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সmাদকীয়
QসাসাইR Qবেশ কেয়কR বড়মােপর QUাVাম হােত িনেয়েছন। QসাসাইR এবং বাZজীর Qযৗথ উেদ,ােগ আগামী
১০ই Qসেabর ২০২২-এ অনু#ীত হেব িবেগd বাংলােদশ ব,াডিমCন Uিতেযািগতা- “িকঊই বাংলেদশী
ব,াডিমCন টুনGােমC- ২০২২”। জনাব আলাউিhন খানেক Qচয়ারম,ান কের একR টুনGােমC কিমR গঠন করা
হয়। এই টুনGােমC স;েকG Uদj তথ, এর িবkিlেত Qদখুন। ব,াডিমCন Qখলায় উৎসাহীেদর এই
Uিতেযািগতায় অংশ Qনয়ার জন, উnু o করা হেp। তাছাড়া Qখলাধুলায় ও শরীর চচGায় কিমিনউRর Qলাকেদর
স;ৃ r করার জন, QসাসাইR সবাইেক আহবান জানােp।
QসাসাইR এই Uথম বাংলােদশী মুিভ বা িসেনমা িনউিজল,ােt UদশGেনর জন, আVহ Uকাশ কেরেছ।
“হাওয়া” মুিভR অuিলয়ার িডিvিবউটর পথ-েUাডাকশন”-এর সােথ Qযাগােযাগ কের। এর আেগ িকছু
বাংলেদশী, গানবাw নােম, “েদবী” ছিবR এেনিছল ২০১৮ সােল নেভbর মােস। ছিবR তখন অকল,াty
িনউিলেZর িরিডং িসেনমা হেল ২০১৮-েত UদিশGত হয়। হাওয়া ছিবR অেvিলয়ার zািসিফেকশেন
Qরিvে|ড ক,াটাগিরেত অনুেমাদন Qপেয়েছ (MA15+)। QসাসাইR ছিবR িনউিজল,াt Qস•র QবােডGর
অনুেমাদেনর অেপ‚ায় আেছ। অনুেমাদন Qপেলই ছিবR িনউিজল,ােtর িসেনমা হেল Qদখােনার ব,বyা করা
হেব। Qযেহতু ছিবR Qরিvে|ড ক,াটাগিরেত অনুেমাদন পােব, Qসইজন, ছিবR ƒধুমা„ ১৫ বছেরর উেধGর
Qলাকজেনর জন, Uেযাজ,। িসেনমা Qদখােনার উেhশ, হেলা, মুিভ জগেত বাংলােদশী এবং বাংলা ছিবর
Uসার ঘটােনা।
ক,া;-িফটেন‡-েˆাটG‡ (CFS) QUাVােমর আওতায় QসাসাইR এবার ২৩-২৫ Qসabর ২০২২-এ
ই‹ওয়ােথG Œই রাে„র ক,াি;ং আেয়াজন কেরেছন। এস;েকG অিচেরই QসাসাইRর প‚ Qথেক একR
িনেদG শনামা QসাসাইRর ফাইনাি•য়াল Qমbারেদরেক পাঠােনা হেব। এখান উ•খ,, QসাসাইRর ক,াি;ং মূলতঃ
QসাসাইRর কমGকােtর সােথ যারা সারা বছর জিড়ত থােকন তােদর জন,। এর সকল ব,য়ভার
অংশVহনকারীরাই বহন কের থাকেতন। QসাসাইR ক,াি;ং যা„া ƒ• কের ২০০৫ সাল Qথেক। এর মূল
উেhশ, িছল, QসাসাইRর কমGকােt জিড়তেদর মেধ, একR সম‘য়, সহমিমGতা, বিtং, িনয়মানুবিতG তা ও
পারˆিরক সমেঝাতা “তির করা। এখান Qথেক ল”kান QসাসাইRর •ািনং “তিরেত সহায়তা করেতা।
অংশVহনকািরেদর কাছ Qথেক Qদখা হত, তােদর কমGকাt ও িবিভ– অংশVহেন তােদর দ‚তা Qদেখ
িনধGারন করা হেতা Qক Qকান কাজR করেত সাবলীল। এজন, QসাসাইRর এই অংেশ িনয়িমত Q—pােসবীেদর
অংশVহেন কমিত িছল না। Qকান এক কারেন ক,াি;ং-এর আসল উেhশ, িকছু টা ভাটা পেড়েছ। ক,াি;ং
ƒধু শহেরর বাইের Qযেয় রাি„যাপন না। এবং িকছু টা আেমাদ ফু িতG কের িফের আসাও না। Qবশ িকছু বছেরর
ব,য়ভাের Qদখা যােp, QসাসাইR তার িনজ— তহিবল Qথেক এই অংেশ ভতুG িক িদেয়েছ। এর ফেল িকছু
Qনিতবাচক সমস,া সৃি˜ কেরেছ। এর Qথেক QসাসাইRেক ধীের ধীের উেঠ আসেত হেব এবং নতু ন কের
QসাসাইRর UিতR QUাVাম ও সািভG সেক সচল করেত হেব।

