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সাসাই র কায মেক আেরা গিতশীল করার জন েয়াজনীয় পদে প নয়া হে । নয়া হে সাসাই র ওেয়ব
সাইেটর আিধনু কায়েনর ক । লটাির াে র অনু দােন এই ওেয়ব সাইট েক নতু ন কের সাজােনা হেয়েছ। সদস –
সদস ােদর সরাসির স ৃ করার কােজ ওেয়ব সাইটসহ সাস াল িমিডয়ার সম য় করার আধু িনকায়েন সাসাই র
কায মেক বগবান করেত অবদান রাখেব বেল সাসাই র অিভ আই (IT) কিম মত িদেয়েছন।
সাসাই র বতমান কাযকরী পিরষদ মেন কের, সাসাই ধু মা এক কিমউিন সং াই নয়। সাসাই এক শি ।
যার অি সকল েরর মানুষ যন অনু ভব করেত পাের। যার কায েম সাধারন মানুেষরা যন সু ফল পায়। কমে ে র
পিরিধ এক ু অংেশ সীমাবে না রেখ এর ব াি দেশ-িবেদেশও যন অবদান রাখেত পাের। এত উে েশ
সাসাই র কায েমর িবন াস আনা হেয়েছ। এরজন েয়াজন নতু ন জ েদর সংযু হওয়া। আ ান জানােনা হে
তােদরেক, যারা কােজর মাধ েম সমাজ ও পৃ িথবীর পিরবতন চান তােদর মেতা িন াবান ও মধাস
লাকেদর!!
সবাই সু থা ন, ভােলা থা ন।

বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই কেরানাকালীন সমেয় সাসাই র ব িত মী া াম ক াি ং
করা স ব হয়িন। ’ বার ক াি ং-এর আেয়াজন কেরও শষ মূ েত তা বািতল করেত হেয়িছল। অেনক
অিন য়তার মেধ এবারও ক াি ং আেয়াজন করা হয় এবং তা সু ু ভােব স করা হয়। গত ২৩-২৫ শ
স র ২০২২-এ সাসাই ওয়াইকােটার ক ামি েজ এপওয়াথ ির ট ও িরি েয়শন স ােরর িবশাল
পিরষের এই -রােতর ক াি ং আেয়াজন িছল সু ু , সাবলীল ও উপেভাগ । এই কাি ং-এ অংশ হনকারীরা
িছল বশ সু শৃ ল। ধন বাদ ক াি ং কিম েক। এ স েক িবশদ জানেত পারেবন সংগঠন সংবােদ।

সাসাই (বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই ই ক)-র
৩১তম বািষক সাধারন সভার না স

