সিডসিতে ২১ িংগঠতির িমসিে "সিজয়া িম্মিলি ২০২২" অিুষ্ঠিে।

গেক়াল, ১৬ই অতট়াির ২০২২, সিডসির উপশহর কয়াম্পসিতে "ওসরযি ফ়াংশি
সিন্ট়ার"-এ অেযন্ত আিন্দঘি, িসণল
ি ও উৎি়াহ-উদ্দীপি়ার ি়াতে শ়ারত ়াৎিতির
আতমতজ অতেসলয়ার ২১ষ্ঠি পূজ়া এিং ি়াম়াম্মজক-ি়াংস্কৃসেক িংগঠি িমসিে
"সিজয়া িম্মিলি ২০২২" অিুষ্ঠিে কতরতে। অেযন্ত মতি়ামুগ্ধকর পসরতিতশ এই
হৃ যগ্র়াহী ি়ান্ধ্য অিুি়ািষ্ঠি শে শে শক-সর়াে়া
ি
ও অসেসেিৃন্দ মুগ্ধমতি উপত ়াগ
কতরতেি। এেগুতল়া িংগঠতির িমণ্বতয এরকম মিম়াে়াতি়া পসরতিশি়া সিডসির
ইসেহ়াতি এই প্রেম। বিসিত্র্যময এই অিুি়ািষ্ঠি সিডসি'র িঙ্গীে ও িংস্কৃসেতপ্রসমক
ম়ািুতের মতি স্মরণীয হতয ে়াকতি িহুস ি। আম়াত র িি়ার পসরসিে মুখ, েু ে়ার র়ায
এই সিজয়া িম্মিলি অিুি়ািষ্ঠি িঞ্চ়ালি়া কতরি। প্রেতমই সিস ন্ন িংগঠতির
ি িয/ি িযিৃন্দ ি়াংল়াত তশর জ়ােীয িংগীে পসরতিশি কতরি। এরপর আম়াত র
পরিেী প্রজন্ম িীল়াদ্রী িক্রিেী'র সিেৃ তে উপসিে সকতশ়ার-সকতশ়ারীর়া অতেসলয়ার
জ়ােীয িংগীে পসরতিশি কতর।
এরপর শ্রী শ্রী িন্ডীর সত়াত্র্ প়াঠ আর এর ি়াতে ঢ়াক-সঢ়াল, ক়াাঁির-ঘন্ট়া-শঙ্খ ও
ঊলুধ্বসি স তয সিজয়া িম্মিলতির এক অপূি িিুন্দর আিহ িৃষ্ঠি কর়া হয। 'ু জি
সিসিযর ম্পসে যে়াক্রতম ি়াংল়াত শ সেতক আগে িি়াসিে অসেসে, শ্রী মতি়ারঞ্জি
ি়াহ়া ও শ্রীমসে িন্ধ্য়া ি়াহ়া এিং সিডসি কসমউসিষ্ঠির ি িয, শ্রী মৃণ়াতলন্দু সশখর স
এিং ড়াাঃ রম়া স , প্র ীপ প্রজ্জ্বলি কতর সিজয়া িম্মিলি অিুি়ািষ্ঠির শু উতব়াধি
কতরি। এরপর পসিত্র্ গীে়া সেতক সল়াক প়াঠ কতরি শ্রী সজয়াসেমযি সিশ্ব়াি।

শু উতব়াধিীর পর এই সিজয়া িম্মিলি আতয়াজতির মুখয উতদ্দশয িম্পতকি িকল
িংগঠতির পতে িংসেপ্ত িক্তিয প়াঠ কতরি অিুি়াি এর িঞ্চ়ালক েু ে়ার র়ায। গে
ু ়াপূ
িের গ
ি জ়ায সমৌলি়া ী সগ়ািী কেৃ ক
ি িংখয়ালঘুত র উপর সয িসহংি হ়ামল়া ও
ে়াণ্ডি ি়াল়াতি়া হতযসেল, ে়ার উপর আক়াশ স 'র িম্প়া ি়ায সমসডয়া ষ্ঠিম একষ্ঠি
িংসেপ্ত ডকুতমন্ট়ারী উপসিে শক
ি সর়াে়াত র ি়ামতি উপি়াপি কতর। এই
ডকুতমন্ট়াসর, অেযন্ত িংগে ক়ারতিই িি়াইতক আতিতগ আপ্লুে কতর এিং
সকেুেতণর জিয পুতর়া হলজুত়ে সিতব্ধে়া সিতম আতি। সিই িয়াক্ক়ারজিক সহংস্র
ঘিি়ায জস়েেত র সিসিে কতর আইতির আওে়ায এতি যে়াযে সিি়াতরর সজ়ার ়ািী
ওতঠ। ঐ ঘিি়ায আহে এিং েসেগ্রত পসরি়াতরর প্রসে িংহসে জ়াি়াতি়া হয। এরপর
ু ়াপূ
গে িের গ
