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Your claim never stands still.  

Have you recently been in a motor vehicle accident 
and have been injured? Not sure of what you can do or 
what you may be entitled to?   

  

At Thomas Booler Lawyers we specialise in compensation law claims 
including motor vehicle and work related accidents, family law and will 
disputes.   
 
Starting from your initial consultation, you will find our team of experienced 
lawyers to be friendly and approachable. We understand your situation, and 
can explain solutions to you in plain language – not in legal jargon. For your 
peace of mind, we also offer   

  

No Win  – 
  No Fee arrangement. 

  

For free advice about your case please  
  

contact Amer Bassal on 0448 666 688  
  

SYDNEY CITY         |          AUBURN           |           BANKSTOWN                      



সmাদকীয়:  

 
 
মাচর্ মাস,  আgন ঝরা মাস, বড়i 
ঘটনা বhল মাস। আমােদর 
sাধীনতার মাস,  aেনক রেk 
রাঙােনা sাধীনতা। মেন পেড় 
1971eর 2 মাচর্ নয্াশনাল 
eেসmিলর aিধেবশন িগত করা 
হল,  সােথ সােথ  ঢাকার রাজপেথ 
sত: sতুর্ভােব জনতার ঢল নামল,  
pিতবাদ জািনেয় জনতা েহােটল 
পূবর্াণীর সামেন জড় হল। েসখােন 
ব�বn ু িমিটংe িছেলন,  aনয্ােয়র 
pিতবাদ জািনেয় েঘাষণা িদেলন 
আগামী 7 মাচর্ িতিন েসাহরাoয়িদর্ 
uদয্ােন ভাষণ েদেবন েসখােন 
পরবতর্ী কাযর্ম,  িসdা জানােবন। 
eেলা ঐিতহািসক 7 মাচর্,  লােখা 
মানেুষর সামেন uদাt কে� তার 
ভাষেণ িতিন ucারণ করেলন 
sাধীনতার কথা- -  ”রk যখন 
িদেয়িছ আরo রk েদব,  e 
েদশেক মুk কের ছাড়ব 
iনশাআlাহ;  eবােরর সংাম 
আমােদর মুিkর সংাম,  eবােরর 
সংাম আমােদর sাধীনতার 
সংাম।” িবে�র রাজৈনিতক 
ভাষণgেলার aনয্তম ে�� ভাষণ। 
বয্াস!   
�r হেয় েগল sাধীনতার যdু। 
মানেুষর মেন sাধীনতার েয 
আকাkা িতিন জািগেয় িদেলন তা 
সফল করেত সবাi eিগেয় eল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
eরপর েpিসেডn iয়ািহয়া eেলন,  
pহসন সংলাপ aনুি�ত হল িদেনর 
পর িদন;  তারপর েসi কালরাি 
25 মাচর্। েসনাবািহনী তােদর 
’ aপােরশন সাচর্লাiট’  িনেয় eিগেয় 
েগল,  নীিরহ বিsবাসী,  িশkক,  
ছা,  i িপ আর সহ সকল 
বাঙালীেক েযন তারা খুন কের 
েফলেব। unt েসনাবািহনীেক বাধা 
িদেত ছা,  িশkক,  কৃষক. মজুর 
সব eক হেয় গঠন করল মুিk 
েফৗজ। ’ জয় বাংলা’  রণনােদ 
আকাশ বাতাস কাঁপােলা;  সহায়তা 
করল pিতেবশী ভারত সবর্েতাভােব;  
নয় মাস রkkয়ী যুেdর পর eেলা 
কািkত sাধীনতা।  িকnt খািল হেয় 
েগল কত মােয়র েকাল,  sামী-  
সম হারাল কত বধ,ূ  aনাথ হেয় 
েগল কত েছেলেমেয়, কত বািড় ঘর 
পুেড় ছাi হল তার iয়tা নাi। 
pায় eক েকািট নরনারী uাst হেয় 
সীমাহীন d: খ ক� েভাগ করল। 
িবজেয়র মা dিদন আেগ েদেশর 
ে�� সান,  বুিdজীবীেদর নৃশংস 
ভােব হতয্া কের পরাজেয়র jালা 
জুড়ােলা।  তাi e িদেন আনেnর 
সােথ েচাখ জেল ভের আেস;  মেন 
আেস শামসুর রাহমােনর sাধীনতা 
কিবতার লাiন- sাধীনতা তুিম রিব 
ঠাকুেরর aজর কিবতা,  aিবনাশী 
গান sাধীনতা তুিম কাজী নজrল,  
ঝাঁকড়া চুেলর বাবির েদালােনা মহান 
পrুষ সৃি� সুেখর ulােস। aজর 
কিবতা,  aিবনাশী গান আর সৃি� 
সুেখর ulােস ভরা থাক আমােদর 
িpয় sাধীনতা। 