সাসাই এই থমবােরর মত বািনিজ ক পিরসের বাংলােদিশ ছায়াছিবর বাজারজাতকরেনর েচ া হােত
নয়। “হাওয়া” ছিব িনউিজল া ও অে িলয়ার স র বাড কতৃ ক অনুেমাদন িনেয়ই অকল াে র স
লু ক ইেভ বািনিজ ক িসেনমা হেল গত ২রা অে াবর দশন করা হয়। ছিব দশেন িনউিজল াে র
সকল িনয়ম-কানু ন অনু সরন করা হয়। ধন বাদ িডপাটেম অফ ই ানাল এেফয়ারস, িনউিজল া স র
বাড, িফ িভিডও লেভিলং বিড, ইেভ িসেনমা, পথ ডাকশন (অে িলয়া) ও দিশ ইেভ
(অে িলয়া)। িসেনমা িনউিজল া স র বাড সিনংসতা, আপি জনক ভাষা ও িবষয়ব িবরি উে ক
করেত পাের বেল ১৬বছর ও তার অিধকেদর জন অনুেমাদন কের।
বাংলােদেশ হাইকিমশন ক ানেবরা থেক চািরত িব ি েত জািনেয়েছন িনউিজল াে এবছর এক মা
ক ু লার ক া অনু ি ত হেব। আসেছ ২৩ ও ২৪ শ অে াবর ২০২২ তািরেখ ওেয়জিল কিমউিন স াের
ইিদেন ৪ িসফেট এই ক ু লােরর কায ম চালােনা হেব। এ স িকত িব
এই সংখ ায় দয়া আেছ।
হাই কিমশেনর ক ু লার ও ধান চ া াির জনাবা তা িলল িদলওয়ার মু ন স িত সাসাই েক িরত
ইেমইেল জািনেয়েছন য এই ক াে িতন সদস িবিশ এক ক ু লার ম ক ু লার জনাবা নাঈম
বাইয়ােতর (ফা সে টারী) নতৃ ে পিরচািলত হেব। বাংলােদশ সরকােরর ব য় সংেকাচেনর ােথ ও
বােজট সংেকাচেনর জন তাউরাংগার ক া
বািতল করা হেয়েছ। হাইকিমশেনর তরফ থেক এই
বািতেলর কারেন কান অসু িবধা হেল তার জন ঃখ কাশ কেরেছন।
সাসাই র বতমান কাযকরী পিরষদ স িত তােদর িম ং-এ বািযক চাদার হার পিরবিতত পিরি েত
পু নিবন াস কেরেছন। এই পু নিবন ােস কান চাঁদািবহীন সদস বা সদস া থাকেবন না। সাধারন চাঁদার হার বছের
$২০/- থেক জন িত বছের $৩০/- ডলাের উ ীত করার াব রাখা হয়। ৬৫ বছেরর উে েদর জন বছের
$১৫/- করা হয়। এর ফেল সকল ফাইনাি য়াল সদস েদরেক সহেজ চাঁদা আদােয়র মাধ েম তােদর
সদস পেদর অব ান িননয় করা যােব। সাসাই র বািষক সাধারন সভা আগামী ৫ই নেভ র ২০২২, শিনবার,
সকাল ১১টায় সাসাই র অিফেস অনু ি ত হেব। এজন েয়াজনীয় িব ি ও িনেদশনা ইিতমেধ সকল
ফাইনাি য়াল ম ারেদরেক ই-েমইেল পাঠােনা হেয়েছ।
পরবত অংশ ২য় কলােম
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"ঐ আকাশ"
নায়লা আজীজ িমতা

ক সু লার ক া - অকল া অে াবর ২০২২
BD High Commission: Consular Camp,
Auckland

যতবার ঐ আকাশেক দিখ অবাক হই আেরা
সবাইেক সু খ িদে
ধু অিভেযাগ কের না কােরা।
নানান েপ মু আিম শাি ময় এ মন
এঁেক রাখেবা সব ছিবেত ভাবিছ বেস যখন...
হঠাৎ কের আকাশ আমায় বলেলা কােছ ডেক
ব ু তুিম েমর মােঝ রাখেছা কন এঁেক।
মেনর মােঝ রখ ধু তুিলেত এেকা না
সখােন যিদ রােখা আমায় কখেনা মু ছেবা না।
সিরেয় ফিল সম িকছু কাগজ-কলম ও তুিল
"ভােলাবািস ব তামায়" মেন মেন বিল।
রাখেবা তামায় য কের গভীর এ অ ের
থাকেবা মারা সারাজীবন এেক অেন র তের...

