই নেল্ েৃনেবীি সকবযাচ্চ মাোনেেু আেোিী
অঞ্চল্। েৃনেবীি ২৫% নিনেনেি িািস্ব নেল্ ডমাঘল্কেি এবং এই ডমাঘল্কেি ৫০% নিনেনে-ই আসত
অনবেি বাংল্া ডেকে। ডবে েকেে েত বেি (৯০০ খৃস্টাব্দ ডেকে ১৭৫৭ ের্যন্ত) অনবেি োিকতি
অেযনিনতে ডেন্দ্রনবনু্দ বাংল্া তখি েৃনেবীকে ডর্াগাি নেকেকে সব ধিকিি বস্ত্র, ল্বি, োট, িঙ, ডেষি,
মসল্া ও অিযািয িিতানিকর্াগয েিয। আংগাস ডমনেসকিি দুই েতাব্দীি ওোর্ল্য নিনেনে গ্রাকি তাি
প্রনতিল্ি স্পষ্টত। অিযনেকে, িবাটয ক্লাইে প্রেকম োি শুরু েকিনেকল্ি ইস্ট ইনেো ডোম্পািীি

এেিি ডেিািী নহকসকব। র্াি ডোটোল্ ডেকটকে গযাং, েযাোনল্িম ও মািনেকট আসনিোিী (“out

of measure addicted to fighting”) নহকসকব। নেন্ত েিযাটে রু্কদ্ধ োন্স ইস্ট-ইনেো ডোম্পানিি
োকে ইংকিি ইস্ট-ইনেো ডোম্পানি েিানিত হে। িবাটয ক্লাইে োকন্সি নবরুকদ্ধ েনবষযকত রু্দ্ধ িা
েিাি েেে নিকত অস্বীোি েিাে তাকে বনি েিা হে। ঐ বনিত্ত্ব ডেকে েল্ােি েকি োকন্সি নবরুকদ্ধ 
েনিকোধ ডিোে তাকে েযাকেি নহকসকব েকোন্ননত ডেো হে। েকি বাংল্া েখল্ েিাি েনিেল্পিা ও তা
বাস্তবােকি সিল্তাি িিয তাকে ডমিি ডিিাকিল্ ও ল্েয উোনধ ডেো হে। বাংল্াি িাি ডোষাগাি
ডেকে এখিোি মূকল্য ২ হািাি ৩েত েোঁনচে নবনল্েি োউকেি অনধে ইস্ট ইনেো ডোম্পানি লু্ট েকি
(কসই সমকেি েৃনেবীি ১২-১৫% নিনেনেি সমমাকিি অেয) তাোঁ ি মধয ডেকে িবাটয ক্লাইেকে ডেে
তখিোি সমকেি ৩০ হািাি োউে (বতয মাি মূকল্য ৪.১ নমনল্েি োউে- ২০১৯ সাকল্ি মূল্যমাকি)। এই
সমেনিমাণ োউে (নত্রে হািাি) প্রনতবেি ইস্ট ইনেো ডোম্পািী বাংল্াি িাি ডোষাগাকি িমা ডেোি
মাধযকম এই অঞ্চকল্ বযবসা বানণিয েিাি অিুকমােি ডেত।েল্ােী রু্কদ্ধি মাধযকম ইস্ট ইনেো ডোম্পানি
চািটি নিনিস োিকত নিকে এল্- ঘুষ ডেো, অকর্াগয ডল্ােকেি েমতােি েিি, তাকবোি সৃনষ্ট ও
ডোষকণি িািিীনত। এই চািটিি অেনি সকেত ডেকে এই বাংল্া আি েখকিা মুি হকত োকিনি। েল্ােীি
রু্কদ্ধি েি ১০০ বেি ইস্ট ইনেো ডোম্পানি ডোষণ, োসি ও নির্যাতকিি মাধযকম এই বাংল্া, নবহাি ও
উনড়ষযাি িিেেকে েীষণোকব গিীব েকি ডিকল্ি। এই অঞ্চকল্ি মািুকষি মকিাবল্ প্রাে নিনিহ্ন
েকিি। ১৮৫৭ সাকল্ি নসোনহ নবপ্লব বা ডবঙ্গল্ নমউটিনিটিি েি নিকটকিি িািী োিতকে েকল্ানিি
আওতাে নিকে ডিি। তাকত বাংল্া বা এতেঞ্চকল্ নির্যাতকিি মাত্রা নেেুটা প্রেমনিত হকল্ও অিয ডোি
উন্ননত হেনি। ইস্ট ইনেো ডোম্পানি ও নিটিে িাকিি দুইে বেকিি োসি ও ডোষকণি মাোে একস
বাঙ্গাল্ী োবকতা তাোঁ িা সব সমকেই এমিই গিীব নেল্। অনবেি বাংল্া ও সংল্গ্ন অঞ্চকল্ি ডল্ােকেি ইস্ট
ইনেো ডোম্পানি বা ইংকিি সিোি েখকিাই তাকেি সহােে বকল্ মকি েিকতি িা। গুটিেকেে
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বাংলাছ শ নিউনিলযান্ড ফ্রেন্ডশ প ফ্রসাসাইটি: 
এর ফ্র াড়াপত্তি ও ইনিহাস 

