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জ়ানি গঠস্ট্রন ডেধ়ার েূিয়াযন অপনরহ়ার্ য। ডেশ ও জ়ানির উন্ননি করস্ট্রি হস্ট্রি ডেধ়াবীস্ট্রের 

িম্ম়ানন়া জ়ান়াস্ট্রন়া অিযন্ত গুরুত্বপূন য। িুেীর্ য এক েশক ধস্ট্রর ধ়ার়াব়ানহকভ়াস্ট্রব অস্ট্রেনিয়ার 

নিেননস্ট্রি ব়াংি়াস্ট্রেশী বংস্ট্রশ়াে্ভুি কৃিী ছ়াত্র-ছ়াত্রীস্ট্রের উৎি়াহ-অনুস্ট্রেরণ়া ডর়্াগ়াস্ট্রি ক়াজ 

কস্ট্রর র়্াস্ট্রে অস্ট্রেনিয়ার নিেননস্থ 'রংধন ুঅজ-ব়াংি়া ক়ািচ়ার়াি ডি়াি়াইটি ইনক' িংগঠন ।  
 

িংগঠনটির উস্ট্রেয়াস্ট্রগ গি ৩ নস্ট্রভম্বর ২০১৮ শননব়ার িন্ধ্য়ায ি়াস্ট্রকম্ব়ায নিননযর নিটিস্ট্রজন 

ডিন্ট়াস্ট্রর অনুটিি হয এ বছস্ট্ররর ি়াংসৃ্কনিক িন্ধ্য়া ও কৃনি ছ়াত্র-ছ়াত্রীস্ট্রেরস্ট্রক এওয়ােয েে়ান 

অনুি়ান 'এনুযয়াি িয়াস্ট্রিন্ট এওয়ােয অব রংধন'ু। ি়াংসৃ্কনিক িম্প়ােক ি়াে়ান্ন়া রহে়াস্ট্রনর 

িঞ্চ়ািন়ায অনুি়ানটি িম্পন্ন হয। ব়াংি়াস্ট্রেশ ও অস্ট্রেনিয়ার জ়ািীয িঙ্গীি ডগস্ট্রয অনুি়ানটির 

শুরু হয। এরপর স্থ়ানীয নশশু-নকস্ট্রশ়ারস্ট্রের েিীয অংশগ্রহস্ট্রণ েস্ট্রন়ােুগ্ধকর গ়ান ও ন়াচ হয। 

ি়াংসৃ্কনিক পব যটি পনরচ়ািন়া কস্ট্ররন ি়াে়ান্ন়া রহে়ান। একক গ়ান পনরস্ট্রবশন কস্ট্রর ন়ানবি়া ও 

একক নসৃ্ট্রিয েশ যকস্ট্রের নবস্ট্রে়ানহি কস্ট্রর িুস্ট্রি অপ্সর়া l ডেশ়াত্মস্ট্রব়াধক, আধুননক ও প়াহ়াডী 

গ়াস্ট্রন েিীয নসৃ্ট্রিযর ি়াস্ট্রি িুর-ঝংক়াস্ট্রর েঞ্চ ে়ানিস্ট্রয িুস্ট্রি কুেকুে, আনিি়া, এস্ট্রেি়া, 

আফি়ার়া, আফর়া, ে়ারনিয়া, আনিন়া, জ়ার়াহ,্ আযশ়া, শ়ানি য, নেনিি়া, ইনশক়া, ি়ািহ়া, 

ফ়ারহ়ানিহ আরও অস্ট্রনস্ট্রক। এস্ট্রের েস্ট্রিযস্ট্রকর স্বি:ি্ফূিয অংশগ্রহণ নছস্ট্রি়া এক কথ়ায 

অি়াধ়ারন নজর ক়াড়া। এ িেয উপনস্থি অনিনথস্ট্রের িকস্ট্রিই আনস্ট্রে উচ্ছ্বনিি ডহ়ান এবং 

