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সবাইেক শারদীয় েভ া। আসেছ ৩০ শ স র িনউিজল াে
হেব গা পূ জা উৎসব। বাংগালী
িহ ু েদর সবেচেয় বড় উৎসব। বাসী ও ন ন পৃ থক পৃ থকভােব এই ধম য় উৎসব জাকজমকভােব
উ যাপন করার ব ব া িনেয়েছ।
স িত শষ হেলা িকউই বাংলােদশী ব াডিম ন টুনােম ২০২২ এক অিত সফল বাংলােদশী ইেভ ।
এই ইেভ
যু ভােব আেয়াজন কের বাংলােদশ িনউিজল া
শী সাসাই ও বাংলােদশ
এেসািসেয়শন অব িনউিজল া ইন বা বা জী। তেব এর সফলতা আেস বাংলােদশীেদর মেধ সবজন গৃ িহত
ও িবিশ ীড়ািবদ ও ীড়ানু রাগী জনাব আলাউি ন খান ও তার আেয়াজক কিম র সু েযাগ নতৃ ে র
কারেন। দশব াপী সকল ব াডিম ন খেলায়াররা এই টুনােমে অংশ নয়। সাসাই র পে থেক সকল
খেলায়াড়েদর ও দশকেদর জানাই আ িরক েভ া, িবজয়ী ও িবিজতেদর জানাই অিভন ন। আ িরক
কৃত তা জানাই জনাব আলাউি ন খান, তার পিরবার ও অন ান সকল সংগঠক ও আেয়াজকেদর। ধন বাদ
সাসাই ও বা জীর কাযকরী পিরষদেক।
সাসাই এই থম বাংলােদশী মু িভ বা িসেনমা িনউিজল াে দশেনর ব ব া কেরেছন। ব জ িফ নােম
এক অে িলয়ান সং া স িত ১৮ই স র ২০২২ “পরান” নােম বাংলােদশী মু িভ হােয়ট িসলিভয়া
পােক দশন কেরন। সাসাই “হাওয়া” ছিব িনউিজল াে র স র কিম থেক স িত ছাড়প যাগাড়
কেরেছ। আগামী ২রা অে াবর, ২০২২, রাববার, ইেভ িসেনমা, স লু , অকল াে দশন র ব াব া
কেরেছ। িকট ও সম সূ চী শী ই কাশ করা হেব।
ক া -িফটেন -ে াট (CFS) া ােমর আওতায় সাসাই এবার ২৩-২৫ স র ২০২২-এ
ই ওয়ােথ ই রাে র ক াি ং আেয়াজন কেরেছন। এবছর আিশ জেনরও অিধক এই ক াি ং ােম অংশ
িনেব বেল ধারনা করা হে ।
সাসাই গত ১৭ই সে র ২০২২-এ িনউিজল াে বসবাসকারী বাংলােদশী আইজীিবেদর সােথ এক
সৗজন সা াতকাের অংশ নয় ও তঃ ূ তভােব এক িলগ াল কিম তরী কেরন। তােদর কায েমর
এক খসড়া অিচেরই কাশ করা হেব।
স িত গত ৮ই স র ২০২২ ইংলাে র রানী, ইন এিলজােবথ (২য়) ইে কাল কেরন। িতিন সবেমাট
৭০ বছর ২১৪িদন রাজ কেরন। মৃ তু কােল তার বয়স হেয়িছল ৯৬ বছর।
আশাকির এবােরর দিশ ই ার আপনােদর ভােলা লাগেব।
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HAWA movie will be screen at 6pm, Sunday, 2 nd October
2022, at Cinema6, Event St. Luke’s Westfield Mall,
Auckland. Tickets are selling fast!! The live seats are
available at BNZFS’s website: https://bnzfs.org/event/hawamovie-screening/
Please collect your tickets by contacting following people:
Akbar (021 081 70678), Anupom (021 121 6218), Ariful
Amin (021 052 4609) and Shakhu (021 355 744).
This will be only ONE show!! Video Labelling Body
(FVLB) has approved the film for M16 and above.
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ক সু লার ক া - অকল া ও তৗরা া, অে াবর ২০২২
BD High Commission: Consular Camp,
Tauranga & Auckland

