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BNZFS (Bangladesh New Zealand Friendship Society Inc)
cordially invites you, your family and friends to our well beloved
event, BNZFS’s PITHA UTSHAB-2022. The event will be held
on Saturday, 23 July 2022 from 11am to 7pm at BNZFS’s
premises, 3
Rowe
Street,
Onehunga,
Auckland
1061 (entry: 14 Spring Street, Onehunga, Auckland 1061). We
would like to celebrate this event with you all, much with joy and
love!!
To encourage our pitha makers, BNZFS organises

স িত বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই ই ক ৩রা জু লাই ২০২২-এ িকং ম ােনর সািবক সহেযািগতায়
থমবােরর মেতা বাংলােদশ কিমউিন র ই- াট টুনােম িনউিজল া িমিন ির অব হলথ-এর ভ াি ন ও
ইমু নাইেজশন ইথিনক কিমউিন স কিমিনউেকশন ফাে র আিথক সহেযািগতায় স কেরেছ। এই ধরেনর আেয়াজন
য কান কিমউিন র জন ব ািত ম। িকংসম ােনর সাংগঠিনক কিম েক িবেশষকের মাহা দ সাকওয়ান ও তার
সহেযাগীেদর িবএনেজডএফ-এর আ িরক ধন বাদ। সকল খেলায়ার, তার পিরবার ও ব ু -বা বেদর জানাই সাধু বাদ। িবজয়ী
ও িবিজতেদর জানাই অিভন ন । এক অনাড় র পিরেবেশ সাসাই র
ও িবিজতেদরেক িফ দান কেরন।

িসেড ডাঃ মাহা দ ইসলাম সাখু িবজয়ী

িনউিজল াে শীতকাল র সােথ সােথ কািভেডর েকাপ বেড় যায়। এরফেল িবএনেজডএফ-র NFN ( নইবর
ফর নইবর ) া াম িসএমআরিড ও িবএনেজডএফ ভলাি য়ার এর যৗথ উেদ ােগ পিরচািলত হেয় আসেছ। য কউ
পৃ থকীকরেনর কারেন এর থেক েয়াজনীয় সাহায সহেযািগতার জন যাগােযাগ করেত পােরন। যারা এই কমকাে
স ৃ ি হেত চান তারাও যাগােযাগ করেত পােরন।
বাংলােদেশ স িত িসেলেটর িব ৃ ত অ েল বন াকবিলত হেল সাধারন মানু েষরা িবেশষ েভােগর িশকার হন। বাংলােদশ
এেসািসেয়শন অব িনউিজল া (বা জী) এ উপলে এক তহিবল সং েহর ব ব া কেরন। সাসাই পৃ থক তহিবল
সং েহর ব ব া না কের বা জীর তহিবল সং েহর িত সমথন দান কেরন।
িবএনেজডএফ স িত সাসাই র িবিভ কমকাে র স
করার জন িডপাটেম অব ই ারনাল এেফয়ার থেক
অিতির িবশ হাজার ডলােরর অনু দান পেয়েছন যা ২০২১-২২ সােলর জন তােদর সেবােমাট প াশ হাজার ডলার
লটারী াে র অনুদান। সাসাই র কাযকরী পিরষদ পূনাংগ ওেয়ভ সাইট, সাস াল িমিডয়া ও অন ান গঠনমূ লক কােজ
এই অনু দান ব বহােরর জন অনু েমাদন কেরন।

Pitha Award 2022

The competition would be held on Saturday, 23rd July 2022.
We are inviting all to showcase your home-cooked pithas
To participate in the Pitha Award 2022, please bring at least 25-30
pithas at 3 Rowe Street, Onehunga, Auckland 1061 before 11am
on Saturday, 23rd July 2022.
Only 1(one) entry per household is permitted.
To participate:
Please text to : 021 121 6218 with your name, contact number &
the name of pitha.
There will be lots of Bengali traditional pithas andlots more……
 You can try and buy the very best