ডজ়ার করি়ানি নেস্ট্রয েশংি়া কস্ট্ররন।  
 

 ননশস্ট্রভ়াস্ট্রজর জনয েধয নবরনি নেস্ট্রয শুরু হয নিিীয পব য। স্ব়াগি ব্তবয র়াস্ট্রেন িংগঠনটির 

বিযে়ান িভ়াপনি এেএ ওয়াহ়াব নেয়া, ব্তবয র়াস্ট্রেন ডে়া. আব্দিু ডে়াি়ানিব। নবস্ট্রশষ ব্তবয 

র়াস্ট্রেন অস্ট্রেনিয়ার ননউ ি়াউথ ওস্ট্রযিি র়াস্ট্রজযর ি়াস্ট্রকম্ব়া ডথস্ট্রক ননব য়ানচি ডিব়ার প়াটিযর এেনপ 

জজহ়াে নেব। শুস্ট্রভে়া ব্তবয র়াস্ট্রেন িংগঠস্ট্রনর ি়াধ়ারন িম্প়ােক নিংকন শনফকউল্ল়াহ। 

ব়াংি়াস্ট্রেশী বংস্ট্রশ়াে্ভুি ননউ ি়াউথ ওস্ট্রযিি র়াস্ট্রজযর ওস্ট্রযন্টওথ যনভি ওয়াস্ট্রেযর ক়াউজিির িুেন 

ি়াহ়া, কয়ান্ট়ারব়ারী-বয়াংকিি়াউন এি়াক়ার ক়াউজিির ডিব়ার প়াটিযর ডে়াহ়াম্মে ন়াজেুি হুে়া 

ও নিব়াস্ট্ররি প়াটিযর শ়াস্ট্রহ জ়াে়ান টিিুও এ িেয িংনিপ্ত ব্তবয র়াস্ট্রেন । এছ়াড়াও ব্তবয 

র়াস্ট্রেন কয়াম্পস্ট্রবি ি়াউন ক়াউজিির ে়ািুে ডচৌধুরী, এেএিনি েুভস্ট্রেস্ট্রন্টর েনিি়াি়া 

ডচয়ারপ়ারিন ননে যি প়ািিহ েেুে। এরপর শুরু হয ডেধ়া ি়ানিক়ানুি়াস্ট্রর অি়াে়ানয ফি়াফি 

অজযস্ট্রন ছ়াত্র-ছ়াত্রীস্ট্রের ে়াস্ট্রঝ পুরুষ্ক়ার নবিরন।  
 

Year 3 NAPLAN test-এ অংশগ্রহণক়ারীস্ট্রের েস্ট্রধয ৮ জন; ক্রে়ান্বস্ট্রয ি়ার়া হস্ট্রেন—ফ়ানরজ়া 

ডহ়াি়াইন, ি়ািহ়া ইবস্ট্রন শ়াহনরয়ার, অরুননে়া কনবর জনযি়া, আনরব শ়াহনরয়ার, েনরযে 

আহস্ট্রেে, জযন়াহ ফ়ানিে়া, এেনে জ়াস্ট্রযে ইবস্ট্রন আিে, জ়ানরফ ে়ান, আেনরন ডহ়াস্ট্রিন। 

এস্ট্রের ে়াস্ট্রঝ পুরুষ্ক়ার েে়ান কস্ট্ররন ক়াউজিির িুেন ি়াহ়া। Year 5 NAPLAN test-এ 

অংশগ্রহণক়ারীস্ট্রের েস্ট্রধয ৪ জন; ক্রে়ান্বস্ট্রয ি়াে়াি শ়াে়াওয়াি নেপ্র, ফ়ারহ়ান ইউিুফ, 

আয়ান হক ও র়াইফ ে়ানস্ট্রক ট্রনফ নেস্ট্রয পুরুষৃ্কি কস্ট্ররন ক়াউজিির ন়াজেুি হুে়া। Year 7 