Winner of New Zealand National Bridge Congress 2022
Mr. Hafizur Khan, BNZFS
member, and his partner Mr.
Anthony are the Champion of New
Zealand National Bridge Congress
2022. Mr. Khan’s other team
members were Mr. Jeffery Ren and
Mr. Prem Soudra. They won both
events- Restricted Open Teams
and Restricted Teams. They also
made a record of the past 60-year
congress history of being the same
team winning in two different
categories! Congratulations to Mr.
Khan and his teammates!!
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সংগঠন সংবাদঃ
সাসাই ঃ সাসাই গত িতন বছর ধের সাসাই র সবেচেয় জনি য় া াম বািষক ক া অনুি ত
করা স ব হয়িন। ২০০৫ সাল থেক িতবছর সাসাই এই বািষক ক াি ং-এর আেয়াজন কের আসেছ।
২০১৯ সােল ক াি ং আেয়াজন কেরও তা বািতল করা হয় াই চােচর মসিজেদর মমাি ক ঘটনার
জন । ২০২০ ও ২০২১সােলও ক াি ং বািতল করা হয় কািভড-১৯ েকাপ ও লকডাইেনর জন ।
এবােরর ক াি ং িছল সাসাই র ১৫তম ক াি ং। এবছর সাসাই র ক া -িফটেন -ে াট েপর
সািবক ত াবধােন অনুি ত হেলা িবএ েজডএফএস বািষক ক া -২০২২। ওয়াইকােটার ক ামি জ
শহেরর িনকেট ওয়াইকােটা নিদর পােড় অবি ত ইপওয়াথ ির ট ও িরকিরেয়শন স ােরর মেনাপিরেবেশ
এবােরর ক াি ং অনুি ত হয়। ক াি ং িছল বশ পিরছ ও সু সংগ ত। ক াি ং কিম থম থেকই
তির কেরিছল পূ নাংগ কায ম। এই কায ম বা বায়েন িছল িনধািরত
ােসবক দল। এবােরর
ক াি ং মাট অংশ নয় ৮১জন। এর মেধ ৯জন িছল গ । ১২ বছেরর িনেচ অংশ হনকারীর সংখ া
িছল ২২ জন। সাসাই র ক াি ং মােনই হল সু শৃংখলতা, অনু শীলন, িশ া, িবেনাদন ও সমেঝাতা
(Discipline, Training, Education, Entertainment and Cooperation)। ১৭ বছর পূেব ২০০৫
সােলর িডেস র মােস মিরন ইি িনয়ার আেসফ আহেমদ (েসাসাই র তৎকালীন াট সে টারী)
লক ফাকামা েত থম ক াি ং
কের। ক াি ং-এর মূ ল উে শ এবং দশন এখেনা একই রেয়েছ।
২০০৯ সােল সাসাই র ক াি ং া াম এিসয়া ডাইন আ ার ধারন কের িনউিজল া িভেত চার
কেরন।

এবােরর ক াি ং-এর িবেশষ বিশ িছল রা ার িপছেন বশী সময় ন না কের িত ক া ারেক সকল
অনু ােন সমান অংশ হেনর সু েযাগ দয়া। এরফেল, সবাই কম-েবশী সকল া ােম অংশ িনেত স ম
হয় ও আন উপেভাগ কেরন। ক া ারেদর জন আেগই বরা কের দয়া হয় তােদর িনিদ ম বা
ক । যােদর িবেশষ েয়াজেন িবিভ অনুেরাধ িছল ও তা আগাম কিম েক তােদর েয়াজনীয়তার কথা
অবিহত কেরিছল, ক া কিম তােদর অনুেরাধ র া করেত চ া কেরেছন। যেহতু এ ক াি ং,
হয়েতা অেনেকর তােদর পছ মেতা ক না পেলও ক াি ং কিম তােদরেক িবক ব ব ার পছ
করা ব ব া কেরন। বার রাে র মেধ বিশরভাগ ক া ার ক াি ং-এ চেল আেসন। অ িকছু ক া ার
শিনবার সকােল যাগ দন।
বার রােতর খাবার, শিনবার ও রিববার সকােলর না া
ােসিবরা
ক া ারেদর জন তির কের দন। বাকী মূ ল খাবার ক াি ং-এ পৗেছ দয়া হয়। এজন এবাের
ােসিবেদর খাবােরর চেয় িবিভ া ােম অংশ িনেত পােরন।