BNZFS & BNZI
have first time ever signed the MOU jointly to organize the

Kiwi Bangladeshi Badminton Tournament, 2022
Tournament Details:

Date: 10th September 2022
Venue: Waitakere Badminton Stadium
149/155 Royal Road, Massey, Auckland 0614
Tournament Formats:
*Men’s open grade- Doubles (up to 40 teams can be
entered)
*Kids/youth- mix age/gender All school year students
(primary, secondary, high)

*Ladies open- All ages – short form singles only
Combined Budgeted Award/Prize Money: $3500.00

QসাসাইR তার ২০২১-২২ সােলর অথGবছেরর কমGকাt সমাl কেরেছন। এর Uেয়াজনীয় কাগজপ„ এবং
ফাইনাি•য়াল Qপপার “তরী করেছন। আশাকরা যােp, ফাইনাি•য়াল িরেপাRG অিচেরই অিডটেরর িনকট
হ™াšর করা হেব। অিডটর িরেপাটG পাওয়া Qগেলই বািষGক সাধারন সভার তািরখ জানােনা হেব।
আশাকির এবােরর Qদিশ œইˆার আপনােদর ভােলা লাগেব।
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মনপািখ

ডাঃ নায়লা আজীজ িমতা
১০/০৮/২০২২
ি¯সবন

নীল আকােশর বু েক উরš ঐ পািখ ¢েলােক Qদখেল
একিদেক Qযমন বড় আন£ হয় আমার Qতমিন আবার
অন,িদেক খু ব িহংসা হয়। িক সু £র Qখালা আকােশ ডানা
Qমেল উেড় Qবড়ায় ওরা! ও'Qদর না আেছ পেড় যাবার ভয়
না আেছ ঠাtা লাগার ভয়।
ঝড় বৃ ি˜ দমকা হাওয়া Qকান িকছু ই ওেদর এই —াধীনতােক
হরণ করেত পাের না। িনেজর ইেp মত কের সমV
পৃ িথবীটােক ওরা Qদখেছ, উপেভাগ করেছ। যখন খু িশ তখন
িUয়জনেদর সােথ িমিলত হেp, তােদরেক িনেয় ঘু ের
Qবড়ােp। মােঝ মােঝ যখন Uচt ঝড়বৃ ি˜েত পািখ¢িলেক
িভেজ িভেজ পাখা ঝাপটােত Qদিখ, তখন খু ব খারাপ লােগ
আমার। জানেত ইেp হয়, এরকম ঠাtায় ওেদর অনুভূিত
Qকমন হেp ? ওরা িক Qকান আ¨য় খুঁজেছ নািক এভােব
িভজেতই Qবিশ পছ£ করেছ!
িবিভ– রেঙ সাজােনা অসাধারণ সু £র এই পািখ¢িলর না
লােগ Qকান বাহক, না লােগ Qকান পথ UদশGক। ওেদর লােগ
না Qকান ম,াপ অথবা িজিপএস। Qকান সাহায, ছাড়াই একা
একা সবিকছু করেছ ওরা। আেরা ভােলা লােগ ওেদর
একা«তা Qদখেত। Uায় সমেয়ই Qদখা যায় দল Qবঁেধ ওরা
ঘু ের Qবড়ােp, িবিভ– সু ের গান গােp। গােছর ডােল,
খােল-িবেল িকংবা Rেনর চােল Qযখােনই বসু ক না Qকন,
ওরা সবাই িমেল একই সােথ বেস আবার দলেবঁেধ একই
সােথ উেড় যায়। িক দা•ন ব¬ন ওেদর! খু ব অবাক লােগ
Qদখেত। এেদর কাছ Qথেক আমােদর অেনক িকছু ই
িশখবার আেছ!
আমার খু ব ইেp কের পািখেদর মত যখন তখন পাখা Qমেল
Qকান সাহায, ছাড়াই এিদক Qসিদক -র -রােš ঘু ের
Qবড়ােত আর Qসইসােথ িUয়জনেদর কােছ চেল Qযেত!
ইেp কের িUয় মানু ষ¢িলেক Qদখেত, জিড়েয় ধরেত !!
পািখরা হয়েতা ভােব মানুষ কত সু খী, কত শিrশালী ! িক®
ওরা িক জােন Qয শারীিরক ভােব আমরা ওেদর Qচেয়
সামথG,বান হেলও মানিসক এবং ইpা শিrর িদক িদেয়
আমরা ওেদর কােছ ভীষণ ভােব পরািজত ।