 
 
 
 
 
 
 

aেsিলয়ার uল: 
 

 
েমিরেনা েভড়া 

 
বয্া বয্া কাল েভড়া uল িক েতামার 
আেছ / আেছ আেছ িতন বয্াগ পুেরা 
আেছ / eক বয্াগ আমার pভুর জনয্ 
eক বয্াগ েদব েমেয়িটেক / আেরক 
বয্াগ ঐ েছেলিটর েয িনেচর গিলেত 
থােক। 
eকিট নাসর্াির রাiম,  িশ�র েদালনা 
েদালােত েদালােত পি�েমর মােয়রা 
যা শত শত বছর ধের েগেয় 
আসেছ,  aেনকটা ’ ঘুম পাড়ােনা 
মািস িপিস েমােদর বািড় েযo’ - মত 
ছড়া। ছড়ািট েক কত বছর আেগ 
িলেখেছন জানা যায়না িকnt eর 
েথেক বুঝা যায় uল েপেত হেল 
েভড়ার কােছ েযেত হেব, uল 
েভড়ার িপেঠ সoয়ার। pাৈগিতহািসক 
মানষু শীত িনবারেণর জনয্ েভড়ার 
চামড়া গােয় িদত,  আধিুনক মানষু 
ফার েকাট গােয় েদয়,  বাহাির 
ফয্াশেনর uেলর বst বয্বহার 
কের।uল aেsিলয়ার eক পুরােনা 
বয্বসা বা িশ। 1788 সােল 
11জাহােজর বহর িনেয় কয্ােন 
িফিলপ যখন pথম aেsিলয়ায় 
আেসন  তখন িbিটশ জাহাজ বহের 
29িট েভড়া িছল। egেলার েবশীর 
ভাগ মাংস খাoয়ার জনয্ েনয়া 
হেয়িছল। পরবতর্ীেত গভনর্র হাnার 
di কয্ােনেক utমাশা aরীেপ 
েভড়া িকনেত পাঠান।,   তারা িকছু 
েভড়া েকেনন  যার মেধয্ 3- 4িট 
েভড়া িছল েমিরেনা টাiেপর। 
েমিরেনা েভড়ার গােয়র পশম েবশ 
নরম,  লmা eবং শk; কাপড় 
বুনােনার যেথ� মজবুত। pায় d‘ শ 
বছর ধের েsেন েমিরেনা জােতর 
েভড়া লালন পালন করা হত। 
েsেনর রাজার প�দেলর মেধয্ 
েমিরেনা েভড়া িবখয্াত িছল। জানা 
যায়,  iংলয্ােnর রাজা জজর্- 111 
েঘাড়ার িবিনমেয় েsন েথেক িকছু 
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েমিরেনা েভড়া সংহ কেরন। তার 
েথেক কয্ােন ময্াকআথর্ার 7িট 
িকেন aেsিলয়ায় িনেয় আেসন। eর  
েথেকi aেsিলয়ার uল েবসািত 
�r। ময্কআথর্ার েভড়া িবষেয় 
uৎসাহী িছেলন,  েভড়ার জাতেক 
unত করেত িতিন নানা রকম 
পরীkা- িনরীkা চালান eবং েমিরেনা 
জাতেক আরo  unত- তর করেত 
সমথর্ হন। ভািগয্স িতিন নতুন 
pজািতর unত েমিরেনা েভড়ার 
পালন �r কেরিছেলন নiেল হয়ত 
কাপর্াস তুলা বেstর সােথ পাlায় 
পশম বst মার েখেয়  িনি�i  
হেয় েযত। aেsিলয়ার ‘ uল sণর্ 
যুগ’  eর েদখা পাoয়া েযত না। 
ময্াকআথর্ার তার pথম  uেলর েবল 
িবির জনয্  iংলয্ােn পাঠান 
1807 সােল।  েসখােন িনলােম 
েবশ ভাল দাম পাoয়া যায়। 
তারপর েথেক iংলয্াn ছাড়াo 
aনয্ানয্ iেয়ােরাপীয় েদেশ uেলর 
চালান েযেত থােক। unত বুনন 
েমিশেন েসgেলা pিয়াজাত হেয় 
pথেম সুতা,   তারপর কাপড় eবং 
েশেষ দরজী আর ফয্াশন 
িডজাiনােরর বেদৗলেত নর নারীেদর 
গােয় েশাভা েপেত থােক। পাটেক 
েযমন- eক সময় বাংলােদেশর 
sণর্সূ বলা হত েতমিন  eক 
সময় uল িছল aেsিলয়ার sণর্সূ। 
eরপর চার দশেক aথর্াৎ 1840 
সােলর মেধয্ aেsিলয়া হেয় oেঠ 
িবে�র সব েচেয় বড় uল 
uৎপnকারী েদশ।  eসময় েভড়া 
পালন করার জনয্ aেsিলয়ার জিমর 
সবেচেয় েবশী aংশ  বয্বহার হয়। 
utর কুinলয্াn েথেক �r কের 
aেsিলয়ার মধয্- utর aংশ,  
তাসমািনয়া eবং Bass Strait  
eর ীেপর eলাকার মেধয্ pায় 
30000 েভড়া পালন তথা  uল 
ৈতিরর সmিt বা ফামর্ গেড় oেঠ। 
যােদর aেনকgেলাi eখনo বংশ 
পরmরায় uেলর েযাগান িদেয় 
চেলেছ।  eলাকার আবহাoয়া eবং 
aনয্ানয্ aেনক িকছু uল uৎপাদেনর 
aনুকূল হoয়ায় ঐ eলাকায় নরম,  
লmা,  unত মােনর  uল পাoয়া 
যায়। যার েথেক  পশম বst বুনন 
কারখানার জেনয্ সুতা ৈতির হয়। 
NSW pেদেশর uল uৎপাদেনর 