সংগঠন সংবাদঃ

রিববার সকােলর না া
ােসিবরা পিরেবশন কেরন। না ায় কি েন াল ও ািডশলনাল বাংলােদশ
না ার ব ব া িছল। না ার পর ক া াররা আেস িলেত একি ত হন ও িসেড ক া ারেদর
উে েশ সমাপনী ব ব রােখন। ক াি ং িছেয় সকাল এগােরাটায় সকেল ক াি ং ত াগ কেরন।
লং উইেক থাকায় অেনেক তােদর গ েব ফরার আেগ আেশ পােশর এলাকা পিরদশেন যান। স ার
মেধ য যার গ েব সবাই পৗেছ যান। সু ু ভােব ক াি ং স করার জন ক াি ং কিম সকল
ক া ারেদর ধন বাদ জানান।

“হাওয়া” বাংলা ছায়াছিবঃ বাংলেদেশর রামা কর ও রহস পূ ন গভীর সমুে মাছধরা নৗকার ঘটনা
িনেয় ছায়াছিব িনউিজল াে র সকল বািনিজ ক িনয়ম-কানু েনর অনু েমাদন িনেয় সাসাই গত ২রা
অে াবর ২০২২ শ ইেভ স লু ক িসেনমা হেল দশেনর কেরন। ছায়াছিব িনউিজল া
স র বাড ১৬ বছর ও তার উে র জন অনুেমাদন দন। এই দশেন, িনউিজল াে
বাংলােদেশর ছায়াছিবর বাজার সৃ ি র ব াপাের অবদান রাখেব বেল অেনেক মেন করেছন।

সাসাই স িত তার ারেক ির-অগানাইজ কেরেছন। কাযকরী পিরষেদর সদস রা িনেজেদর
উেদ ােগ এই হ কাজ কেরন। ায় ৭জন ৪ ঘ ায় ার থেক সকল অ েয়াজনীয় িজিনসপ
বর কের রািবস িবেন ফলা হয়। েয়াজনীয় িজিনস েলা র ন করা হয় এবং এর ই ভ ির িলে
তিরর কাজ অিচেরই
করেত পারেব বেল
ােসবীরা মেন করেছন।

বানজীর সংবাদঃ বা জী স িত ২৬ শ স র ২০২২-এ িফ িলং কনেভনশন স াের ‘বা জীস ার সাবকিম ’র িম ং কেরন ও ািবত বানজী স ােরর পযায় েমর কাযািদ ও অথব েয়র
বােজট পশ কেরন। এই কাযািদ ও ব য়ভার অনু েমাদেনর জন ১৬ই অে াবর ২০২২ তািরেখ িবেশষ
সাধারন সভা ডাকা হয়। এই িবেশষ সাধারন সভার সার-সংে প এখেনা কািশত হয়িন।
বার িডনােরর পর য যার মত খলাধু লা ও গালগে ক া াররা অংশ নয়, ও নতু ন পিরেবেশর সােথ
মািনেয় িনেত সময় নন। িত কে ও মইন কে কখন িক হেব তার িনেদশনা িদেয় দয়া হয়। পুেরা
ক াি ং া াম েলা িছল ছেক বাধা ও িনিদ সমেয়। সকােলর না ার পর িছল ওয়ািকং, কয়ািকং,
াট
া াম ইত ািদ। পুেরর লাে পিরেবশন করা হয় ভাজী, ডাল, মাংশ ও বাংলাদশী মাছ। লাে র
পর িছল ম িবি ং া াম। বা ােদর, মেয়েদর ও ছেলেদর জন িছল আলাদা আলাদা কি শন ও
পু ার। শষ িবেকেলর চা পেবর পর
হয় পু ার িবতরনী অনু ান। সাসাই র সহ সভাপিত অনু পম
ঘাষ পুেরা অনু ান পিরচালনা কেরন। বা ােদর জন িছল ইজ ও সাধারন ােনর অনু ান। অনু ােন
প ন জনাব আতাউর রহমান সকল িবজয়ী ও িবিজতেদর হােত পু ার তু েল দন। এরপর িছল
ক া ারেদর থেক কিবতা পাঠ ও গান। এই অনু ােন উে াধন করা হয় “হাওয়া” বাংলােদশী ছায়াছিবর
দশেনর িকট িবি । এই উপলে “হাওয়া” ছায়াছিবর জনি য় গান “সাদা সাদা কালা কালা” গান
িদেয় সাসাই র
ােসিবেদর পারফরেমে র মাধ েম িকট িবি র ি য়া
করা হয়। এেত
ক া ারেদর মেধ এক উৎসেবর আেমজ ল করা যায়। এরপের ােসবীরা ক া ারেদর রােতর
খাবার পিরেবশন কেরন ও সােথ আমি ত িশ ী উৎপেলর সংগীতানু ান
কেরন। উৎপল তার
উপ াপনায় ও ভরাট গলা্র বাংলােদিশ গােন সকল দশক াতােদর শষ পয মািতেয় রােখন।