NAPLAN test-এ অংশগ্রহণক়ারীস্ট্রের েস্ট্রধয ৫ জন—ি়াননহ়া নবনস্ট্রি আি়াে, নুশ়াইব়া 

আনজেু, ি়াহনেে ওয়ানিে, রুব়াইস্ট্রযি নশকে়ার, হ়ােে়ান আহস্ট্রেে ডক পুরুষ্ক়ার নেস্ট্রয 



অনুে়ানণি কস্ট্ররন ক়াউজিির শ়াস্ট্রহ জ়াে়ান টিিু। Year 9 NAPLAN-এ কৃিী ফি়াফস্ট্রির জনয 

৪ জন েস্ট্রন়ানীি হয, র্থ়াক্রস্ট্রে ি়ার়া হস্ট্রিন - ইিহ়াে হক, ফ়ারহ়ান শনফক, আনরয়ান জ়াে়ান, 

আরনফ হক।  OC test-এ কৃনিস্ট্রত্বর ি়াস্ট্রথ ভ়াস্ট্রি়া ফি়াফস্ট্রির জনয ৬ জন নশি়াথীস্ট্রক ডক্রস্ট 

েে়ান কর়া হয। ি়ার়া হস্ট্রিন আনিফ ডহ়াি়াইন নিজিকী, জ়ানরফ ফ়াইয়াজ উজিন, ে়ানহর 

ে়াইয়ান, ি়ানহব আিে, ে়ানিহ়া ি়ািননে, হ়ািন়াইন আনবজ। ডেধ়াবী এই নশি়াথীস্ট্রেরস্ট্রক 

পুরুষ্ক়ার িুস্ট্রি ডেন ক়াউজিির ে়ািুে ডচৌধুরী। Selective test-এ ি়াফস্ট্রিযর ি়াস্ট্রথ ডেধ়াবী 

ফি়াফস্ট্রির জনয ১৬ জন কৃিী নশি়াথীস্ট্রের ে়াস্ট্রঝ ডক্রস্ট েে়ান কর়া হয। ি়ার়া হস্ট্রিন - ি়ানেে 

হ়াি়ান, ইউি়া রহে়ান কনবর, আনিন়া ক়াজী, ননভয়ান়া ি়ািুকে়ার, ি়ানেয়া ইিি়াে, ি়ােনরন 

নিযে, িুে়াইয়া িুিি়ান়া, অনুরঙ হৃে কনবর, র়াফি়ান র়াইয়ান, শ়ানফ আহস্ট্রেে, ি়াননশ়া 

জ়াে়ান, জজয়ান ডজ়াহর, আনিি়া রহে়ান, নের জ়ানহন হ়াি়ান, র়াে শ়াহেি ডহ়াস্ট্রিন, িুহ়াি 

কনবর। HSC-ডি ডেধ়া স্থ়ান অজযনক়ারীস্ট্রের েস্ট্রধয আনের ডে়াহ়াম্মে ডে়াস্ত়াফী অনযিে। 

Selective ও HSC-ডি কৃনিত্বপূন য এ ফি়াফস্ট্রির জনয ছ়াত্র-ছ়াত্রীস্ট্রের ে়াস্ট্রঝ ডক্রস্ট েে়ান কস্ট্ররন 

এেনপ জজহ়াে নেব।  

এছ়াড়াও নভন্ন নভন্ন েশংিনীয ক়াস্ট্রজ িম্ম়ানন়াস্বরুপ ডক্রস্ট েে়ান কর়া হয ি়াফিয 

অজযনক়ারীস্ট্রের েস্ট্রধয। ি়ার়া হস্ট্রেন—ডর়াস্ট্রব়াটিস্ট্রে ন়ানবি়া ডর়ািনস্বনী, বয়ােনেন্টস্ট্রন ডর্ৌথভ়াস্ট্রব 

ন়ানগ যি ব়ান ুও ন়ানবি়া ব়ানু। আস্ট্রিয পুরুষ্ক়ার গ্রহণ কস্ট্ররন আয়াি আহি়ান, ন়াস্ট্রচ ডননফউ 