homemade tradition pitha
Discover recipes and hot tips from pitha
experts

সাসাই আগামী শিনবার, ২৩ শ জু লাই ২০২২-এ সাসাই র অিফস সংল হেল সকাল ১১টা থেক স া ৭টা পয
এক বনাট িপঠা উৎসব ২০২২-এর আেয়াজন কেরেছন। িপঠা উৎসেবর মূ ল উে শ হেলা আমােদর ঐিতহ বাহী িবিভ
সিত কার আ িলক ও জাতীয় িপঠাসমূ হেক সকল জে র কােছ পিরচয় কিরেয় দয়া, এই দেশ অন ান কিমউিন ও
সাধারন মানু েষেদর মােঝ এ স েক আ হ তির করা এবং ায় অবলু বা হািরেয় যাওয়া িপঠািশ েক পুনর ীিবত করা।
এই উে শ েক বা বায়ন করার জন চাই সবার সহেযািগতা। সাসাই বরাবরই বাংলােদশী ও বা ালী ঐিতহ ও
সাং ৃ িতেক ধের রেখ সবার সােথ এর সুফল ভাগ করেত, এর জন চাই আমােদর গঠনমূ লক কমকাে র সােথ সবার
স ৃ তা। সবাইেক িপঠা উৎসেবর আম ন জািনেয় শষ করিছ। সবাই ভােলা থা ন ও সু থা ন।
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আকাশ ও তার প
ডা :নায়লা আজীজ িমতা
১৭/০৫/২০২২
ি সবন

The Health Coalition Aotearoa Conference and AGM for HCA members
is just ahead. Register now for in-person or Zoom tickets. There is a cap
on in-person tickets, so get in quick. For any questions regarding
registrations or ticket types email info@healthcoalition.org.nz
Hon. Andrew Little, Minister of Health will open the event. Other
speakers include: Dr Sandro Demaio - keynote speaker; Shane
Bradbrook - (Tāmanuhiri, Rongowhakaata, Kahungunu) on Smokefree
2025; Rangimarie Hunia - from the Aotearoa Circle on food strategy
and Mana Kai; and Kristen Maynard - on Te Tiriti o Waitangi and
alcohol law with more to be announced soon.
For any questions regarding registrations or ticket types
email info@healthcoalition.org.nz with 'Conference & AGM query' in the
subject line.
Look forward to seeing you soon,
Fiona Sing
Health Coalition Aotearoa

4th Booster of COVID-19 vaccination is now available for eligible people. Please ask for your
booster at nearby your vaccination centre! BNZFS Volunteers and Neighbours For
Neighbours (NFN) are available to support the community people for their needs during
COVID-19 isolation.

ছিবঃ মা ািফজু র রহমান
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সংগঠন সংবাদঃ

(১ম কলােমর পর)

সাসাই বাংলােদশীেদর মেধ এই থম িকং ম ােনর সািবক সহেযািগতায় িবশাল
উৎসাহ ও উ ীপনার সােথ গত ৩রা জু লাই ২০২২-এ সাসাই র হেল ই-ে াটস
িতেযাগীতার আেয়াজন কের। এেত ায় িবশ জেনরও অিধক িতেযাগী অংশ নয়।
িবগ ীন িভেত িপএসএস-এর মাধ েম িফফা২২ খলার িতেযািগতা হয়। খলায়
েপ অংশ নয়- একক ও যৗথ িতেযািগতা। আ যজনকভােব এ কথা ীকার
করেত হেব য অংশ হনকারীরা িছল বশ চৗকশ এবং কউ কউ িব মােনর ইাটস খেলায়ার। বাংলােদশ কিমউিন র তােদর িনেয় গব করেত পাের। এেদর মধা,
ি ল, টকিনক াল ান, খলার িত িন া, খেলায়াড় লভ আচরন, িত
খেলায়ােড়র ব াি গত আচরনেবাধ য কান সভ সমােজর জন িছেল িবেশষ
আইডল। িত খলায় যমন িছল উে জনা, তমিন িছল এর অিন য়তা। খলায়
অংশ হনকারীরা িছল ভীষন চৗকষ। এটা িনধারন করা ায় ক িছল ক কার চেয়
বিশ ভাল। িত খলা ১৫ িমিনট ব াপী িছল। খলা পিরচালনায় িছল সাকওয়ান ও
সামী। তােদর িনপু ন পিরচালনায় খলা েলা িনিদ সমেয় শষ করেত স ম হয়।