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 Qমা™ািফজু র রহমান
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সংগঠন সংবাদঃ

(১ম কলােমর পর)

বাংলােদশ িনউিজল,াt Q±tশীপ QসাসাইR স²িত গত ২৩েশ জু লাই ২০২২-এ QসাসাইRর অিফস
সংল³ হেল একR জাকজমকপূনG িপঠা উৎসেবর আেয়াজন কের। উৎসবR িনউজটক Qজডিব ৪ সlাহধের
তােদর কিমউিনR Uেমাশেন িদেন ৪ Qথেক ৬ বার Uচার কেরন। Qরিডও একতারা •,ােনট ১০৪.৬এফএম
ব,াt Qথেক Qˆশাল অনু#ান Uচার কেরন। QসাসাইR িনমµন কেরিছল Qবশিকছু গন,মান, অন,ান,
(বাংলােদশী, বাংগালী, Qনপালীজ, িভেয়তনািম, ইরানী, মžািজ, ভারতীয়, মাওরী ও অন,ান, Qছাট-বড়)
কিমউিনট ব,িrবগGেক ও সরকারী ও িবেরািধ দেলর এমিপ Qদর। উৎসবRƒ• হয় সকাল ১১টায় এবং Qশষ
হয় স¬,া ৭টায়। িনউিজল,ােt এ ধরেনর উৎসব এবারই Uথম। উৎসবyলR সাজােনা হেয়িছল ১২R dল
িদেয়। রি·ন গ,ািজেবা িদেয় এক একR dল িনিদG ˜ করা িছল। Qক¸yেল িছেলা QসাসাইRর িনজ— dল।
এই dেলR িছল সুচা•ভােব সি¹ত, গ,ািজেবাR QসাসাইRর িবিভ– কমGকােtর লেগাসহ বাংলােদশ
িনউিজল,ােtর পতাকার আটG ওয়াকG িUC করা িছল। এই নয়নািভরাম উৎসবyেল বাংলােদশী স·ীেতর
মুছGনায় এক অভাবনীয় পিরেবশ সৃি˜ কের। উৎসবyেল Qঢাকার সােথ সােথ আগত পিরদশGনকারীরা একR
বাংলােদশী বা বা·ালী আেমজ অনুভব কের।