োিঃ ডমাহাম্মে ইসল্াম সাখু 
পবব-৩  বা ফ্রশষ পবব 
আকগি সংখযাে বকল্নেল্াম আনম  েকেেবাি  ডচষ্টা েকিও ক্রাইস্টচাকচয  োমীমা আোি সাকে 
েো বল্কত োনিনি। ডবে েকেেবাি ডচষ্টা েিাি েি এই মহীেসী িমিীি সাকে েো বল্কত 
সেম হই এবং অকিে অিািা তেয িািকত োনি। তাি োকেই িািকত োনি োমীমা আো 
এখি ক্রাইস্টচাকচয  এো োকেি। দুবেি আকগ তাি ো আঘাতিনিত োিকি চল্াকিিা নেেুটা 
সীনমত হকে ডগকে। তািেকিও ডস সাধযমত ডচষ্টা েকিি র্তটুকু ডসাসাল্াইকিেি েিকত। নতনি 
অকিে বাংল্াকেেী ও বাঙ্গাল্ী োষাোষীকেি সংস্পকেয একসকেি  এবং অকিেকে সাহার্য 
সহকর্ানগতা েকিকেি নবনেন্ন সমকে। তাি ডোি ইকমইল্ িাই র্া ডর্াগাকর্াকগি িিয সহি 
হকতা। র্ািা তাকে ডচকিি বা িাকিি তািা তাকে ডিাকি  ডর্াগাকর্াগ বা বযনিগতোকব নেনিট 
েকিি। 

তাি োে ডেকেই িািকত োিল্াম নতনি ও তাি স্বামী িবী োই (গত হকেকেি ডবে েকেে 
বেি) ১৯৭৪ সাকল্ িুল্াই মাকসি প্রোমকেয বাংল্াকেে ডেকে প্রেম েড়াশুিাি িিয ক্রাইস্টচাকচয  
আগমি েকিি। একসই র্াি সাকে েনিচে হে তাি িাম ইনিস সাকহব। নতনিও বাংল্াকেেী। নেন্তু 
একসনেকল্ি ডবে েকেে বেি, োনেস্তাি আমকল্, তাি নেএইচনে নেনগ্র ডেকষি েকে। োইবা 
হকে ডগকে বা হকব, ডল্খাটাে ঘষা-মািা েিোি, তাই ডস খুনবই বযস্ত োেকতি। ডস নসদ্ধান্ত 
নিকেে সপ্তাহ দুকেকেি মকধয সেয স্বাধীিতাপ্রাপ্ত ডেকে চকল্ র্াকবি। নেিকেকে  িাগিনেে 
নিকবি িা। তাই তাি আি একেকে োো হেনি। োমীমা আো বল্কল্ি, তািেকি র্াি সাকে 
তাকেি এই নবকেে নবেূোঁ ইকে েনিচে হকল্া তাি িাম ‘হানিি সাকহব”। নতনি োনেস্তাি ডেকে 
একসকেি, নেন্তু নতনি নেকল্ি খুনবই অমানেে ও বিুবৎসল্। িবী োই ও হানিি সাকহব নেকল্ি 
প্রাে সম-সামনেে এবং এেই ইনিোনসযটিকত (ইউনিোনসযটি অব েযাোবািী) নেএইচ নেগ্রী েিকত 
একসকেি। হানিি সাকহব এোকেনমেযাল্ী িবী োইকেি অগ্রি নেকল্ি। হানিি সাকহকবি বউও 
নেকল্ি োমীমা আোি খুনবই োকেি বেসী। তাকেি সিাসনি সখযতা হকে র্াে। তািা এখি 
োমািকস্টাি িকেয োকেি। এখিও ডর্াগাকর্াগ েকিি। তখি বাংল্াকেেী বল্কত আি র্াকেি 
সাকে ডেখা হকেনেল্, ডস হকল্া সুল্তািা আো ও তাি স্বামী। তািা একসনেকল্ি ৬০এি 
ডেষোকগ, োনেস্তাি আমকল্, োনেস্তািী োসকোটয  নিকে। তািাও েড়কত একসনেকল্ি। েকি 
তািা নিনিউনি স্টযাটাস নিকে েকি িযাচািাইিে হকেনেকল্ি। তখি বাংল্াকেেী বকল্ ডোি 
সংগেি ডতা দূকিি েো, বাংল্াকেেীকেি সংখযা নেকল্া হাকতকগািা। ডসই সমকে অিযািয বাঙ্গাল্ী 
োষাোষীকেিও ডোি হনেস তািা োিনি। তকব নতনি বল্কল্ি, তািা আকিেটি বাংল্াকেেী 
েনিবাকিি ডখাোঁ ি ডেকল্ি ও ডর্াগাকর্াগ েিকল্ি। তাি িাম িাজ্জাে খাি। ওকেনল্ংটকি োকেি। 
তাি বাবা একসনেকল্ি নিকটি ডেকে। নতনি নেকল্ি নেএইচনে নেগ্রীধািী এবং চাকুিী নিকেই 
নেকক্টানিো ইউনিোনসযটি, ওকেনল্ংটকি আকসি। তাি িািাি মকধয িাজ্জাে খাি সাকহকবি বাবাই 
হকল্ি প্রেম বাংল্াকেেী নর্নি নিউনিল্যাকে তবধ অনেবাসী সিাসনি চাকুিী নিকে োনেস্তাি 
আমকল্ি ডেষাকধয (ষাট েেকে) নিকটি ডেকে ওকেনল্ংটকি আকসি। িািা মকত নতনি নেকল্ি 
তৎোল্ীি োনেস্তাি সিোকিি এেিি ওোকেে বযনি। েূবয-োনেস্তাকিি 
স্বানধোকিিআকন্দাল্কিি িিয তাি নবরুকদ্ধ হুনল্ো িািী েিা হে।  ডস তখি ঢাো ইউনিোনসযটিি 
নেেেতাি চাকুনিি মাধযকম সাব-আটিকেল্ নিকে ইংল্যাে চকল্ আকসি এবং  ডসখাকি নতনি 
িািনিনতে আশ্রে ডিি । েকি নিিুউনি স্টযাটাস ডেকে নিকটকি স্থােী হি। েকি চাকুিী নিকে 
নিউনিল্যাকে আকসি।  িাজ্জাে খাি সাকহব মাকে মকধয োমীমা আোি ডখাোঁ ি খবি নিকতি নেন্তু 
অকিেনেি ডহাল্ ডস আি ডিাি েিকেি িা। ডস র্নে আবাি ডিাি েকিি তকব নতনি তাি ডিাি 
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২ে েৃষ্ঠাি েি 