বাংলােদশ হাইকিমশন, ক সুলার ক া , অকল া ঃ কািভেডর িব ব াপী া ভাব ও িনউিজল াে
লকডাউেনর কারেন ’বছেরর অিধক বাংলােদশ হাই-কিমশন ক ানেবরা িনউিজল াে কান
ক সু লার কাে র আেয়াজন করেত স ম হনিন। তাই এবছর হাইকিমশন িনউিজল াে র ই ােন,
তাউরাংগা ও অকল া াথিমকভােব ক সু লার ক াে র আেয়াজন কেরিছল। িব অথৈনিতক ম া
ও বাংলােদশ সরকােরর ব য় সংেকাচন ি য়ার কারেন তাউরাংগার ত ািশত ক সু লার ক া
বািতল করা হয়। এজন কােরা কান অসু িবধা হেল হাইকিমশন তার জন ঃখ কাশ কেরেছন।
াি ং বাংলােদশঃ স িত, ২৮ শ জু ন ২০২২, আিক শািহন হক তার িনজ উেদ ােগ হায়াট এ এক ব িত মী েচ া হােত িনেয়েছন এবং নামকরন করেছন “ দেয় যন থােক বাংলােদশ”
তথা “ াি ং বাংলেদশ”। িনউিজল াে
থম জে র িনকট বাংলেদেশর ভাষা, সং ৃ িত এবং
ইিতহােসর সােথ পিরিচিত করার য়াশ। এই ব িত মী উেদ ােগ ায় ৬০জেনর মেতা অংশ িনেয়েছন
ও িবিভ িবষেয় াথিমক আেলাচনায় থম জে েদর িকভােব স ৃ করা যায় তা িনেয় মতামত
ব করেছন। এ এক ভাল উেদ াগ এবং এরজন েয়াজন সবার সহেযািগতা।
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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 ।।

বাসীর নতুন কাযকরী কিম
চমতদ 2২22
আগামী

বাসী-র সংবাদঃ বাসী তােদর নতু ন কাযকির কিম এবার র তী পূেজার আেগ ২৬ শ স র ২০২২-এ
ফসবু েক চার কেরেছন। বাসীর নতু ন িসেড িনবািচত হেয়েছন সবার ি য়ভাজন পিব রায় ও সাধারন
স াদক হেয়েছন পন দস ।

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 ।

Partnership with:

IQRA Academy had been running and serving for over 15 years.
It has primarily focused on teaching religious education and
recitation of the Holy Quran. Students are taught the essentials of
faith (the five pillars of Islam), memorize prayers and sections of
the Quran. There will be an end of year and prize giving programs
scheduled on 27 Nov 2022. Please donate for the good cause.
Contact: Dr. Afsar Uddin (PhD); Ph: +64-21-0822-0403

Sponsored/Supported by

BNZFS’s some programs & activities
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