
___ইস্টলেলে আন্তর্জাতিক মািৃভাষা তিবস ২০১৩-র উিযাপন___ 
আশরাফুর রাহমান, সাউথ ইস্ট ননইবারহুড নসন্টার, ইস্টলেে 

“অমর ২১নস নফব্রুয়াতর” িথা “আন্তর্জাতিক মািৃভাষা তিবস” উপেলে সাউথ ইস্ট ননইবারহুড নসন্টার গি 

বৃহস্পতিবার ২১নস নফব্রুয়াতর ২০১৩ িাতরলে ইস্টলেে শতপং নসন্টালর আলয়ার্ন কলরতিলো এক বর্জাঢ্য 

অনুষ্ঠান। ো-নপরুস নথলক আগি অযাবতরতর্নযাে প্রিতনতি আনতি বারবারা তকইতে উপতিি সকেলক 

“Welcome to the Country”এর মািযলম সকাে ১০.৩০তমতনলি অনুষ্ঠানতির উলবািন কলরন। এরপর মযাসকিবাসী 

শ্রলেয় আর্াি আেম ভাই স্বরতিি কতবিা পাঠ কলরন। নসসময় নবািাতন নব’ কাউতিলের নময়র নবন নকলনেী 

উপতিি হন। তিতন স্বভাবসুেভ আন্ততরকিায় সকলের উলেলশয তনর্ তনর্ মািৃভাষার িিজার গুরুত্ব আলরাপ 

কলরন। এরপর মারুব্রা র্াংসন ননইবারহুড নসন্টালরর অযাবতরতর্নযাে কমজী কযািতরনা রস অলেতেয়ার 

আতিবাসীলির ভাষার পতরসংেযান িুলে িলরন। তিতন র্ানান নয, প্রায় তিনশিাতিক আতিভাষা অলেতেয়ায় 

তিনশি বির আলগও তবিযমান তিে। তকন্তু বিজমালন একলশা-পয়িাতিসতি আতিভাষা রলয়লি যার মলিয 

একলশারও নবশী ঝুঁতকপূর্জ অবিায় রলয়লি। এরপর ভারিীও অতভবাসী তভর্য়া েক্ষ্মী নিলেগু ভাষায় কতবিা 

আবৃতি এবং সঙ্গীি পতরলবশন কলরন। এরপর চিতনক ভাষার গুরুত্ব তনলয় িাইতনর্ গান-অলপরা-কতবিা তিলয় 

িশজকলির আনন্দ নিন আলেলেতিয়ার সাউথ তসডনী কমুযতনতি এইড। এরপর ইস্টলেেবাসী শ্রলেয় রানা ভাই 

স্বরতিি িুতি গান পতরলবশন কলরন। তিতন পুলরা অনুষ্ঠানতির তভতডওতিত্রও িারর্ কলরতিলেন। এরপর 

ইলন্দালনতশয়ান ওলয়েলফয়ার এযালসাতসলয়শন িাঁলির তনর্ ভাষায় িুতি কতবিা আবৃতি কলরন।  সাউথ ইস্ট 

ননইবারহুড নসন্টালরর নিয়ার-পারসন নডতনয ওয়াসতে সকলের উলেলশয মািৃভাষা তিবলসর শুলভচ্ছা বক্তবয 

রালেন। নসসময় উপতিি হন বাংোলিশ হাই কতমশলনর তনউ সাউথ ওলয়েলসর মাননীয় কিাে নর্নালরে 

র্নাব এন্থতন েউতর। বাংোলিশ হাই কতমশলনর মানযবর প্রতিতনতি তহলসলব তিতন বক্তবয রালেন এবং নসই 

সালথ সাউথ ইস্ট ননইবারহুড নসন্টালরর এই উলিযাগলক স্বাগি ও অতভনন্দন র্ানান। ভারিীয় উচ্চাঙ্গ সংগীি 

তশল্পী এবং এস ইউ তভ তমউতর্ক একালডমী’র কর্জিার নেিা ভামজা িার চশতল্পক উপিাপনায় তহতন্দ ভাষায় 

তিনতি গান পতরলবশন কলরন। এরপর ইস্টলেে পাবতেক সু্কলের বাঙ্গােী িাত্র-িাতত্রবৃন্দ ’৫২র ভাষা 

আলন্দােলনর তিত্রতি নিাি নাতিকার মািযলম িুলে িলর। িাঁলির সালথ কন্ঠ তমতেলয় আগি সবাই অমর একুলশর 

গানতি গান। পুলরা শতপং নসন্টালরর সবাই অবাক তবস্মলয় তবষয়তি উপলভাগ করতিলো। এরপর মযাট্রাতভে 

নসাের্ারস’ নসলিেলমন্ট পাবতেক সু্কলের ৬৫র্ন িাত্রিাত্রী অযাবতরতর্নযাে ভাষায় অলেতেয়ার র্ািীয় সংগীি 

