‘কৃষিষিদ অস্ট্রেষিয়া’র ষকছু অনষিস্ট্রেত কার্য কিাপ েসস্ট্রে !!
আমরা অস্ট্রেলিয়াবাসী বাাংিাস্ট্রেশী কৃ লি-স্নাতক গণ লকছু লেন ধস্ট্রর ‘কৃ লিলবে অস্ট্রেলিয়া’ নাস্ট্রম একটা স্থানীয়
সামালিক সাংগঠস্ট্রনর লকছু আপলিকর কার্যকিাপ উস্ট্রেস্ট্রগর সাস্ট্রে িক্ষ্য কস্ট্রর আসলছ| কমযিীবস্ট্রনর বযস্ততায়
লবিয়টি সকস্ট্রির েৃলিস্ট্রগাচর হবার কো নয়| সসই কারস্ট্রণ সাংলিি সকস্ট্রির অবগলতর িনয লনম্নলিলিত
লবিয়গুলি উপস্থাপন কস্ট্রর আমরা এই সাংগঠস্ট্রনর কার্যকিাস্ট্রপর লবরুস্ট্রে তীব্র প্রলতবাে িানালি:
১. আমরা সবাই বাাংিাস্ট্রেশী কৃ লি-স্নাতক এবাং বাাংিাস্ট্রেস্ট্রশ কৃ লিলবেস্ট্রের সপশািীলব প্রলতষ্ঠান এবাং অসাংিয
সপশািীলব আস্ট্রদািস্ট্রনর সনতৃ ত্বোনকারী ‘কৃ লিলবে ইন্সটিটিউশন বাাংিাস্ট্রেশ’ এর গলবযত সেসয| আমাস্ট্রের
িানামস্ট্রত এই তোকলেত সামালিক সাংগঠন ‘কৃ লিলবে অস্ট্রেলিয়া’ স্থানীয় সাধারণ কৃ লিলবেস্ট্রের মতামস্ট্রতর
সতায়াক্কা না কস্ট্রর একটি লচলিত স্বােযাস্ট্রেশী মহি কতৃ ক সরলিলেকৃ ত এবাং লনয়লিত| সুতরাাং এই
অসাবযিনীন সামালিক সাংগঠনটি সপশািীলব ‘কৃ লিলবে’ পেবীটিস্ট্রক বযবহার কস্ট্রর সকস্ট্রির কাস্ট্রছ লনস্ট্রিস্ট্রের
একটি অসতয ভাবমূতী উপস্থাপন করার প্রস্ট্রচিা করস্ট্রছ| আমরা আমাস্ট্রের সপশািীলব পেবীটির এই উস্ট্রেশয
প্রস্ট্রনালেত বযবহাস্ট্ররর লবরুস্ট্রে তীব্র প্রলতবাে জ্ঞাপন করলছ|
২. বাাংিাস্ট্রেস্ট্রশ কৃ লির অভু তপুবয উন্নলতর োবীোর বাাংিাস্ট্রেস্ট্রশর পলরশ্রমী কৃ িক সমাি আর তাস্ট্রের
সাফস্ট্রিযর হালতয়ার লনরিস কমযরত আমাস্ট্রের কৃ লিলবে-সপশািীলব ভাই ও সবাস্ট্রনরা| অস্ট্রেলিয়ায়
অলভবাসনকারী কৃ লিলবে-সের সাফিযও উস্ট্রেিস্ট্রর্াগয| লবলভন্ন সরকারী, সবসরকারী েপ্তর, লবশ্বলবেযািয় ও
গস্ট্রবিণা প্রলতষ্ঠান এমন লক অস্ট্রেলিয়ার প্রতযন্ত অঞ্চস্ট্রি বাাংিাস্ট্রেশী কৃ লিলবেরা অতযন্ত সুনাম এবাং েক্ষ্তার
সাস্ট্রে কাি কস্ট্রর র্াস্ট্রিন| বাাংিাস্ট্রেস্ট্রশ এবাং সেস্ট্রশর বাইস্ট্রর কমযরত কৃ লত কৃ লিলবেস্ট্রেরস্ট্রক উস্ট্রপক্ষ্া কস্ট্রর এবাং
স্থানীয় সাধারণ কৃ লিলবস্ট্রের আপলি অগ্রহয কস্ট্রর ‘কৃ লিলবে অস্ট্রেলিয়া’ কনস্ট্রভাস্ট্রকশন এর নাস্ট্রম বাাংিাস্ট্রেশ
সেস্ট্রক একিন লবতলকয ত বযলিস্ট্রক ‘প্রধান অলতেী’ লহসাস্ট্রব লসডলনস্ট্রত আমিণ কস্ট্রর লনস্ট্রয় আসস্ট্রছ| উস্ট্রেিয
সর্ এই লবতলকয ত বযলিটি আস্ট্রেৌ কৃ লিলবেই নন, লকন্তু কৃ লিলবেস্ট্রের সাফিযস্ট্রক আনুষ্ঠালনক ভাস্ট্রব লবপণন
কস্ট্ররই লতলন পলরলচলত হালসি কস্ট্ররস্ট্রছন| এতেসস্ট্রত্বও লতলন কৃ লিলবে সপশাস্ট্রক র্ো-লবলহত সম্মান কস্ট্ররন না
বস্ট্রি আমরা সবাই অবগত| অনযলেস্ট্রক এই ‘কৃ লিলবে’ নাম বযবহারকারী তোকলেত সামালিক সাংগঠনটি
একটি অরুচীকর লনম্নমাস্ট্রনর অন-িাইন পলিকার সাস্ট্রেও উস্ট্রেগিনকভাস্ট্রব িলিত| আমরা ‘কৃ লিলবে
অস্ট্রেলিয়া’ নাস্ট্রমর এই সাংগঠন কতৃ ক কৃ লিলবে-সপশার ভাবমূতী লবনিকারী এইসব কার্যকিাপ িক্ষ্য কস্ট্রর
অতযন্ত ক্ষ্ুে এবাং মমযাহত| আমরা এইসব নীলতহীন কার্যকিাস্ট্রপর লবরুস্ট্রে তীব্র লনদা িানাই|
পলরস্ট্রশস্ট্রি সাংলিি ‘কৃ লিলবে অস্ট্রেলিয়া’ নাস্ট্রমর এই সাংগঠনটির কার্যকিাস্ট্রপ লবভ্রান্ত না হবার িনয সকিস্ট্রক
অনুস্ট্ররাধ করলছ| এই সাংগঠনটি সকানক্রস্ট্রমই সাবযিনীনভাস্ট্রব কৃ লিলবেস্ট্রেরস্ট্রক প্রলতলনলধত্ব কস্ট্রর না |
অস্ট্রেলিয়াবাসী সাধারণ কৃ লিলবেস্ট্রের পস্ট্রক্ষ্
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে

রলফক হক লমঠু ০৪১১২৪১৯১৫
সমাোঃ নিরুি ইসিাম ০৪০২৯৬১১৩৭
আবু ইব্রালহম ০৪২২৩৫০৮৬৩

ডোঃ আব্দুস সাস্ট্রেক ০৪২২৩৪৬৮৪৭
কৃ লিলবে পরস্ট্রমশ ভট্টাচার্যয ০৪১২৩৬৫৩৪৫
কৃ লিলবে ডোঃ তালরক িামান ০৪০১৬৮৫৪১৭
কৃ লিলবে এনামুি ভূ ইয়া মুকুি ০৪১২০৯০৭৬৯

কৃ লিলবে ডোঃ এিাি আি মামুন হযালপ ০৪৩৩৪৫১৯২৯
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে
কৃ লিলবে

ডোঃ তালরফু ি ইসিাম ০৪১৩৬৮১৭৫৭
সফরোউস আরা সবগম ০৩৮৭১২২০১৬
আবু নাইম সমাোঃ সাস্ট্রিহ ০৪৩৩০৩৩৭৬০

ডোঃ বাবর আিী ০৪৭০৫৬৬৫৭৯
সমাোঃ এমোেুি হক লবপু ০৪০১৫৬০৭৫৭
ফাইিুি কলবর ০৪২৯০৩৯২৩৩