বাংলাছ শ নিউনিলযান্ড ফ্রেন্ডশ প ফ্রসাসাইটিিঃ ফ্র াড়াপত্তি ও ইনিহাস 
িম্বি সংগ্রহ েকি িাখকবি এবং আমাকে নেকবি। েকি িািা ডগল্, িাজ্জাে খাি সাকহব 
নিোিি (কিোকিেি অি ইসল্ানমেস একসানসকেেি অি নিউনিল্যাে)-এি এেিি 
উধযতি েমযেতয া।  

োমীমা আো প্রসংগক্রকম বল্কল্ি, তািা র্খি আকসি তখি হাল্াল্ খাবাি সংগ্রহ নেল্ খুবই 
দূিহ োি বা িামার্ েড়াি িিয ডোি নিনেয ষ্ট িােগা নেল্ িা। ৭০ি েেকেি মধযোকগ 
(োমীমা আোিা আসাি বেি এে বা দুকেকেি মকধয) এেেল্ ডসানে োিাি একসনেল্ 
ক্রাইস্টচাকচয  ডট্রনিং নিকত। তািা তখি ডল্াোল্  মুসনল্ম সম্প্রোকেি ডখাি-খবি নিকত নগকে 
িবী োই, হানিি সাকহবসহ অল্পনেেু িিােকেে মুসনল্মকেি সাকে ডেখা হে। এেের্যাকে 
এই ডল্াোল্ মুসনিিা (িবী োইসহ) ডসৌনে োিািকেি সাকে ক্রাইস্টচাকচয  হাসোতাকল্ ডেখা 
েিকত র্াি। ডসখাকি তািা িািকত োকিি, ঐ োিাি গ্রুকে এেিি আকেি নর্নি ডসৌনে 
িাি-েনিবাকিি বা িাি-েনিবাকিি সাকে সমৃ্পি।  ডল্াোল্ মুসনিিা তখি তাকেি িিয নেেু 
েিা র্াে নে িা তাি িিয তাকে অিুকিাধ েকিি। তখি ডসই ডসৌনে োিাি (তাি িামটা 
োমীমা আো মকি েিকত োকিি িাই) আশ্বাস ডেি ডস ডচষ্টা েিকবি। ডসই ডমাতাকবে 
১৯৭৭ সাকল্ মুসনল্ম একসানসকেেি অব েযাোবযািী ততনি হে। ডসই ডসৌনে তখি িাি 
েনিবাকিি সাকে ডর্াগাকর্াগ েকি প্রাে অধয নমনল্েি েল্াকিি (NZ$460,000/-) বযাবস্থা 
েকিি। র্া নেকে ক্রাইস্টচাকচয  প্রেম  ১৯৮৪-৮৫ সাকল্ আল্িূি মসনিি বািাকিা হে। িবী োই 
নেকল্ি এই মসনিে বািাকিাি এেিি প্রেম উকেযািা। োকল্ি ডরাকত হেকতা তাি িামটা 
আি ডেঊ হেকতা মকি েিকেি িা।  

বাংল্াকেেী সংগেকিি সুনচোগাি অেল্াে হকল্ও প্রেম বাংল্াকেেীকেি আগমি নেল্, িািা 
মকত, এখি ের্যন্ত ওকেনল্ংটি ও ক্রাইস্টচাচয । ১৯৯১ সাকল্ি অকক্টাবকি নিউনিল্যাকেি 
ইনমগ্রেি দ্বাি উনু্মি হওোি আগ ের্যন্ত তবধোকব আসা বাংল্াকেেীকেি সংখযা নেল্ 
নিতান্তই িগিয। র্ািা একসনেকল্ি নবনেন্ন মাধযকম, নিউনিল্যাকে প্রকবকে ডতমি ডোি 
েড়ােনড় িা োোি সুকর্াকগ, অিয ডেে হকে উদ্বাস্তু নহকসকব,  তািা নেকল্ি স্থােীোকব 
োোি িিয এেধিকিি ডর্াদ্ধা। এই ডর্াদ্ধাকেি সঙ্ঘবদ্ধোকব নবনেন্ন তবনিতা সনু্মখীি েিকত 
হকেকে। এই সঙ্ঘবদ্ধ্বতাই িন্ম নেল্ নিউনিল্যাকেি বাংল্াকেেী সংগেি। সাংগেনিে 
প্রনক্রোে এই নেিকেকে অ-োিেেীতাে িন্ম নেকেনেল্ নদ্বধা ও দ্বকিি। তাি উেি নেল্ 
অেনিিামেনেযতা ও অনবকবনচত সন্দহপ্রবিতা। এই ধিকিি অনিনিত েনবষযকতি টািা 
ডোড়কি নিকিকেি মকধয ঐেয আিকত অকিে নমটিং ও আকল্াচিাি বযবস্থা ডিো হে। বযবস্থা 
ডিো হে সমকোতাি। অকিে আল্াে আকল্াচিাি েি নিধযািি েিা হে এেটি েনমটি। এই 
েনমটিি এেটি রুেকিখা োড় েিাকিা হে।  