STORY
Mersiha
30.08.2022
Mersiha.amin@freyberg.school.nz

Once upon a time, there was a man named Bobby. He was
a farmer. He had a wife named Jeffery and he had a
daughter named Arthur. Arthur was a very curious girl.
Bobby used to go to the forest to cut wood every day and
come home to tell Arthur and Jeffrey the story of what
magical animals he saw and what he did for the day. One
day, as Bobby was walking into the forest, Arthur followed
him. She saw all the magical animals. She was so amazed
she took photos of the animals with the mini camera she
used to carry with her everywhere. She walked deeper into
the forest and saw a golden deer. Her dad used to talk
about it. As she continued walking, she realized she saw the
same tree with the exact same mark on it. She then realized
that she had been walking in circles the whole time. As she
walked a different direction, she looked back and
remembered she did not know the way back to her house.
She started to get thirsty. She decided to walk back the way
she had come from as she was trying to get home soon.
She saw a rainbow, which was strange since it had not been
raining! She was somewhat desperate to find out why the
rainbow was there! She followed the rainbow till she got to
the end. It took a long time when she saw something shiny!
She took a step forward and saw a golden pot of gold coins.
She was so amazed to see such a thing! She thought the
story of the leprechaun was all a myth. When she dug her
hand in the pot to grab some of the coins, something
popped out of the pot and it was a leprechaun. She jumped
up in surprise but the leprechaun greeted her and asked
her why she summoned him!? She told him that she wanted
some coins and the leprechaun did not really care so! He
gave her the whole pot and she happily skipped away back
in the forest with the pot. She bumped into her father and
told him the story. By the time she had finished, it was time
to go home so they happily walked home together. Then
they lived happily after!
About writer: Mersiha is a 9 year old girl, lives with parents, has a a older sister,
study in Freyberg Community School in year 5. Her hobbies are: reading books,
playing with bunnies and baking etc.
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সংগঠন সংবাদঃ

(১ম কলােমর পর)

বাংলােদশ িনউিজল া
শীপ সাসাই ও বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব িনউিজল া ই ক-এর
যৗথ উেদ ােগ অনু ি ত স িত স হেলা িকউই বাংলেদশী ব াডিম ন টুনােম ২০২২। অনু ান
িবেশষ জাঁকজমকভােব স ািদত হয়। িবিশ ীড়ািব ও নামধন িনউিজল া অিধবাসী জনাব
আলাউি ন খান ক- চয়ারম ান কের ই সংগঠেনর সম েয় এক টুনােম কিম গঠন করা হয়।
টুনােমে পু ষ,মিহলা , িশ ও িকেশারেদর িনেয় ৪০ রও অিধক ম অংশ নয়। এেত ায় ৮০জন
ীড়ািবদ এই ব াডিম ন টুনােমে িতেযািগতামূ লক খলায় অংশ হন কেরন। পু ষেদর মেধ এক
র লার বা ওেপন প ও এক সাস াল েপ ায় ২৪ দল অংশ নয়। মিহলােদর ৬ ম একক
িতেযািগতায় অংশ হন কেরন। বাকী , দশ েম জু িনয়রেদর িনেয় গ ত হয়। জু িনয়রেদর এক েপ
নবাগতেদর ও অন ওেপন বা র লার একক খেলায়ার িনেয় িতেযািগতা অনু ি ত হয়। এই খলায়
বশ কেয়ক
ম অকল াে র বাইের থেক অংশ নয় যমন - হ ািমলটনফংগারাই এমনিক ,
াই চাচ থেক এেস ম েলা অংশ হন কের। ায় শ েয়ক দশেকর উপি িতেত ফাইনাল ’
খলা েলা স ািদত হয়।

খলা সু ু ভােব পিরচািলত ও অনু ি ত করার জন একদল সি য়
ােসবীরা জনাব খানেক সাব িনক
সাহায ও সহেযািগতা কের থােকন। এর মেধ জনাব খােনর পিরবােরর অবদান িছল শংসনীয়। িকউই
বাংলােদশ ব াডিম ন টুনােম ২০২২-এর িমিডয়া পাটনার িহেসেব সহেযািগতা কেরন হাম টিলিভশন
(Hum TV). পািক ােনর বন ােতর সাহােয এই টুনােম থেক হাম টিলিভশন ায় ৳১,৩০০ ডলার
সং হন কেরন।
টুনােমে অংশ কারীেদর মেধ িতেযািগতামূ েলাক মেনাভাব পিরেবশ তিরর উে েশ ক াশ াইজ
বতন করা হয়। জু িনয়র েপর নবাগতেদর িতেযািগতায় রানাস আপ হন সাফওয়ান চৗধু রী ও
চ াি য়ন হন ইথান জাহান। জু িনয়রেদর (ওেপন) েপর িতেযািগতায় রানাস আপ হন আিকব হােসন
ও চ াি য়ন হন সামারা খান।

মিহলােদর একক িতেযািগতায় রানাস আপ হন ফািতমা জামান িসিমল ও চ াি য়ন হন নওিসন দ গীর
জিরন। মিহলা ও জু িনয়রেদর খলা েলার সািবক পিরচালনা এককভােব স াদনা কেরন সামারা খান।
সব েরের সকল খলা েলা স কভােব িনিদ সমেয় স াদনার জন দািয়ে িছেলন জনাব আলাউি ন
খান িনেজ। তােক সহেযািগতা কেরন রজা চৗধু ির েবল ও সাইেয়দ মাঃ আিরফু র রহমান।

