বাংলােদশ মুিক্তেযাদ্ধা সংসদ,
সংসদ অেস্টৰ্িলয়া-র
অেস্টৰ্িলয়া র উেদােগ িবজয় িদবস ২০১৩ উদ্যাপন
উদ্যাপন
যাপন
বাংলােদেশর মহান সব্াধীনতা যু েদ্ধর ৪২তম িবজয় িদবস উদ্যািপত হল অেস্টৰ্িলয়ার জনবহুল নগরী িসডনীেত।
আনু ষ্ঠািনক উদযাপেনর আেয়াজক বাংলােদশ মুিক্তেযাদ্ধা সংসদ, অেস্টৰ্িলয়া। এই সংগঠন অতীেত িবজয় িদবস
স্মরেণ অেনক জাঁকজমকপূ ণর্ অনু ষ্ঠােনর আেয়াজন করেলও এবােরর আেয়াজনিট অেতাটা েচােখ পড়ার মেতা িছল না।
আেয়াজকেদর অজুহাতঃ “বাংলােদেশর রাজৈনিতক ডামােডাল ও তথাকিথত আেন্দালেনর নােম সৃ ষ্ট ৈনরাজ ও সন্তৰ্াস
আমােদরেক িনরুত্সািহত করেছ।” এছাড়া খুব অল্পসংখক পৰ্কৃত মুিক্তেযাদ্ধা সদস িনেয় এই সংগঠন, বাইের েথেক
েকানও সহৃদয় বিক্ত বা সংগঠন সহেযািগতা না করেল বড় অনু ষ্ঠােনর আেয়াজন করা একিট দু রূহ বাপার। তবু মহান
িবজয় িদবস বেল কথা! েছাট েহাক, বড় েহাক- পরবতর্ী পৰ্জেন্মর জন এ অনু ষ্ঠান করা দরকার। আমরা সব্াধীনতা যু েদ্ধ
জয়লাভ কেরিছ, এখন বয়সকােল িবজয় িদবেসর অনু ষ্ঠােনরও আেয়াজন করিছ। মুিক্তেযাদ্ধা পৰ্জন্ম ও নবীনেদর
সাহায সহেযািগতা েপেল আগামীেত আরও ভাল অনু ষ্ঠােনর আেয়াজন করা যােব।
আেয়াজক মুিক্তেযাদ্ধােদর একজন বলেলন, “এবােরও আমরা সহেযািগতা েপেয়িছ িবেশষ কের িরতু, েনামান
শামীম, কাম্পেবলটাউন বাংলা স্কুেলর িনবর্াহী পিরষদসহ তুিহন, জিন, খন্দকার জািহদ হাসান, মামুন খান, রাজু, বাচ্চু
ভাই এবং মুিক্তেযাদ্ধা পৰ্জন্ম আখতারুজ্জামান আমােদরেক িবেশষভােব সহায়তা কেরেছন তা ছাড়া আশীষ বাবলু র
তুিলর আঁচেড় মেঞ্চর পশ্চাত্পট হেয় উেঠিছল দশর্নীয়।
অনু ষ্ঠান েমাটামুিট উপেভাগ িছল ২২েশ িডেসমব্র ২০১৩ েরাববােরর এই িদনিটেত ৪০ িডগৰ্ী েসল্িসয়ােসর মেতা
পৰ্চণ্ড গরম উেপক্ষা কের উেল্লখেযাগ সংখক দশর্ক-েশৰ্াতা শীতাতপ িনয়িন্তৰ্ত েগ্লনিফল্ড কমুিনিট হেল উপিস্থত
হেয়িছেলন রােতর সু সব্াদু খাবােরর পর েমলেবানর্ েথেক আগত অিতিথ িশল্পী তানিজমা আহেমদ অিন, স্থানীয় িশল্পী
মামুন হাসান খান ও িমজানু র রহমান তরুণ পিরেবিশত েদশাত্মেবাধক গান ও িচরিদেনর আধু িনক বাংলা গােনর সংেগ
খন্দকার জািহদ হাসােনর তবলা সংগত উপিস্থত দশর্কবৃ ন্দ পৰ্াণভের উপেভাগ কেরেছন েসই সেঙ্গ নািসমা আখতার
ও আিনসু র রহমান িরতুর কািবক উপস্থাপনা িছল পৰ্াণবন্ত এছাড়া উক্ত দু ’জন ও েসঁওিতর কিবতা আবৃ িত্তও িছল
মনমুগ্ধকর।
অনু ষ্ঠােনর পৰ্ারেম্ভ বীর মুিক্তেযাদ্ধা এনােয়তুর রিহম েবলােলর সূ চনা বক্তব িদেয় আেলাচনা পবর্ শুরু হয় এবং
সংগঠেনর সভাপিত ও অনু ষ্ঠান সভাপিত বীর মুিক্তেযাদ্ধা িমজানু র রহমান তরুেণর ধনবাদ জ্ঞাপেনর মাধেম
আেলাচনা পবর্ েশষ হয় আেলাচনা পেবর্ অংশগৰ্হণ কেরন সবর্জনাব েশখ শামীমুল হক, িনমর্ল পাল, িসরাজুস্
সােলিকন, ডঃ বজলু ল কিরম, বীর মুিক্তেযাদ্ধা েমাস্তফা ও অনু ষ্ঠােনর পৰ্ধান অিতিথ মাননীয় হাই কিমশনার েলঃ কেনর্ল
মাসু দ উিদ্দন েচৗধু রী বক্তাগণ সবাই মুিক্তযু েদ্ধর েচতনা অন্তের ধারণ কের তা পরবতর্ী পৰ্জেন্মর মােঝ ছিড়েয় েদবার
ওপর গুরুতব্ আেরাপ কেরন -অজমুিক্ত িরেপাটর্ার।

সঙ্গীত পিরেবশন করেছন িমজানু র রহমান তরুণ তবলা সহেযািগতায় খন্দকার জািহদ হাসান

সঙ্গীত পিরেবশন করেছন অিন।

অনু ষ্ঠান েশেষ হেলর বাইের একান্ত পিরেবেশ অনু ষ্ঠােনর অনতম উপস্থািপকা নািসমা আখতার ও অিতিথ িশল্পী
তানিজমা আহ্েমদ অিন।