সংগঠন সংবাদঃ
খলার ফলাফলঃ যৗথ িতেযাগীতায় চ াি য়ান হন আজমী ও মাহদী, রানার -আপ হন হামীম ও
সামী। একক িতেযাগীতায় চ াি য়ান হন সামী আিমন ও রানার —প হন মেহদী হাসান।
খলা শেষ সাসাই র িসেড ডাঃ মাহা দ ইসলাম সাখু িবজয়ী ও িবিজতেদর মােঝ িফ ও
িগ ট কাড িবতরণ কেরন।

সাসাই আগামী ২৩ শ জু লাই ২০২২, শিনবার সাসাই র অিফস সংল হেল (শাি িনবাস হল)
সকাল ১১টা থেক স া ৭পয এক িপঠা উৎসেবর আেয়াজন কেরেছন। বাংলােদেশর ঐিতহ বাহী
এই সাং ৃ িতেক িনউিজল াে ধের রাখার এই ায়স-েক সফল করার জন সবাইেক আহবান জানাে ।
এই িপঠা উৎসেব বাংলােদশর অেথন ক িপঠা সমােরােহর ব ব া করা হেয়েছ। ব তঃ বাংলােদেশর
িপঠার িনপু ন কািরগররা মু লত মা, খালা, নানী দাদীরা। যারা িপঠার সােথ এক ধরেনর মমতা মেখ থােকন
যা কান িকছু রই িবচাের িনপু নতা িননয় করা যায় না। তারপেরও আমরা সবাই চ া করিছ এই িনপুন
কািরগরেদর তিরর াদ না পাওয়া গেলও ধারাবািহক জ রা যন এই স েক এক ধারনা পেত
পােরন। তাছাড়া আমােদর এই ঐিতহ েক এেদেশর সাধারন মানুষ ও অন ান কিমউিন র সােথ পিরচয়
কিরেয় িদেতই এই উেদ াগ। এই উৎসেব থাকেব রকামাির বাংলােদিশ িপঠার সমােরাহ। থাকেব ল
যখান থেক আপনার পছ ীয় িপঠা িকেন খেত পারেবন। আবার থাকেব িপঠা বানােনার িকছু প
বা ওয়াকশপ, িপঠা িতেযাগীতা, পু ার, হ াপী আওয়ার ও অন ান । এই িপঠা উতসব এক
বাংলােদশী আবহাওয়া তিরেত স ম হেব বেল অেনেক মেন করেছন। িনউিজল াে র িনউজটক
জডিব (NewstalkZB) এই িপঠা উৎসেবর সংবাদ চার করেছন।

বািক অংশ ২য় কলােম
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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 ।।

িজিডিপ-র িভি েত িবিভ দশ২০২২
আগামী

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 ।

Advertisements

স িত
কািশত িজিডিপ (Gross
Domestic Product)-র িভি েত পৃিথবী
১৯৩ দেশর অব ান িনধারন করা হেয়েছ।
িজিডিপ হেলা এক আিথক সূ চক যা ারা
িনিদ সমেয়এক দেশর মাট উৎপািদত
সাম ীর বা পেন র ও পিরেষবার মূল সূচক
িদেয় তার পৃিথবীর আিথক অবদান িনিনত
কের। থম পাচ দশ হেলা আেমিরকা,
চায়না, জাপান, জামানী ও ি েটন। আেমিরকা
১৮৭১ সাল থেক এই সূচেক এখন পয
পৃ িথবীর সবাে অব ন করেছন। তেব একা
আেমিরকা পৃ িথবীর ১৭০ দেশর সমপিরমান
অথসূচক ধারন কেরন। বাংলােদশ এই সূ চেক
৪১তম ােন অব ান করেছন যা হংকং
(৪২তম) ও িনউিজল াে র (৫০তম) উপের।
পূ নাং িলে র জন িনে র িলংেক দখু নঃ

Economy Rankings:
Largest countries by GDP,
2022 - CEOWORLD
magazine
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