সব েচেয় বড়  েকndিছল িসডিন 
; pায় 36% uল eখােন েথেকi 
পাoয়া যায়। ( 1840- 1950)  
eকশ‘  বছেরর েবশী সময়  ধের 
aেsিলয়ার aথর্নীিত uল িনভর্র 
িছল,  বলা হয় aথর্নীিত ‘ েভড়ার 
িপেঠ সoয়ার’  িছল। eসময় েভড়ার 
সংখয্া দাঁিড়েয়িছল 172 িমিলয়ন। 
eরপর দীঘর্ায়ী খরা ( 1895-
1904)  হoয়ায়- eবং aনয্ানয্ 
কারেণ uল uৎপাদন বয্াহত হয়,  
েভড়ার সংখয্া pায় aেধর্েক েনেম 
আেস। বেল না িবপদ eকা আেস 
না;  eেক েতা খরা তারপর বাজাের 
eেস েগল িসনেথিটক uল-  
পিলেয়sার,  সsা দােমর uল সতুা। 
দামী uল সতুার বয্বহার , চািহদা 
কেম েগল। pথম মহাযুd,  িতীয় 
মহাযুd,  েকািরয়ান যুেdর সময় 
uেলর চািহদা িকছু বৃিd েপেলo 
aেsিলয়ার uেলর sণর্ যুগ আর 
িফের আেসিন। তেব eখনo  uল 
uৎপাদেন aেsিলয়া িবে� সবর্েcা 
ান দখল কের আেছ,  িবে�র 
েমাট uল uৎপাদেনর শতকরা 25 
ভাগ eখােনi হয়। 2011- 2012 
বছের aেsিলয়া 355 িমিলয়ন 
েক. িজ uল রফতািন কের,  যার 
দাম 2িবিলয়ন ডলােরর মত। িবে�র 
55িট  েদেশ aেsিলয়ার uল যায়। 
uেলর সবেচেয় বড় েতা চীন। 
iংলয্াn,  আেমিরকা,  ভারত,  েকািরয়া-  
eরাo uল েকেন। uেলর সুতা pিয়া 
করন বয্ায় তুলার pায় িতন gণ েবশী। 
কৃিম uেলর সুতােতা আরo কেম 
পাoয়া যায়। সুতরাং aনয্ানয্ সুতার 
তুলনায় uল েবশ মহাঘর্। কােজi েশৗিখন 
বয্বহারকারী ছাড়া aনয্েদর কােছ uেলর 
কদর কম। eতদসেtto aেsিলয়ার 
েমিরেনা uল সুতা জগৎিবখয্াত কারণ 
eত সাদা,  নরম, শk uল আর 
েকাথাo িমেল না। 

সািহতয্ পাঠ:  

hমায়ূন আহেমদ 

hমায়ূন আহমেদর’ বল পেয়n’ e 

আিধেভৗিতকতা eবার সািহতয্ পােঠ 

pখয্াত গ- uপনয্াস েলখক pয়াত 
hমায়ুন আহমেদর েলখা িনেয়। ‘ বল 
পেয়n’  তার েশষিদেকর রচনা-
আtজীবনী মূলক। ei েলখায় d eক 
জায়গায় আিধেভৗিতকতার sশর্ রেয়েছ। 
hমায়ূন আহেমদ িবjােনর ছা িছেলন,  
ঢাকা িব�িবদয্ালেয় েকিমিs পড়ােতন। 
েকায়াnাম েমকািনk তার পড়ােনার 
িবষয় িছল। জিটল aংেক আকীণর্ 
িবষয়িট pায় সব ছাের ভীিতর uেdক 
কের। তার েলখায় সুপার নয্াচারাল 
েছাঁয়াচ!  আসুন েদখা যাক বয্াপারটা 
িক। “বািষর্ক পরীkার পর sুেল aনু�ান 
হয়। েসi সব aনু�ােন েযাগ েদoয়া 
আমােদর ভাiেবানেদর জনয্ িপত-ৃ
আেদেশ বাধয্তা মূলক। আমােক কিবতা 
আবৃিtেত নাম িদেত হল। কিবতার নাম 
’ eবার েফরাo েমাের’ । কিব �ী 
রবীndনাথ ঠাকুর। িক সবর্নাশ! কিবতা 
আবৃিtর সময় uপিত হেলা। আমােক 
দাড় কিরেয় েদoয়া হেলা। দশর্েকর 
সািরেত হািস মুেখ আমার বাবা uপিত। 
পু- pিতভায় মুg হবার জনয্ ৈতির। 