আহি়ান, ইিে়া ে়ান পুরুষ্ক়ার ে়াপ্ত হন অংক েনিস্ট্রর়্ানগি়ায নবজযী নহস্ট্রিস্ট্রব। ে়ারিুর 

আহি়ান বই নিস্ট্রে িম্ম়ানন়া অজযন কস্ট্ররন। হ়ায়াি ে়াহেুে িম্ম়ানন়া গ্রহণ কস্ট্ররন কনবি়া 

নিস্ট্রে। এহি়ান ডরজ়াস্ট্রক নজরুি িঙ্গীস্ট্রির উপর িম্ম়ানন়া ডেওয়া হয। ি়ানবব ে়াহেুে'ডক 

জক্রস্ট্রকি, আনেি শনরফ ও এস্ট্রকএে আবু শনহেস্ট্রক বয়ােনেন্টস্ট্রন পুরুষৃ্কি কর়া হয এবং ননে যি 

প়ািস্ট্রক ব়াংি়া ভ়াষ়াস্ট্রক গুরুত্ব়াস্ট্রর়াপ কস্ট্রর কনেউননটিস্ট্রি নবস্ট্রশষ অবে়াস্ট্রনর জনয ননে যি 

প়ািস্ট্রক িম্ম়াননি কর়া হয। উস্ট্রল্লেয, এ বছরই নবনভন্ন কয়াি়াগনরস্ট্রি ডে়াি ৬০ টি পুরুষ্ক়ার 

নবিরন কর়া হয।  
 

িবস্ট্রশস্ট্রষ নছস্ট্রি়া অনিনথ ও আস্ট্রয়াজকবসৃ্ট্রের ি়াস্ট্রথ কৃনি ছ়াত্র-ছ়াত্রীস্ট্রের ফস্ট্রি়াস্ট্রিশন পব য।  

অনুি়ানটিস্ট্রক ি়ানব যকভ়াস্ট্রব িফি কস্ট্রর ডি়াি়ার জনয উপনস্থি িকিস্ট্রক আন্তনরক ধনযব়াে 

জ্ঞ়াপন কস্ট্ররন  নিংকন শনফকউল্ল়াহ। নিনন জ়ান়ান—নিেননর ননউ ি়াউথ ওস্ট্রযিি র়াস্ট্রজয 

বিব়ািক়ারী ব়াংি়াস্ট্রেশী ছ়াত্র-ছ়াত্রীস্ট্রের ডর্ ডকউ র্থ়ার্থ ননযে ডেস্ট্রন আগ়ােীস্ট্রি এ অনুি়াস্ট্রন 

অংশগ্রহণ করস্ট্রি প়ারস্ট্রব। কৃিী নশি়াথীস্ট্রের উৎি়াহ-অনুে়ানণি কর়ার জনযই িংগঠনটির 

একে়াত্র েয়াি। রংধনু আস্ট্রয়াজজি 'এনুযয়াি িয়াস্ট্রিন্ট এওয়ােয অব রংধন'ু অনুি়ানটি ি়াফিয 

কস্ট্রর িুিস্ট্রি েধ়ান িহস্ট্রর়্ানগি়ায নছস্ট্রি়া অে়ািনবল্ট (Australbuilt) ও অনয়ানযস্ট্রের েস্ট্রধয 

নিংক়াি য ডেভিপস্ট্রেন্ট (Linkers Development), ডেল্ট়া িয়ান্ডস্ট্রস্কনপং (Delta landscaping), 

নিেনন ফুে (Sydney Food), উইজেে ি (Wisdom Law), ব়াংি়া ডহয়ার (Bangla Hair), িয়ান্ড 

এন্ড নিজ (Land & Lease) এবং ডগ়াস্ট্রেন ফ়াইব়ার (Golden Fibre Australia)l  

--  



 



 



 





 