িিাব আতাউি িহমাি, নর্নি এেিি চাটয ােয  এোউকটে, বাংল্াকেেী নেন্তু বড় হকেকেি 
ইংল্যাকে, নিউনিল্যাকে একসকেি ১৯৭৭ সাকল্ তাি ডোট েনিবাকিি প্রকোিকি, তাি দুই 
ডেকল্ ও তখিোি নেউই বউ নিকে। িিাব িহমাি এেিি সজ্জি বযানি- সহি-সিল্, 
বাগ্মী, সমািকসবী, নিকবনেতপ্রাি। আতা োই িাকম সবযিিনবনেত। নবকেকে বড় হওোি সাকে 
সাকে তাি বাংল্াে েেতা ক্রমেই নবল্ীি হকে র্াে। নেন্তু মাতৃোষা বকল্ েো!!  হটাৎ েকিই 
ডোি এে বাংল্াকেেীি প্রকিেিাল্ প্রকোিকি িিাব িহমাকিি সাকে সাোৎ ঘকট র্াে। ডসই 
সূত্রধকি, তাি প্রেকম বাংল্াে েো ডবাো এবং অিযািযকেি ডসই েো বুনেকে বল্াি 
প্রকোিিীেতাি ডপ্রোেকট বাংল্াকেেীকেি সংস্পকেয আসা। িিাি িহমাি নেকল্ি েুকিােস্তুি 
এেিি ইংকিি। সমেমকতা চল্া, ডেতাদুিস্ত োো, ডসািা-সাো েো বল্া, েো নেকে েো 
িাখা, আইকিি মকধয োো,  িে-েে িা েিা ইতযানে ইতযানে।  এই সেল্ বাউোিীি মকধয 
তখিোি টািা-ডোড়কি োসা অনিিত বাংল্াকেেীকেি খাে খাইকে ডিো চাট্টিখািা েো িে। 
তািেকিও নিকিকেিই প্রকোিকি তাকেই ডপ্রনসকেে েকি প্রেম েনমটি বািাকিা হে ৩০ ডে 
এনপ্রল্ ১৯৯১ সাকল্। নতনিই ততনি েকিি এি েন্সটিটিউেি বা সংনবধাি। এই সংগেিটিি িাম 
হে বাংল্াকেে একসানসকেেি নিউনিল্যাে ইিেিকোকিকটে বা সংকেকে বািিী। তাি 
অনিকসই এি র্াত্রা শুরু। ২৬৪ নিউ িেয ডিাে, ডগ্র নল্ি, অেল্যাে। িিাব িহমাকিিও এই 
ধিকিি সংগেি েিাি প্রেম অনেজ্ঞতা। তাকেও নেখকত হকেকে েনমনিউটি গেি ও চাল্িাি 
খুটিিাটি নবষে। তখিোি সমকে বযাোিটা অত সহি নেল্ িা। ইোিকিট নেল্ িা, নেল্ িা 
এখিোি মকতা সহি েনমনিউকেকেি নসকস্টম। সংগেিটি ইিেিকোকিকটে ডসাসাইটিকত 
নিবনিত হে ২িা ডম ১৯৯১ সাকল্।  

বােী আংে ২ে েল্াকম 

(
(

বােী অংে েিবতী েল্াকম

১ম েল্াকমি েি 

সংগেি গড়াি শুরুকতই ডগাল্ বাকধ। একত নবনেন্ন অংকেি সংখযানবনেষ্টকেি স্বােয সংিনেত িা হওোি 
োিকি। ধীকি ধীকি শুরু হে নবেনিি চিম আোি। িিাব িহমাি নবনেন্ন সমকে তাি বনিযত তকেয 
ডেখা ডগকে ডেউ ডেউ বাংল্াকেেী স্টাইকল্ নবনধবনহেূয তোকব তাি অনিকস নগকে তাকে 
প্রতযেোকব  সেযসৃষ্ট েনমটিি প্রনত তাি েেোতকে ডোষী সাবযস্ত েকিকেি। র্া নতনি নিকিই 
বুেকত োিনেকল্ি িা এখাকি তাি েেোনতে ডোোে?! ডস ডতা োকল্া েকি তখকিা োউকে 
নচকিি িা। ডস একসনেকল্ি তাি ডিকল্ আসা ডেকেি মািুষকেি সাহার্য েিকত। ডস বাংল্াকেেী 
মািুষকেি মিিেীল্তা বুেকতি িা। তাকেি েো ও োকিি প্রেট সমন্বকেি অোব ডেখকতি। তাি 
েকে ডবাো সম্ভব নেল্ িা এই মািুষগুকল্া ডেি সনন্দহাি বা ডেি এেমত হকত োিকে িা!? 
অিযনেকে এই টািা-ডোড়কিি মািুষকেি নবেনি নবনেন্নরুে নিকত শুরু েকি। নবনেন্ন িােগাে তািা 
নমটিং ও আকল্াচিাে বকস। নিউনিল্যাকে তখকিা মানল্টোল্চানিিকমি আকবে ল্াকগ িাই। সিোি 
নিটিে েদ্ধনতকত এই ডেে চাল্াকচ্ছ। তািা চাে, ডর্কোি বযনিগত বা গুষ্ঠীগত সমসযাি সমাধাকি 
সহি প্রনতনিনধে র্াি েো তািা সহকি বুেকত োকিি। বাংল্াকেেীকেি নমটিং বসকল্া গ্রািটকিি 
বাসাে, নেম্বা মাউে আল্বাকটয ি েুি েুি ডিতৃবৃন্দকেি আশ্রেস্থকল্। সমসযাি সমাধাি একল্া িা। 
িিাব িহমািকে উতযি েিকল্ি তাি অনিকস সমকে অসমকে হািা নেকে, ডিিা েকি, োবী 
িানিকে। মাত্রানতনিি জ্বাল্াে এে ের্যাকে নতনি ডিকগও ডগকল্ি। িিাব িহমাকিি সহি ও সিল্ 
নবকবচিাে ও বুনদ্ধকত োেকল্ি এেটি সাধািি সো। ডর্খাকি ৫০ ডেকে ৬০ িকিি মকতা বাংল্াকেেী 
অংে ডিে। সোে নবনেন্ন েকল্ি মকধয ডোি সমকোতা িা হওোে িিাব আতাউি িহমাি তাি 
সোেনত েে ডেকে ইকস্তিা নেকল্ি। ডসখাি ডেকে বান িী তখি তাি নিিস্ব প্রনক্রোে চল্া শুরু 
েিকল্া।  