ি জ়ার হ়ামল়ায সিহে এিং অসে িম্প্রসে পঞ্চগত়ে মহ়ালয়ার অিুি়াতি
য়াওয়ার পতে সিৌক়াডুসিতে অক়াতল প্র়াণ সিিজিি স য়া িকতলর প্রসে রদ্ধ়া জ়াসিতয
়াাঁস়েতয এক সমসিি িীরিে়া প়ালি কর়া হয এিং িকতলর সিত হী আত্ম়ার
প়ারতলৌসকক শ়াসন্ত ক়ামি়া কর়া হয।
"অশুত র সিি়াশ সহ়াক, শুসি সহ়াক সিশ্বতল়াক" িম্মিলতির এই প্রসেপ়া য সিেতযর
উপর মূলযি়াি ও ে়াৎপযপূ
ি ণ িিংসেপ্ত িক্তিয র়াতখি, সিডসি'র পসরসিে মুখ,
ি়াংি়াস ক, কল়াসমস্ট, ে়ে়াক়ার শ্রী অজয ়াশগুপ্ত। এরপর ইিকি এর পে সেতক
অসেসে সহতিতি শুত চ্ছ়া িক্তিয র়াতখি শ্রী জি়া িি ়াি প্র ু । এই সিজয়া িম্মিলি
আতয়াজকক়ারীত র পে সেতক এরপর সিডসিি িংগঠিগুসলর প্রসেসিসধিৃন্দ
সিজয়ার শুত চ্ছ়া জ়াি়াি। এর পতরই আন্তাঃর়াজয িংগঠিগুসলর সপ্রসরে
শুত চ্ছ়াি়াণী প়াঠ কতর সশ়াি়াি অিুি়াতির িঞ্চ়ালক, েু ে়ার র়ায।
বিক়াসলক ি়া-িতক্রর সিরসের ম়াতেই অিুি়াতি আগে শে শে পসরি়াতরর ি িযিৃন্দ
পরস্পর পরস্পতরর প্রসে সিজয়ার শুত চ্ছ়া ও কুশল়াস সিসিময কতরি। আি়ার
েসণতকর জিয ম়ািুে ঢ়াক আর ি়া যযতের ে়াতল ে়াতল সিতি উচ্ছ্ব়াি, আিন্দ ও
উদ্দীপি়া প্রক়াতশ সমতে উতঠি। ফতল এই িম্মিলি িুখ়ািতন্দর ি়াাঁধ ়াঙ্গ়া উচ্ছ্ব়াি আর
উল্ল়াতির সমলিতমল়ায পসরণে হয। অিুি়াতির স্ব়াতে িএক িময এই ঢ়াক-সঢ়াল,
ি়া যযে এিং ি়াতির র়াশ সিতি শুরু কর়া হয ি়াংস্কৃসেক িন্ধ্য়ার য়ার জিয অগসণে
শক-সর়াে়া
ি
অধীর আগ্রতহ অতপে়া করসেতলি। এই পিষ্ঠি
ি উপি়াপি়া কতরি আর
এক িুপসরসিে উপি়াসপক়া স িয়ািী র়ায সিৌধুরী। ে়াাঁর স্ব ়ািিুল উপি়াপি়া সেল
অি়াধ়ারণ। সযমি সেল প্র়াণিন্ত, সেমসি সেল হৃ যগ্র়াহী।
এই উৎিিমুখর িন্ধ্য়ায িকল িংগঠতির পে সেতক ি়াি, গ়াি আর কসিে়া স তয
ি়াজ়াতি়া িমসিে ি়াংস্কৃসেক পসরতিশি়া সেল মিম়াে়াতি়া, য়া শক-সর়াে়াত
ি
র
অকুন্ঠ প্রশংি়া কুস়েতযতে। ে়ারপর সেল ি়ািীয অসেসে সশল্পী, অন্তর়া সিিহ়া ও
শয়ামেিু িয়াি়াম্মজি'র গ়াি এিং সক়ালক়াে়া সেতক আগে ি়াসিক সশল্পী ি়াময ক়াফি়া'র
িমৎক়ার আিৃসি। এই ি়াসিক সশল্পী িি়াইতক সম়াহমুগ্ধ কতর সরতখসেল, য়া মতি
ে়াকতি ীঘসি ি। পসরতশতে "সিজয়া িম্মিলি ২০২২" উ য়াপি কসমষ্ঠির িমিযক,
ডাঃ িমীর িরক়ার, এই িম্মিসলে 'সিজয়া িম্মিলি' এর ি়াতে যুক্ত িকল
িংগঠিগুতল়ািহ িকল সস্বচ্ছ়াতিিক, িংসলি িযম্মক্তিগ িএিং স্পিিরত র ধিযি়া
জ্ঞ়াপি কতর এই অিিয আতয়াজতির িম়াসপ্ত সঘ়ােণ়া কতরি। জযেু সিজয়া িম্মিলি
২০২২।