Uকৃত বা খাঁR বাংলােদশী িপঠা উৎসবyেল বািনেয় তা আবার িবনামূেল, সরবরাহ করার ধারনা একR
সাহসী ও ব,িত»মী Uেচ˜া। QসাসাইRর কাযGকরী পিরষদ এই সাহসী পদে‚পR িনেত সমথG হন।
QসাসাইRর িপঠা উৎসব কিমR এই কÈন কাজR হােত Qনয় এবং সাফল, অজGন কের। এর জন, িছল
সুচা• পিরকÁনা, সািবGক আেয়াজন ও সুসংহত সম‘য়। িবেকল চারেট Qথেক কিচর ভাবা িপঠা,
অনুপেমর িচতই িপঠা ও ফারজানার িপঁয়াজু মূলত িতনR আইেটম একসােথ “তির কের আগত
অভ,াগতেদর মােঝ িবনামূ্েল, িবতরন কেরন।। এর সােথ িছল কাচা আেমর জু স। বাংলােদশী িপঠার
—াদVহেনর এই অংশRর নাম িছল “হ,াপী আওয়ার”।
এই হ,াপী আওয়ার সমেয় িবেশষ কের যারা সাহায, কেরেছন তারা হেলন, িরনা, সাথী, Qসামা ও কিল
ভাবী। িবেশষভােব উে•খেযাগ,, হ,াপী আওয়ার সময়R পূবG-Uচািরত না হেলও আগত অভ,াগতরা এই
সময়R Qজেন যান। হ,াপী আওয়ার ƒ• হওয়ার সােথ সােথ Qবশ িভড় Qবেড় যায়। আগত সবাইেক
সবধরেনর িপঠা িদেয় সমাÊত করা হয়। এই অংশR সবার কােছ খুিবই আকষGনীয় বেল অেনেকই মেন
কেরন।
ঊৎসবyলR সাজােনােত যারা অzাš পির¨ম কেরন তারা হেলন, অনুপম, আকবর, নাইম, ওমর,
মাসুদ, আিরফ- তােদরেক জানাই আমােদর কৃতkতা। ধন,বাদ জানাই সকল ফািtং বা Qডানার
সংyা¢েলােক। তােদর আিথGক সাহায, ছাড়া এত বড়মােপর িপঠা উৎসব করা িছল অকÁনীয়। ধন,বাদ
জানাই সকল আগত অভ,াগতেদর। যারা এবার অংশVহন করেত সমথG হনিন, আশাকির ভিবষ,,েত
তারা অংশVহন করেবন।