“অযাডভাি অলেতেয়া নফয়ার” সহ তিনতি গান (নকারাস) পতরলবশন কলর। িাঁলির সুতনপুর্ পতরলবশনায় 

িশজকবৃন্দসহ মালকজলি আগি সকলে তবস্মলয় অতভভূি। মযাট্রাতভে পাবতেক সু্কলের তশতেকা সামতসয়া 

নসাোয়মান অনুষ্ঠানতি উপলভাগ করলি এলস সকলের অনুলরালি কলয়কতি বাংো গান পতরলবশন কলরন। 



নসসময় ঊপতিি িশজকলির মাঝ নথলক সকে বাঙ্গােীরা িারঁ সালথ কন্ঠ নমোন। অনুষ্ঠান িোকােীন তশশুলির 

র্নয শহীি তমনালরর িতব তিলয় “ক্র্যাফি এতিতভতি” করা হয়। ইস্টলেলের বাঙ্গােী তবউতিতশয়ান ফারর্ানা 

নিৌিুরী সুতম সবার হালি নমহতি পরান। অনুষ্ঠানতির র্নয ইলয়লো তপ্রতন্টং নপ্রস িথা বাংো-বািজা একতি 

িমৎকার বযানার তিলয় সহলযাতগিা কলরন। নবঙ্গে বুতেস্ট এলসাতসলয়শলনর পলে তনতিশ বড়ুয়াও িাঁলির 

বযানার তনলয় আলসন। সাউথ ইস্ট ননইবারহুড নসন্টার কৃিজ্ঞতিলি সকে অংশগ্রহর্কাতরলিরলক িনযবাি 

র্াতনলয় অনুষ্ঠানতি নবো একিায় সমাতি ন াষর্া করা হয়। সাউথ ইস্ট ননইবারহুড নসন্টার সকে 

নস্বচ্ছালসবকলিরলক প্রতি আন্ততরক কৃিজ্ঞিাবে যারা অনুষ্ঠানতি সফেিার র্নয তনঃস্বাথজভালব কার্ কলরলিন।  

 

অযাবতরতর্নযাে প্রিতনতি আনতি বারবারা তকইতে “Welcome to the Country”এর মািযলম অনুষ্ঠানতির উলবািনী বক্তবয। 

 

স্বরতিি কতবিা পাঠ করলিন র্নাব আর্াি আেম। 



 

নবািাতন নব’ কাউতিলের নময়র নবন নকলনেী বক্তবয রােলিন।  

 

আতিবাসীলির ভাষার পতরসংেযান িুলে িলরন র্াংসন ননইবারহুড নসন্টালরর অযাবতরতর্নযাে কমজী কযািতরনা রস অলেতেয়ার  



 

আবৃতি নশলষ ইলন্দালনতশয়ান ওলয়েলফয়ার এযালসাতসলয়শলনর িু’র্ন কমজী।  

 

 

বাংোলিশ হাই কতমশলনর তনউ সাউথ ওলয়েলসর মাননীয় কিাে নর্নালরে র্নাব এন্থতন েউতর 

বক্তবয রােলিন । 



 

বাংোলিশ হাই কতমশলনর তনউ সাউথ ওলয়েলসর মাননীয় কিাে নর্নালরে র্নাব এন্থতন েউতর 

বক্তবয রােলিন। 

 

ইস্টলেেবাসী রানা ভাই স্বরতিি িুতি গান পতরলবশন কলরন। 



 

তহতন্দ ভাষায় গান পতরলবশন করলিন ভারিীয় উচ্চাঙ্গ সংগীি তশল্পী নেিা ভামজা 

 

 

সাউথ ইস্ট ননইবারহুড নসন্টালরর নিয়ার-পারসন নডতনয ওয়াসতে সকলের উলেলশয মািৃভাষা তিবলসর 

শুলভচ্ছা বক্তবয রালেন। 



 

তভর্য়া েক্ষ্মী নিলেগু ভাষায় কতবিা আবৃতি এবং সঙ্গীি পতরলবশন কলরন।  

 

মযাট্রাতভে নসাের্ারস’ নসলিেলমন্ট পাবতেক সু্কলের িাত্রিাত্রীলির পতরলবশনার অংশ।  



 

মযাট্রাতভে নসাের্ারস’ নসলিেলমন্ট পাবতেক সু্কলের িাত্রিাত্রীলির পতরলবশনার অংশ।  

মযাট্রাতভে পাবতেক সু্কলের তশতেকা সামতসয়া নসাোয়মান অনুষ্ঠানতি উপলভাগ করলি এলস সকলের অনুলরালি 
কলয়কতি বাংো গান পতরলবশন কলরন। নসসময় ঊপতিি িশজকলির মাঝ নথলক সকে বাঙ্গােীরা িারঁ সালথ 
কন্ঠ নমোন। 