েকেে সপ্তাহ েি, ডবে নেেু বাংল্াকেেী আবাি িিাব িহমাকিি সাকে ডেখা েিাি ইচ্ছা প্রোে েকি 
অিুকিাধ িািাকল্ি। িিাব িহমাি প্রেকম ডোি বাংল্াকেেী অংকেি সাকে তাি সমৃ্পি হকত অনিহা 
প্রোে েিকল্ি। নেন্তু, র্ািা ডেখা েিকত চাইকল্ি তািা তাকেি ডপ্রােিিীেতাি েো িািাকল্ি এবং 
িিাব িহমাকিি নচন্তা ডচতিাি সাকে এোিতাি েো বযি েিকল্ি। তেয উোকত্ত ডেখা ডগকে 
বাংল্াকেেী এই অংেটিকে িিাব আতাউি িহমাকিি নবচাকি ডবে সুেৃঙ্খল্ বকল্ মকি হল্। ডস তখি 
এই অংেটিকে প্রেকম বযনিগতোকব সাহার্য সহকর্ানগতাি প্রস্তাব েিকল্ি। নেন্তু সুেৃঙ্খনল্ত অংেটি 
নিকিকেি প্রকোিকি ইনমগ্রেকিি নবনেন্ন েপ্তকি অকিে ডঘািাঘুনি েকি বুেকত োিকল্ি এেে 
বযনিি ডর্ গ্রহিকর্াগযতা তাি ডচকে ডঢি ডবনে এেটি সংগেকিি প্রনতনিনধি গ্রহিকর্াগযতা। এি 
উেকি িিাব িহমাকিি আকে েো বল্া ও বুোকিাি নবিল্ প্রনতো। এখাকি সংখযানধকেযি 
প্রনতনিনধকত্ত্বি ডচকে গুিগত নবচাকি ডিতৃয কত্ত্বি প্রনতনিনধকত্ত্বি প্রকোিিীেতা সহকিই এই অংেটি 
অিুধাবি েিকল্া। এই অিুধাবি ডেকেই বাংল্াকেেী এই অংেটি এেটি নিিনবচ্ছন্ন েনমটী েিাি ল্কেয 
েকেেটি নমটিং েিকল্া । নমটিংগুকল্া অিুনষ্ঠত ডহাল্ ১৭ সু্টোেয  ডিাকে, ২৬৪ নিউ িেয ডিাকে িিাব 
িহমাকিি অনিকস ও অধুিাল্ব্ধ েিসিনবি তাি ডিসু্টকিকে। “কোট েনিবাি সুখী েনিবাকিি” িযাে 
এই েনমটিটি ডহাল্ ডতমনি। ডোি িেম বাে নবতণ্ডা োড়াই েনমটি ততিী হকে ডগল্। ৯ই িুল্াই 
১৯৯১ সাকল্ সংগেি ততনি েিকল্ি এবং ২৫ ডে িুল্াই ১৯৯১কত ইিেিকোকিকটে ডসাসাইটিকত 
সংগেিটি নিবনিত েিা ডহাল্। এই সংঘেিটিই ডহাল্ বাংল্াকেকে নিউনিল্যাে ডেেেীে ডসাসাইটি।  

বাংল্াকেে নিউনিল্যাে ডেেেীে ডসাসাইটি ইন ে বা নবএিকিেএি বা সংকেকে ডসাসাইটী িাকম 
েনিনচত। সৃনষ্ঠল্গ্ন ডেকে নিউনিল্যাকে বাংল্াকেেীকেি ডোোনল্টী  নিকপ্রকিেেিই নেল্ এি মূল্ 
ল্েয। এিই েনিকেনেকত সংগেিটি ডল্াোল্ গেকমযে, সংসে, সিোিী ও নবকিাধীেল্, নবনেন্ন 
সিোিী সংস্থা, বানিিয সংস্থা, এিনিও, বহু েনমনিউটি ও ইেনিে সংগেি, নিনিউনি সংগেি, 
মাইকগ্রে েনমনিউটি, নমনেো, োতা সংস্থাি আস্থাোিি হকেকে। ডেে ও নবকেকে অিযািয বাংল্াকেেী 
সংগেকিি সাকে সম্প্রীনত বিাে ডিকখকে।  

 ডসাসাইটি এবং বান িী এখি ের্যন্ত নিউনিল্যাকে বড় দুটি সংগেি। এোড়াও অকিে সংগেকিি িন্ম 
হকেনেল্ এবং অিাকন্তই তাকেি নতকিাধাি হকেকে। োকল্ োকল্ অকিে েমযনবহীি সংগেি ততনিও 
হকেনেল্ ডোট  আোকি- শুধুমাত্র নেেু বাংল্াকেেীকেি নিকিকেি ডপ্রােিকি। আবাি অকিে 
অনিবনিত বাংল্াকেেী সংগেি  নেল্ এবং  আকে র্ািা সমকে সমকে ডোট বড় োি েকি এবং 
েকিকে, অকিে প্রসংসাও কুনড়কেকে। তকব বড় সংগেিগুকল্াি প্রকোিিীেতা েখকিা েকম িাই। 
এই বড় সংগেিগুকল্াি মকধয সমন্বকেি অোব অকিে গুিীিকিিা নবনেন্ন সমকে উেল্নব্ধ েকিকেি । 
নেন্তু নেেুটা ডিতৃয কত্ত্বি নিিস্ব বযনিগত বা গুনষ্ঠগত প্রাধাকিযি োিকি এি সমন্বকেি সেল্ উকেযাগ 
িল্প্রুসু ল্াে েিকত োকিনি। বাংল্াকেেীিা মাত্রানতনিি অনতনে বৎসল্। এটা োল্ নে খািাে এ 
নবকবচিাে িা নগকেও বল্া র্াে, এি িকল্ অকিে ধিকিি েুি েুি আংনেে বল্কেি সৃনষ্ট হে এবং 
হকেকে। এিা অকিে সমকেই  নবনেন্ন োর্যেিী,আেষযিীে ও প্রকোিিীে  অিুষ্ঠাকিি প্রনতকূল্তা সৃনষ্ট 