সংগঠন সংবাদঃ

পু ষেদর (েসাস াল) ডা ল িতেযাগীতায় রানাস আপ হন অনু পম ঘাষ ও আবীর ধর, চ াি য়ন হন
ডাঃ মিন ল ইসলাম ও নাজমূ ল ভুইয়া/

পু ষেদর (ওেপন) ডা ল িতেযািগতায় রানাস আপ হন আিরফ মুহা দ জয় ও হাসান িবন নািসর;
চ াি য়ন হন াই চাচ থেক আগত পারেভজ হােসন ও সু ত মজু মদার িমঠু ।

সাসাই গত ১৭ সে র ২০২২-এ বাংলােদশী ব াির ার, সিলিসটর বা ল’ইয়ার যারা িনউিজল া
ল’ সাসাই র ম ার ও আইন ব বসা সােথ স ৃ তােদর সােথ সাসাই র অিফেস এক বঠক
কেরন। এই বঠেক উপি ত িছেলন ব াির ার তৗিফক চৗধু ির, AMIRNZ NZ & US
Immigration Law Ltd এবং ব াির ার মাহা দ আব র রহমান, Avondale Law Barristers
& Solicitors. সাসাই র প থেক িছেলন ডাঃ মাহা দ ইসলাম সাখু িসেড ), জনাব অনু পম
ঘাষ (ভাইস িসেড ) ও জনাব আতাউর রহমান MNZM, (েসাসাই র প া ন)। এক
সৗহাদ পূ ন পিরেবেশ বঠক অনু ি ত হয় ও সাসাই র িবিভ কায ম িনেয় আেলাচনা করা হয়।
সাসাই বাংলেদশী আইনিবদেদর িনউিজল াে র বাংলােদশীসহ ব াি গত, সামািজক, জাতীয় ও
াবাল িবষেয় িকভােব অবদান রাখেত পােরন তার এক সংি
ও াথিমক ধারনা দন। আইন
িবেশষ রা তােদর সািবক সহেযািগতার ই া ব কেরন। তারা সাসাই র িলগ াল ম িহেসেব
িবিভ িবষেয় কাজ করার স িত দন। সাসাই অিচেরই এই কায েমর আওতায় এক খ ড়া
কায নালী
ত করেবন এবং সাসাই র এডেভােকিস, নটওয়ািকং ও মে ািরং সািভেসর
আওতায় এই ম কাজ করেবন।

সাসাই এই থম িনউিজল াে র সকল আইন মেন বাংলােদশী ছায়াছিবর বাজারজাত করেনর
উপর কাজ করেছন। এর আেগ বাংলােদশী মুিভর িনউিজল াে িসেনমার পদায় দশেনর ব াব া করা
হেতা অে িলয়া থেক। অিধকাংশ সমেয় এই িনেয় সমস া হত। এই ি য়ার থম ধাপ িহেসেব
“হাওয়া” ছিব থম পদায় দশেনর ব াব া করা হয় আগামী ২রা অে াবর ২০২২, ইেভ িসেনমা
স লু ক’স-এ। সাসাই এখেনা অ জােল িকট িবি র ব ব া করেত পােরিন। অ জােল িকট
িবি র ব ব া জ ল ও ব য়সােপ যা ভা ােদর উপর চাপ পড়েব। িকট িত শতকরা ১০ভাগ
িকট িবে তারা িনেয় িনেব যা এই সািভস ব বহারকারীেদরই বহন করেত হেব। িকেটর মূ ল কম
রাখার উে েশ এবার সাসাই ম ানু য়াললী এই ছিবর িকট িবি করেছ। এেত িকছু টা সমস া হেব
তার জন সাসাই র ইেভ ও এ ারেটইনেম ম আগাম মা চেয় িনে ।

বািক অংশ ২য় কলােম
Deshi Whisper: BNZFS’s monthly e-newsletter

BNZFS: 31 Years in Community Services

3

Share with
SOCIETY’s News:

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 ।।

অকল াে বাংগালীেদর শারদীয় গা পূজার আেয়াজন!!
চমতদ 2২22
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 ।

Partnership with:

বাংলােদশ জাতীয়ু মিহলা ফুটবল দল গত
১৯ শ স র ২০২২ কাঠমু েত অনুি ত
নপালেক ৩-১ গােল পরািজত কের সাফ
)SAFF) মিহলা চ াি য়নশীপ অজন
কেরবন। অিভন ন বাংলােদশ জাতীয়
মিহলা ফু টবল দলেক।
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