Quakers Hill Mosque 
Quran classes for children 

Lessons on weekdays. 
Qualified male and female teachers available. We also have afternoon and 
evening classes for girls and ladies. Please contact ‐  
Sherin – 0408041491 
Dr Maha – 0402659788
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Star-Girl
By Taharat Kais 

My trip to Bangladesh was chaotic and 
a string of bright, some pungent, and 
loud colours. And though, yes, there 
are of course many anecdotes, which I 
would naturally find funnier than 
anybody else would that I could write. 
But what I really got to experience and 
understand the importance of was 
family. Family and an even more 
important thing called Identity which 
are two branches that twist together on 
the same tree. Identity of others and 
yourself is what I believe to be a 
beautifully twisted thing, because it is 
simply wonderful how much work, 
how many words, how many lessons 
and values all go into a person and 
how many smiles and people’s 
aftermath make up a person. 
Sometimes talking to a ‘’someone’’ 
takes that all away, all is left is the 
simple words expressed and we forget 
all the beauty that is oneself. And 
sometimes we don’t even realise that 
we are all pieces of a Star-girl, and a 
Harry or a Tris and Katniss mixed in 
with something that is totally ours; our 
scent, our way of touch and the slight 
taste of our skin and spit. And what is 
even more magical is that that thing is 
absolutely you before you have even 
become yourself yet. It is the thing 
that starts off ‘you’ almost as much as 
the first time someone says your name, 
it is like the start of your everything to 
anything, and it is the start of 
something simply lovely. 

Beauty Tips for 
Looking Good 
and Feeling Good 
By Israt Rahman (Esha)

Hello, 

All beautiful ladies…hope you are all 
doing well! It sounds like I am writing 
a letter… hmm… well it is not a 
letter… it will be a friendly tips for 
you who wants to feel good and look 
good. The key of looking good is to 
get a good healthy skin and maintain it 
always. You can make a habit of 
follow these steps.  

1. Drink 10 glasses or 3 litres of 
water every day. 

2. Avoid carbonated drinks or any 
sugary drinks. 

3. Drink milk or milk products. 

4. Eat lots of different colours of 
fruits and vegetables that contain 
antioxidants. 

5. Instead of having fruit juice, eat a 
whole fruit that will give you 
fibre to prevent constipation.  

6. Follow these steps every day. 
Cleansing-Toning-Moisturizing. 
Use a good brand while you 
purchase.  

7. Before applying make-up use 
primer, sunscreen lotion and 
foundation which match with 
your skin tone, not lighter nor 
darker. Or you can skip these 
steps if you are in hurry; apply 
BB cream that contains 
sunscreen, anti aging and 
foundation.  

8. Apply a little bit blush-on at the 

apples of your cheeks (when you 
smile you will find round shape – 
that is why it is called the apples 
of your cheeks). 

9. If you look tired and need instant 

shine and a healthy look, apply a 
little bit shimmer to you cheeks, 
nose and under the eyebrow area. 

10. Apply lipstick and lip gloss (if 
you need).  

11. And most important is be kind 
towards other people, so that you 
can feel good and look good.  

Smile and good luck! 







G
ram

een
S

hop
O

nline

C
u

s
to

m
e

r c
a

r p
a

rk
in

g
a

v
a

ila
b

le
 a

t re
a

r
o

f th
e

 s
h

o
p

O
pen 9am

-11pm

N
E

W
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
N

E
W

 S
H

O
P

@
 W

ile
y

 P
a

rk
 t  :  0

2
 8

5
4

2
 7

8
4

7

Now
 @ W

iley Park New
 Office

In side G
ram

eem
 S

uper M
arket  

W
orking for the com

m
unity

15/168 H
aldon St  Lakem

ba N
SW

 2195

Em
ail: info@

sikderrealestate.com
.au

W
eb: w

w
w

.sikderrealestate.com
.au

Ph: 02 8957 7179
M

ob: 0466 461 407 Shafi Shikder C
hanchal

M
onow

ar M
irdha M

unna
Law

rence Sarker (R
onju)