েিবনতয  অংে ৩ে োতাে...  
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১ম েল্াকমি েি 

ককোভিড সংকটকোলে আমোলের (ভিউভিেযোলের) রোিিীভিভিেগি ও সরকোরী কমমকিম োরো 

িিয ল্েোঊি?”- অনবশ্বাসয!! “কেকিা বল্া হকচ্ছ িা আমিা েতনেি ল্েোঊকি োেকবা?” 
অকিেটা এমি- এেটি ডস্টেি ওোগকিি নেেকি োোঁ চ নমনল্েি বাচ্চা গাোগানে েকি বকস আকে আি 
নচৎোি েকি বল্কে, “আমিা েখি ডেৌোকবা”?? আমাকেি নচন্তাধািাে িাটল্ ধকি র্াে। আমিা তখি 
োনব- েৃনেবীি দৃস্টান্তোিী ডোনেে প্রনতনক্রোি েল্টি িাতািানতই বযেয হকে ডগল্। আমাকেি নসকস্টকম 
অকিে দ্রুটি আকে। সিোকি প্রনতনক্রো েল্টি দ্রুটিেূিয সংবাকেি উেি নসদ্ধান্ত নিকত হে। নিকত হে 
নসদ্ধান্ত এেটি সীনমত সম্পকেি মকধয। এই মহামানিকত ডোি ডটিটবুকেি িিমূল্া োি েকি িা।  

প্রধািমন্ত্রী ডিনসো আকেয িকে অকিকেই অনেরু্ি েকিকেি ডর্ ডস ডোনেেকে বযবহাি েকি তাি 
বযনিগত ডসনল্কিটি ইকমি ততিী েিকেি। এবং অকিকেই নবনেন্ন ডসাসযাল্ নমনেো ও অিযািয মাধযকম 
বকল্কেি ডর্, ডস ল্েোঊি ডল্কেল্ ৪ উেকোগ েকিি োিি- ডস সবসমকে ল্াইমল্াইকট োকেি। 

দুেুি এেটাে নবহাইে নেকেটাি ডেকে ডটনল্নেেকিি েেয াে উেস্থােি হি ডোনেে নিকে। ডস িাস্ট
োগকি নল্নখত প্রনতকবেি োে েকিি র্া খুনবই সহি ও েের্য। নেন্তু ডিনসো  ডিব্রুোিীকত  এে 
েশ্ন-উত্তি েকবয বকল্কেি- প্রনতনেি প্রনতকবেি ডেো এবং সাংবানেেকেি িৃেংস প্রশ্ননবদ্ধতা এে 
বিযিাতীত উকদ্বগ। ডতমনি, োিঃ অযাসনল্ ব্লুমনির্ল্ও ইমুউি িা। নতনি বকল্কেি তাি েটিয সল্ ডল্কেল্ 
(উকদ্বগ হিকমাি) ডবকড় র্াে ও ঘাম েকি প্রনত সোকল্ র্খি তাি েকিািাোল্ীি নেি শুরু হে। তাি 
এই উকদ্বগ োকম িা এমিনে তাি ডর্নেি ডে-অি োকে। মনন্ত্রিা ডেউই নিকিকেিকে  উকদ্বগহীি সমে 
োটাকত োকিি িা। মাকে মাকে তাকেি িাত ২টাে ডোনেে প্রনতনক্রো মনন্ত্র বা প্রনতমনন্ত্রকে ঘুম ডেকে 
উেকত হে ডর্ এেটি িতুি ডেস োওো ডগকে। ডিসবুে ডর্াদ্ধািা বা ডমকসি মাস্টািিা হেকতা োকেয  
হাটকত ডবি হকত োকিিনি নেম্বা েনি ডখকত োকিি িাই বকল্ ডসাসযাল্ নমনেোকত েকব্দি েড় 
তুকল্ি, অেবা বযবসােীিা তাকেি বযাংে ডেকে টাো ডবি েিকত হকচ্ছ বকল্ নমনেোে বা তাকেি েল্ীে 
আনেবযাে নবনেষ্ট িািিীনতনবেকেি সিোিী প্রকচষ্টাি নবরুকদ্ধ নবকষাধাগিি েকিি অেবা সুনবধাবােীিা 
তাকেি সহি সুকর্াগ হানতকে নিকত োকিকেি িা বকল্ সিোকিি গুনষ্ঠ উদ্ধাি েকিি নেন্তু তািা ডেঊ 
নে োবকত োকিি ডোকিা অনতনিি সুনবধা োড়াই এই িািিীনতনবদ্গি ও সিোিী েমযচািীিা শুধুমাত্র 
৫ নমনল্েি ডল্াকেি সুিোি িিয ডর্ নে েনিমাি চাে ও উকদ্বগ সহয েিকত হকচ্ছ?  

গত সকতকিা মাস ধকি সিোিী েমযেতয া, েমযচািী ও িািিীনতনবদ্গি নিিন্তি মািনসে চাকে ডেকেকেি 
শুধুমাত্র সাধািি মািুকষি প্রতযাো েূিকিি স্বাকেয। তািা অকিকেই তাকেি বযনিগত, োনিবানিে ও 
সামানিে চানহো েূিি েিাি সমে োি িাই। তািা ডিাবট িে, তািাও মািুষ। ল্েোউকি তাকেিকেও 
ডখকত হে, ঘুমাকত হে, প্রােৃনতে োর্যানে েিকত হে এবং এমিনে তাকেি বাচ্চাকেিও ডহামসু্কল্ 
েিাকত হে। অকিে হাই প্রকিাইল্ নবকেষজ্ঞকেি এই মহামািীি সমকে আকবগতানড়ত হকত ডেখা 
ডগকে। আমাকেি এই মহামািীকত এই ের্যন্ত আসকত েকেেেত ডল্াকেি নিিল্ে প্রকচষ্টা ও নবসিয ি  
শুধুমাত্র ডোনেে প্রনতনক্রোি নেিাইি ও বাস্তবােকি সম্ভব হকেকে।  োিি তািা তাকেি োকিি 
সমােি। এবং আমাকেি উনচৎ তাকেি সমাকল্াচিা েম েকি এই সংেটোকল্ তাকেি প্রনত সমেযি েিা 
ও তাকেি নিধযানিত নিোমািুবল্ী ডমকি চল্া।  
(প্রবিটি বাংল্াে রুোন্তি েিা হকেকে) 

২ে  োতাি ২ে েল্াকমি েি............... 

