
বাংলােদশবাংলােদশবাংলােদশবাংলােদশ মুি�েযাামুি�েযাামুি�েযাামুি�েযাা সংসদসংসদসংসদসংসদ, অে�িলয়াঅে�িলয়াঅে�িলয়াঅে�িলয়া-রররর উেদ�ােগউেদ�ােগউেদ�ােগউেদ�ােগ িবজয়িবজয়িবজয়িবজয় িদবসিদবসিদবসিদবস ২০১৩২০১৩২০১৩২০১৩ উ�উ�উ�উ�যাপনযাপনযাপনযাপন�     

বাংলােদেশর মহান !াধীনতা যুের ৪২তম িবজয় িদবস উ�যািপত হল অে�িলয়ার জনব&ল নগরী িসডনীেত। 

আনু)ািনক উদযাপেনর আেয়াজক বাংলােদশ মুি�েযাা সংসদ, অে�িলয়া। এই সংগঠন অতীেত িবজয় িদবস 

.রেণ অেনক জাঁকজমকপূণ2 অনু)ােনর আেয়াজন করেলও এবােরর আেয়াজনিট অেতাটা েচােখ পড়ার মেতা িছল না। 

আেয়াজকেদর অজুহাতঃ “বাংলােদেশর রাজৈনিতক ডামােডাল ও তথাকিথত আে=ালেনর নােম সৃ? ৈনরাজ� ও সAাস 

আমােদরেক িনBCসািহত করেছ।” এছাড়া খুব অDসংখ�ক Eকৃত মুি�েযাা সদস� িনেয় এই সংগঠন, বাইের েথেক 

েকানও সFদয় ব�ি� বা সংগঠন সহেযািগতা না করেল বড় অনু)ােনর আেয়াজন করা একিট দুGহ ব�াপার। তবু মহান 

িবজয় িদবস বেল কথা! েছাট েহাক, বড় েহাক- পরবত2ী EজেHর জন� এ অনু)ান করা দরকার। আমরা !াধীনতা যুে 

জয়লাভ কেরিছ, এখন বয়সকােল িবজয় িদবেসর অনু)ােনরও আেয়াজন করিছ। মুি�েযাা EজH ও নবীনেদর 

সাহায� সহেযািগতা েপেল আগামীেত আরও ভাল অনু)ােনর আেয়াজন করা যােব। 

আেয়াজক মুি�েযাােদর একজন বলেলন, “এবােরও আমরা সহেযািগতা েপেয়িছ� িবেশষ কের িরতু, েনামান 

শামীম, ক�াKেবলটাউন বাংলা Lুেলর িনব2াহী পিরষদসহ তুিহন, জিন, খ=কার জািহদ হাসান, মামুন খান, রাজু, বাMু 

ভাই এবং মুি�েযাা EজH আখতাBNামান আমােদরেক িবেশষভােব সহায়তা কেরেছন� তা ছাড়া আশীষ বাবলুর 

তুিলর আঁচেড় মেOর পPাCপট হেয় উেঠিছল দশ2নীয়। 

অনু)ান েমাটামুিট উপেভাগ� িছল� ২২েশ িডেসQর ২০১৩ েরাববােরর এই িদনিটেত ৪০ িডRী েসSিসয়ােসর মেতা 

EচT গরম উেপUা কের উেVখেযাগ� সংখ�ক দশ2ক-েWাতা শীতাতপ িনয়িAত েXনিফZ কমু�িনিট হেল উপি[ত 

হেয়িছেলন� রােতর সু!াদু খাবােরর পর েমলেবান2 েথেক আগত অিতিথ িশDী তানিজমা আহেমদ অিন, [ানীয় িশDী 

মামুন হাসান খান ও িমজানুর রহমান তBণ পিরেবিশত েদশা\েবাধক গান ও িচরিদেনর আধুিনক বাংলা গােনর সংেগ 

খ=কার জািহদ হাসােনর তবলা সংগত উপি[ত দশ2কবৃ= Eাণভের উপেভাগ কেরেছন� েসই সে] নািসমা আখতার 

ও আিনসুর রহমান িরতুর কািব�ক উপ[াপনা িছল Eাণব^� এছাড়া উ� দু’জন ও েসঁওিতর কিবতা আবৃি_ও িছল 

মনমু`কর। 

অনু)ােনর Eারেa বীর মুি�েযাা এনােয়তুর রিহম েবলােলর সূচনা ব�ব� িদেয় আেলাচনা পব2 bB হয় এবং 

সংগঠেনর সভাপিত ও অনু)ান সভাপিত বীর মুি�েযাা িমজানুর রহমান তBেণর ধন�বাদ cাপেনর মাধ�েম 

আেলাচনা পব2 েশষ হয়� আেলাচনা পেব2 অংশRহণ কেরন সব2জনাব েশখ শামীমুল হক, িনম2ল পাল, িসরাজুd 

সােলিকন, ডঃ বজলুল কিরম, বীর মুি�েযাা েমাeফা ও অনু)ােনর Eধান অিতিথ মাননীয় হাই কিমশনার েলঃ কেন2ল 

মাসুদ উিfন েচৗধুরী� ব�াগণ সবাই মুি�যুের েচতনা অ^ের ধারণ কের তা পরবত2ী EজেHর মােঝ ছিড়েয় েদবার 

ওপর iBj আেরাপ কেরন� -অজমুি� িরেপাট2ার।  



  

স]ীত পিরেবশন করেছন িমজানুর রহমান তBণ� তবলা সহেযািগতায় খ=কার জািহদ হাসান�  

  

 

স]ীত পিরেবশন করেছন অিন। 



  

  

  

 

অনু)ান েশেষ হেলর বাইের একা^ পিরেবেশ অনু)ােনর অন�তম উপ[ািপকা নািসমা আখতার ও অিতিথ িশDী 

তানিজমা আlেমদ অিন। 

 