সংগঠন সংবাদঃ

UিতR dেল িছেল রকমাির বাংলােদশী িপঠার সমাহার। একসােথ এত¢েলা িপঠার পিরেবশনা এখন পযGš
কখেনা িনউিজল,ােtর Qকান অনু#ােন Qদখা যায়িন। Qছাট একR পিরসখ,ােন Qদখা Qগেছ Uায় ৫০Rরও
অিধক বাংলােদশী িপঠা এই উৎসেব UদিশGত হেয়িছল। কেরানায় আ»াš হওয়ায় ও অন,ান, কারেণ
অেনক উৎসাহী িপঠা Uস¼কারকরা এই উৎসেব অংশ িনেত পােরিন।
QসাসাইR িবেদেশ িবভূঁইেয় বাংলােদশীেদর Uায় হািরেয় যাওয়া বা চচGার অভােব িব½ৃ ত হওয়া িপঠা¢েলা
সংরে‚েনর জন, একR নতু ন উেদ,াগ Qনয়। এজন, তাঁরা িতন বা তেতািধক Qজনােরশন িনেয় বাস কেরন
Qস সম™ পিরবারেদর খুঁেজ Qবর কেরন এবং তােদরেক খাঁR বাংলােদশী িপঠা অনুদােনর জন, আ¾ান
কেরন। এেত Uায় ২০ Qথেক ২৫R পিরবার এিগেয় আেস। এেদর সবার ইেp থাকা সে¿ও Uায় ১৫ Qথেক
১৬R পিরবার QসাসাইRেক িবিভ– ধরেনর খাঁR বাংলােদশী িপঠা সরবরাহ কেরন। এই িপঠা¢েলা QসাসাইR
নামমা„ মূেল, আগত পিরদশGনকারীেদর কােছ িবি» কেরন। এই িপঠা¢েলা সংVেহর উেhশ, িছল একR
Uিতেযািগতার আেয়াজন করা এবং পুরÀার Qদয়া। িক® এই পিরকÁনাটা বা™বায়ন করা যায়িন কারণ
অনুদানকারীেদর Qদয়া Uত,কR িপঠাই িছল Qবশ Âচুমােনর। এখান Qথেক পু•Ãার Qদয়ার মেতা িপঠা
িননGয় করার Ukা, kান ও অিভkতাস;ূনG িবচারক পাওয়া িছল ক˜সাধ,। QসাসাইR এই অংশR আগামী
িপঠা অনু#ােন করার Qচ˜া করেব।
dেল পিরপূনG এই উৎসবyেল যারা িপঠার পসরা িনেয় এেসিছেলন তারা বাংলােদশী িপঠা ও অন,ান, খাবার
“তিরেত িবেশষভােব িসoহ™। এখােন িছল িমিল ভাবীর িসেলট িপঠাঘর, লে³র Äাw বাইটস, শাšা’স
িকেচন ও শাহিরয়ার ভাবীর dল। আেরা িছল বিরশােলর খাঁR Qঘালমুিড়র Qদাকান। Qঘাল বা মাঠার সােথ
িমিdমুিড় (ইকবােলর Qমায়া) ও িমিdদিধর (কিল ভাবীর বানােনা Qগৗরনদীর দিধ) িম¨ন িছল Qছাট বড়
সকেলর কােছ একR সু—াŒ খাবার। িকছু িকছু dল¢েলােত িপঠা ও অন,ান, খাবার সমােরাহ করেত আেরা
অেনেকর Uত,‚ বা পেরা‚ভােব সাহায, বা সহেযািগতা কের থাকেত পােরন। তার পুনGাংগ তথ,
আমােদর কােছ Qনই। QসাসাইRর Qডােনশন বা অনুদান dেল যা িপঠা িদেয় সাজােনা হেয়িছল তা িছল
আেরা আকষGনীয়। এই dলRেত Qসামা সাবG‚িনক দািয়েÆ িছেলন।
িদনব,াপী অনু#েন আগত পিরদশGকরা িছল Qবশ —তঃÇূ তG । িবিভ– সমেয় িবিভ– ধরেনর অনু#ান থাকায়
এই Qমলায় আগতেদর িবেশষভােব আকৃ˜ কের। Uকৃত বাংলােদশীিপঠা বানােনার ওয়াকG শপ করার ব,বyা
িছল। িক® সমেয়র —Áতার জন, করা যায়িন। Œপুর িতনটা Qথেক সু—াŒ বাংলােদশী িপঠা উৎসবyল Qথেক
তৎ‚ণাৎ বািনেয় িবনামূেল, —াদ Vহন করার জন, সরবারাহ করার ব,বyা Qনয়া হয়। জলখাবােরর জন,
ফারজানার িপঁয়াজু গরম গরম কড়াইেয়র Qতেল Qভেজ বাংলােদশী dাইেল Qদয়া হয়। আগত Qদিশ
িবেদিশ পিরদশGকরা এই আপ,ায়েন খুিবই খুিশ হন।

গত ২৫েশ জু লাই ২০২২ িছল QসাসাইRর ৩১তম বািষGকী। এই দীঘG পির»মায় QসাসাইR অেনক সাথী
ও ব¬ু Qপেয়েছ। যােদর Uত,‚ ও পেরা‚ সাহায, ও সহেযািগতায় QসাসাইR বতG মান অবyায় এেস
দাঁড়ােত Qপেরেছ। QসাসাইR তাঁেদর সবাইেক এই ƒভলে³ কৃতkিচেj ½রণ কের ও ƒেভpা
জানায়।