বাংলাছ শ নিউনিলযান্ড ফ্রেন্ডশ প ফ্রসাসাইটিিঃ ফ্র াড়াপত্তি ও ইনিহাস 
েকি। এি মূল্ োিি বাংল্াকেনেকেি সংখযা নিউনিল্যাকে খুব এেটা ডবনে িে। ডর্ ডোি 
আোকিি ডর্ ডোি ধিকিি সমান্তিাল্ অিুষ্ঠিই একে অেকিি প্রনতবিে।  

বড় দুটি সংগেিই এখি দৃঢ়োকব প্রনতনষ্ঠত। সমকেি সাকে সাকে দুটিিই চানিনত্রে ও 
োর্যপ্রিাল্ী নেন্ন হকে ডগকে। নেন্ন হকে ডগকে এি বযানপ্ত ও েনিসি। দুকটািই আকে অকিে 
চিাই ও উৎিাই োি হওোি বহু ঘটিা। এি সাকে শুরু ডেকে র্ািা িনড়ত নেকল্ি এবং 
এখিও আকেি তািাই োকল্ি সােী। আবাি র্াকেি সৃ্মনত িনিকে আকে তাকেি অকিকেই 
হেকতা নেি ডেকে আবাস নিকেকেি বা অকগাচকি চকল্ ডগকেি। অকিকে আকেি র্াকেি 
োকে িকেকে অকিে েুঞ্জীেূত ডোে, অনেমাি, োল্বাসা, আত্মতযাগ বা অপ্রোনেত 
োনহিী। োকল্ি নববতয কি হেত সবাই তা েুকল্ র্াকবি। হেকতা বা ডোি এে বা এোনধে 
উৎসাহী ডেেী ডেউ ডখাোঁ ি েিকবি এবং িািকত চাইকবি। আমিা আবাি অকেো েিকবা 
ডেউ বা আবাি আমাকেি তাকেি েো শুিাকবি।   
(নবিঃিিঃ এই ডল্খাটি আকগি দুই েবয ও ডেনে হুইস্পাকিি িুল্াই সংখযাে প্রোনেত History 
of Bangladesh New Zealand Friendship Society Inc.-এি সাকে েড়াি িিয 
অিুকিাধ েিা র্াকচ্ছ- ডল্খে) 

ককোভিড সংকটকোলে আমোলের (ভিউভিেযোলের)  
রোিিীভিভিেগি ও সরকোরী কমমকিম োরো 

েকেেনেি আকগ, ২৯ ডে আগস্ট ২০২১, স্টযাি েনত্রোে ডিহাি েযানসিাকেি (েনত্রোি 
অবোিোিী ডল্খে) এেটি প্রনতকবেি প্রোে েকিি।  ডল্খাটি নিউনিল্যাকেি  সম্প্রনত 
ডেল্টা ডেনিকেকেি প্রকোে সমাকি প্রকবে েিাে িািিীনতনবে ও সিোিী েমযেতয াকেি 
নেোকব বযনিগতোকব িাড়া ডেে তাি এেটি স্বচ্ছ সাবল্ীল্ বিযিা ডেো হে।  

ডোনেে প্রনতনক্রো মন্ত্রী িিাব নহেনেন্স ওকেনল্ংটি নবমাি বন্দকি এো বকস আকেি। নতনি 
ল্যােটকেি েেয াে শুিয দৃনষ্টকত তানেকে নেকল্ি। তাোঁ ি সাকে ডোি সােী ডিই, ডিই ডোি 
সহচি বা চাটুোি। তাি ডিাি ধিাি িিয ডোি বাড়নত ডল্াে ডিই। ডিই ডোি গােয  বা 
েুনল্ে।  নবমাি বন্দকিি ডোি বড় েমযেতয া ডতা দূকিি েো, ডোি নক্লিাি বা আেয াল্ী ের্যন্ত 
তাি আকে োকে ডিই। তাকে ডেউ এে োে েনি বা চা একি ডেোি মকতা ডল্ােিি ডিই। 
তাি োগিেত্র তাকেই সামাল্কত হকচ্ছ।  নবমাি বন্দকিি সেল্ েমযেতয া বা েমযচািীিা ডর্ 
র্াি মকতা োি েকি র্াকচ্ছি, র্াত্রীিা ডর্ র্াি মকতা আসা র্াওো েিকেি। নহেনেন্সকে িা 
ডচিাি ডোি উোে ডিই, প্রনতনিেতই নতনি তাি তেয নিকে সাংবানেেকেি নতর্যে প্রকশ্নি 
উত্তি ডেোি িিয ডটনল্নেেকিি েেয া বা ডিনেওি প্রকশ্নাত্তি েকবয আসকত হকচ্ছ। তাি েো 
বল্াে এেধিকিি সহি ও সাবল্ীল্তা আকে র্া মািুষকেি আেষযি েকি। তািেকিও বতয মাি 
নবকশ্ব, উন্নেিেীল্ বযনতকিকে, উন্নতেীল্ ডেকেগুনল্কত তাি মকতা েেিি মন্ত্রী এইিেম 
ক্রানন্তোকল্ এো ভ্রমি েকিি? তাি েনব ডটনল্নেেকিি েেয াে ডেকস উকে এবং তাি নিকচ 
েনমনিউটিকত ডোনেে প্রকোকেি েো নিকে ডহেল্াইি। এেিি েনিনচত নিকোকটয ি নেকে 
মুচনে ডহকস ভ্রুনচনন্ততোব নিকে আবাি তাি ল্যােটকেি েেয াে ডচাখ িাখকল্ি। তািেি মূকখ 
মাস্ক েকড় নবমাকিি নেকে এগুকল্ি। তাি োেকেকট র্াওো র্াত্রীিা ভ্রুকুটি েকি োবকেি 
ডেি তাকেি মাস্ক বযবহাি েিকত হকব!? এটা বাড়াবানড় িে? 

