
ভিকারুনভনসা এলামনাই অস্ট্রেভলয়া’র আস্ট্রয়াজস্ট্রন ভরইউভনয়ন এবং চ্যাভরটি ইস্ট্রিন্ট 

শাখাওয়াৎ নয়নঃ  

গত ২০ নভেম্বর ২০২২, রবিিার দুপুভর বেকারুনবনসা এলামনাই অভেবলয়া’র আভয়াজভন গ্রীনবিল্ড কবমউবনটি সসন্টাভর গ্রান্ড বরইউবনয়ন পাটিি  এিং 

চ্যাবরটি ইভেন্ট অনুবিত হভয়ভে। এ উপলভে “নূন সমীরণ” নাভম অতযন্ত দৃবিনন্দন একটি মযাগাবজন প্রকাশ কভরভে। যার পাতায় পাতায় সচ্াখ রাখভল 

সকিলই মভন হয় “িৃে সিাভে সমভের মন”।  

চ্যাবরটি কাযিক্রভমর অংশ বহভসভি টিবকট বিক্রয় এিং স্পন্সরভের কাে সেভক প্রাপ্ত অেি সেভক “কালচ্ারাল ডাইোবসিটি সনটওয়াকি  ইনকরভপাভরভটড’সক 

(বসবডএনআই) েয় হাজার ডলার অনুোন প্রোন করা হভয়ভে। উক্ত অেি িযাবমবল এন্ড সডাভমবিক োভয়াভলন্স বেবিমভের জনয িযয় করা হভি। এভত 

বেকারুনবনসা সু্কল এন্ড কভলভজর ২৮৪ জন সাভিক োত্রীসহ সমাট ৬২০ জন অবতবে অংশগ্রহণ কভরন।  

দুপুর সাভে িাভরাটায় িাংলাভেভশর জাতীয় সঙ্গীত পবরভিশভনর মভযয বেভয় অনুিান শুরু করা হয়। সংগঠভনর সোপবত ডাাঃ মাহিুিা খানম মুক্তা, সাযারণ 

সম্পােক ডাাঃ সুরঞ্জনা সজবনিার রহমান এিং সকাষাযযে তাসবরনা নাবহে ত্বন্নী তাাঁ ভের িক্তভিয সংগঠভনর উৎপবি, ক্রমবিকাশ এিং োতিয কাযিক্রমসমূহ 

তুভল যভরন। ডাাঃ মাহিুিা এিং ডাাঃ সুরঞ্জনা িভলন, ‘আমরা শুযুমাত্র বেকারুনবনসা নূন সু্কল এন্ড কভলভজর োত্রীভের জনয একটি প্লাটিমি গভে সতালার 

জনযই এই সংগঠন ততবর কবরবন, আমরা আভরা িৃহির পবরসভর অভেবলয়ান সমাভজর পাভশ োাঁ োিার জনযও কাজ করবে। ইভতামভযয “বেকারুনবনসা 

এলামনাই অভেবলয়া” একটি নট ির সপ্রাবিট অগিানাইভজশন বহভসভি বনিবিত সংগঠন বহভসভি আত্মপ্রকাশ কভরভে। োতিয কাযিক্রভমর অংশ বহভসভি 

আমরা ‘সহামভলসভনস সাভপাটি  সশল্টার’, ‘সরড ক্রস এনএসডাবিউ’, ‘কুইন্সলযান্ড ফ্লাড আপীল’ এিং ‘এম্পাওয়ারভমন্ট প্রভজি ির বডসএডোভন্টজড 

উইভমন’সের জনয এ পযিন্ত ২১ হাজার ডলাভরর সিবশ অনুোন বেভয়বে”।   

িক্তভিযর স্বল্পতা এিং বিভনােভনর প্রাচু্যিযতায় সাজাভনা অনুিাভন উপস্থাপনায় এভনভে চ্মক লাগাভনা নতুনত্ব। বেকারুনবনসার সু্কলভেস পবরবহত দুই 

উপস্থাবপকা (নূর এ নাবজয়া বিপা এিং আনূষা রহমান) বিভনােভনর মযুর সংভযাজন। সঙ্গীভত, নৃভতয ধ্রুপেী এিং বসভনমার গাভনর উপবস্থবত সি যরভণর 

েশিকভের মভনাভযাগ যভর সরভখভে, বপ্রয়জভনর মভতা। তাবমমা শাহবরভনর কভে “িাবগচ্ায় িুলিুবল তুই িুলশাখাভত, বেসভন আজই সোল” নজরুল সঙ্গীভতর 

সাভে এডওয়াডি  অভশাক অবযকারীর বেবডও বচ্ত্র বেল মভনামুগ্ধকর। বিজভিন সেভক উভে আসা বপ্রয়াঙ্কা বিশ্বাস গাইভলন “সতামাভক চ্াই আবম আভরা 

কাভে” সাভে িাংলা বসভনমার নাচ্ বেল উভেখভযাগয।   

 

 

    

 