এই দীঘG চলার পেথ QসাসাইRর সােথ সবG‚ন Qয সংyাR িছল তাঁর নাম অকল,াt মািËকালচারাল
QসাসাইR বা সংে‚েপ এএমিস (AMC- Auckland Multicultural Society Inc). এই সংyাRর
ƒ• ১৯৭৮সােল। ƒ•টা হেয় িছল একটু িভ–ভােব। ১৯৭৯ সালেক আšজGািতক িশƒ বছর ল‚, িনেয়
জািতসংঘ ¢•Æ আেরাপ করায় িনউিজল,াt একR ন,াশনাল কিমR গঠন কের এবং তা Uেত,ক
শহেরও শাখা Qখালার জন, িনদG শ Qদয়। ২৫ Qশ Qম ১৯৭৮ সােল িবশপ Qগই• অকল,াt টাউন হেলর
কাউি•ল Qচbাের Uথম িমRং ডােকন। Qসখােন অকল,াt শহেরর ১০জন গণ,মান, ব,িrবগG উপিyত
হন ও তাঁেদর িনেয়ই কিমR গঠন করা হয়। তাঁেদর মেধ, একজন িবধবা মিহলা িছেলন ক,াথিরন এম
কিহউ (Catherine M Caughey) যার —ামী িছেলন অকল,ােtর নামকরা িশƒিবেশষk। িশƒেদর
িবিভ– িথম িনেয় সকল ™েরর মানুেষর সােথ সংেযাগ করার জন, দািয়Æ Qদয়া হয়। ইথিনক কমুউিনRর
সােথ Qযাগােযাগ করার কাউেক না পাওয়া Qগেল প,ািসিফক মিহলােদর Uিতিনিধ ক,াথিরনেক দািয়Æ
Qনয়ার করা বেলন। Œই সlাহ পর পুনরায় যখন িমRং ডাকা হয় তখন ক,াথিরন Qদখেত Qপেলন হল
ভিতG িবিভ– বেনGর ও Qগাে„র মানুষ। িক® যখন Äাকস Qদয়া হয় তখন িতিন Qদখেলন চাইিনজ
Uিতিনিধ ইিtয়ান Uিতিনিধ Qক বলেছন Qয তাঁেদর িশƒেদর িনেয় Qকান সমস,া Qনই, ইিtয়ান
Uিতিনিধ বলেছন তাঁেদর িশƒরা Qকউ Qজেল Qনই এবংইœদী Uিতিনিধ বলেছ তাঁরেদর বাÜারা সবাই
পিরবােরর সােথ থােক এবং যেÝর সােথ বড় হেয় উেঠ। তাঁরা Qকউই এই কিমRেত থাকেত চান না।
যাইেহাক কিমRর সকেলর Uেচ˜ায় িশƒবছেরর অনু#ান সু#ুভােব স;– করেলও সকলেক িনেয়
ক,াথিরন “তির করেলা Uথেম একR নামহীন সংগঠন পের নামকরণ করা হয় অকল,াt
মািËকালচারাল QসাসাইR। এই সংগঠনR Uায় সকল ইথিনক কিমউিনRেক এক„ কের বœ সমাজ
Qসবামূলক কমGকাt স;– কের। QসাসাইR দীঘG ৩১ বছর ধের এই সংগঠেনর অংশীদার। জনাব
আতাউর রহমান এই সংগঠেনর Œঃখজনক হেলও সংগঠনR সকল অংশীদাির সংyা¢েলা Qথেক
Uেয়াজনীয় সাহায, সহেযািগতা Qকাষাধ,‚ ও সভাপিতর দািয়েÆ িছেলন। কেম Qগেল সংগঠনRর
কাযGকির পিরষদ স²িত ব¬ কের Qদয়ার িসoাš Qনন। তাঁেদর সবGেশষ ইেভC মািËকালচারাল
এwেপা ২০২২ গত ৭ আগাd ২০২২ স;ে–র মাধ,েম Qশষ Qহাল এএমিসর ৪০ বছেরর যা„া।
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WHAT’S HAPPENING AROUND

Uিত শিনবার •ােনট এফএম ১০৪.৬
ব,ােt স¬,া ৬.৪৫ িমিনট Qথেক
৭.২০িমিনট পযGš QসাসাইRর বাংলা Qরিডও
অনু#ান Qরিডও একতারা Uচািরত হেp।
সবাইেক Qশানার আ¾ান জানািp।।

HAWA is coming in New Zealand very soon!!

আগামী

আেয়াজন ২০২২ বািষGক ম,াগািজন
মু žণ সংখ,ার জন, QসাসাইRর অিফেস Qযাগােযাগ
ক•ন। ই-ম,াগািজন পােবন QসাসাইRর ওেয়ভ
সাইেট।
Qফßয়াির ২০২৩ সংখ,ার জন, Qলখা আহবান
জানািp।
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