আমাকেি নিউনিল্যাকেি িািিীনতনবেিা সাধািি মািুকষকেি োকে সহকিই আসা র্াওো 
েিকত োকিি। সাধািি মািুকষিা চাে তািা সাধািি িীবি র্ােি েরুে। তািা নিকিিাই 
নিকিকেি বাি-ডেটিা টাকিি। হেকতা সাধািি মািুকষিা োবকতও োকি িা এই মািুষগুকল্া 
সবযেি েতটা ডপ্রোকিি মকধয িীবি র্ােি েকিি। ডর্কোি ল্েোউকি প্রাে সবাই 
‘ওোনেয ং েম ডহাম’ নেন্তু র্ািা এই ল্েোঊকিি োনেকে তািা নে োকিি এেইোকব োি 
েিকত?! িা তািা োকিি িা। োকিি িা র্ািা োনিে সােয ে। এিা ডচষ্টা েকি েঞ্চাে ল্ে 
মািুষকেি এই ডেকে, েকিািাি েোবহ ডিাকগি আক্রমি ডেকে নেোকব িো েিকব! 
সাধািি মািুষ, বযবসােী ও ডখকট খাওো মািুষকেি আকেে ও অনেকর্াকগি ডেষ ডিই। 
প্রেম প্রকোে েিাি হওোি সাকে সাকে মািুষ বল্া শুরু েকিনেল্ “মাত্র এেটা ডেকসি

        বােী অংে ২ে েল্াকম
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সনি েযাস কো, নিউনিল্যাকেি সবকচকে 
সিল্ েযািা সুইমাি বা সাতারু। সকবযাকমাট 
১৯টি েযািা অনল্নম্পে ডমকেল্ সংগ্রহ 
েকিকেি ২০০৮ সাল্ ডেকে। ১১টি ডসািা, 
৭টি নসল্োি ও ১টি িঞ্জ। তাি বাবা 
এনিেোনল্  তাি োকেি উেি নেকে িাইে-
অি ল্িকমাোি চানল্কে ডেোে ডস তাি বাম 
োকে নিকচি অংে হািাি।  

ইংলযারের এমা রাডুরকনু রুপকথার রাজকনযার মি সবমপ্রথম গ্রােশ্লাম টাইরটল জয়লাভ 
কররন। এমা কানাতডয়ান লাইলা ফানমারেজরক পরাতজি করর এই তিররাপা পান।   

প্রনত েনিবাি  প্লাকিট এিএম ১০৪.৬ বযাকে 
সিযা ৬.৪৫ নমনিট ডেকে ৭.২০নমনিট ের্যন্ত 
ডসাসাইটিি বাংল্া ডিনেও অিুষ্ঠাি  ডিনেও 
এেতািা প্রচানিত  হকচ্ছ। সবাইকে ডোিাি 

আহ্বাি িািানচ্ছ।।  

নিধযানিত ২১ ডে আগকস্ট  নসএমআিনেি  ইোিকিট নসনেউনিটিি উেি 
ডসনমিািটি ডোনেে ল্েোইকিি িিয স্থনগত েিা হকেকে।  ডোনেকেি  
ল্েোউি ডেষ হকল্ আবাি তানিখ ও সমে িািাকিা হকব।

আকোিিিঃ বানষযে মযাগানিি, নেসম্বি-িািুোিী ২০২১-২২ সংখযাি িিয ডল্খা আহবাি িািানচ্ছ। 
ডেনে হুইস্পািিঃ মানসে নিউিকল্টাকিি িিয আেিাকেি সহকর্ানগতা প্রকোিি। 

বাংল্কেে নক্রকেট েল্ সম্প্রনত সিিিত নিউনিল্যাে েল্কে ৫ নসনিকিি  টি-টুকেনে ডখল্াে ৩-২ 
েিানিত েকি নসনিি  িে েকিকেি।

BNZF সিোর কথো ভিন্তো কলর একটি প্ল্যোটফমম তিরী কলরলে। 
কিইিোর ফর কিইিোর (NFN) 

লকডাউনে অেলাইনে বাজার কনর সবসময় সব পাওয়া দুস্কর, আবার লম্বা লাইনে দাাঁ ড়িনয় 
বাজার করাও সবার পনে সম্ভব হয় ো- ডবনেষ কনর যারা বয়স্ক, ডকিংবা আইনসানলনেড 
হনয় আনেে বাজানর যযনে পারনেে ো, ইেযাডদ। অনেক ডকেুই হনে পানর, আমরা 
জাডেো। ডকন্তু সবার কথা মাথায় যরনেই এই প্ল্যােফমম। এোনে যয যকউ চাইনলই অেুনরাধ 
করনে পারনবে োর প্রনয়াজেীয় দ্রবযটি (যরাসাডর, ঔষুধ, যবডবফুড, ইেযাডদ) ডকনে ডদনে। 
দাম অেুনরাধকারীই ডদনবে। BNZF শুধু ডকনে োর বাসার দরজার সামনে যডডলভাডর 
করার বযবস্থা করনব। যকউ যডদ চাে, োর োম-ঠিকাো য াপে রাো হনব। কারণ, এই 
প্ল্যােফনমম যারা কাজ করনেে োরা সবাই য াপেীয়ো রোর জেয দ্বাডয়ত্বেীল।  
আপোর যযনকানো প্রনয়াজনে BNZF পানে আনে।  
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