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অস্ট্েরিলয়া-বাংলােদশ
িবজেনস
কাউন্িসেলর
নবিনর্বািচত
কার্যিনর্বাহী কিমিটর েনতারা। সভা অনুষ্িঠত হয় ১৩ েম সন্ধ্যা
৬টায় িসডিনর েরড েরাজ ফাংশন েসন্টাের।
অনুষ্ঠােন কার্যিনর্বাহী কিমিটেক পিরিচত কের েদয়া হয় এবং সােবক
কিমিটর অর্জনগুেলা তুেল ধরা হয়। সােবক কিমিটর কাজগুেলা আরও সামেন
িনেয় েযেত নতুন কিমিট আশাবাদ ব্যক্ত কেরন। নবিনর্বািচত কিমিটেক
ভােলাভােব িনেয় েযেত তােদর কর্মপিরকল্পনা তুেল ধেরন। প্রথেম
অস্ট্েরিলয়া-বাংলােদশ িবজেনস কাউন্িসেলর সভাপিত একিট িলিখত
বক্তব্য েদন। পের িতিন সাংবািদকেদর সরাসির প্রশ্ন েনন।
সােবক কিমিটর অর্জন
সােবক সভাপিত মিনরুল ইসলােমর েনতৃত্েব সােবক কিমিট উদ্েযাগী িছল
এবং সদস্যেদর সুিবধা বাড়ােনার জন্য নানারকম কার্যক্রম গ্রহণ কের
সংগঠনেক গিতশীল কের। সােবক কিমিটর মূল কার্যক্রেমর মধ্েয অন্যতম
িছল ২০১৬ সােলর িবসেনস অ্যাওয়ার্ড, বািণজ্য বৃদ্িধর জন্য
বাংলােদেশর সরকারী কর্মকর্তােদর সঙ্েগ আেলাচনা, অস্ট্েরিলয়ায়

িনযুক্ত বাংলােদেশর হাইকিমশনার ও িডফ্যাট (িডএফএিট) কর্মকর্তােদর
সঙ্েগ আেলাচনা, বাংলােদশেক ভিবষ্যৎ ব্যবসার গন্তব্য িহেসেব তুেল
ধরেত েসিমনার, অনুপ্েররণাদায়ী বাংলােদিশেক েনতৃত্বেক সংবর্ধনা,
এবং এয়ার কার্েগা’র সীমাবদ্ধতা তুেল িদেত সফল তদিবর।
সাম্প্রিতক কর্মকাণ্ড
দািয়ত্ব গ্রহেণর দুই সপ্তােহর মধ্েযই, কার্যিনর্বাহী কিমিট তােদর
প্রথম সভা অনুষ্িঠত কেরেছ এবং স্বাভািবক কর্মকাণ্ড শুরু কেরেছ।
কার্যিনর্বাহী কিমিট আলাদা আলাদাভােব েফডােরশন অব বাংলােদশ
েচম্বার
অব
কমার্স
অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্িরজ
(এফিবিসিসআই),
েমট্েরাপিলটন
েচম্বার
অব
কমার্স
অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্িরজ
(এমিসিসআই), িরয়াল এস্েটট অ্যান্ড হাউিজং অ্যােসািসেয়শন অব
বাংলােদশ (িরহ্যাব) এর সঙ্েগ সফল আেলাচনা চািলেয়েছ।

সদস্যেদর সুেযাগ-সুিবধা বৃদ্িধ এবং দ্িবপাক্িষক িবিনেয়াগ বৃদ্িধর
লক্ষ্েয, এিবিবিস এবং এফিবিসিসআই এর মধ্েয আনুষ্ঠািনক েযাগােযাগ
প্রিতষ্িঠত হেয়েছ এবং উভয় সংগঠনই পারস্পিরক সহেযািগতায় এিগেয়
আসার জন্য একমত হেয়েছ। পরবর্িতেত িবস্তািরত আেলাচনা সােপক্েষ উভয়
সংগঠেনর মধ্েয সমেঝাতা চুক্িতর কার্যক্রম গ্রহণ করা হেয়েছ।
েমট্েরাপিলটন েচম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্িরজ-এর সভাপিত
তােদর সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহেযািগতার
এিবিবিস এর সভাপিতেক িনশ্িচত কেরেছন।

হাত

বািড়েয়

েদয়ার

কথা

িরহ্যাব এর িসিনয়র সহ-সভাপিত নুরুন্নবী েচৗধুরী, এমিপ, এিবিবিস
এর সভাপিত আিসফ কাওনােয়ন ও সাধারণ সম্পাদক েমাহাম্মদ সরকার-এর
সঙ্েগ
পারস্পিরক
সহেযািগতার
িবষেয়
একমত
হেয়েছন।
এিবিবিস
বাংলােদেশর িরয়াল এস্েটট খাতেক উন্নত কের েদিশ ও প্রবাসী
িবিনেয়াগকারীেদর আস্থা বৃদ্িধর লক্ষ্েয অস্ট্েরিলয়া েথেক কািরগির
সহেযািগতা এবং জ্ঞান ও অিভজ্ঞতা িবিনময় করেত িরহ্যাবেক সহেযািগতা
করার আশ্বাস িদেয়েছ। িরহ্যাব প্রস্তাবিটেক সাধুবাদ জািনেয় এ
িবষেয় সাম্প্রিতক কার্যক্রম শুরু করেত আগ্রহ প্রকাশ কেরেছ।
নতুন কিমিটর কর্মপিরকল্পনা
পারস্পিরক

েনটওয়ার্িকং,

প্রেয়াজনীয়

তথ্য

িবিনময়,

ব্যবসািয়ক

পরামর্শ, এবং দ্িবপাক্িষক ব্যবসািয়ক সুেযাগ বৃদ্িধর মাধ্যেম
সদস্যেদর সুিবধা বাড়ােনার জন্য িবিভন্ন েদিশ-িবেদিশ েচম্বার ও
ব্যবসািয়ক সংগঠেনর সঙ্েগ েজাট গঠন ও ব্যবসািয়ক অনুষ্ঠান আেয়াজন
করেত নতুন কিমিট িবিভন্ন পিরকল্পনা গ্রহণ কেরেছ।

অস্ট্েরিলয়ার
ডারউইেন
সড়ক
দুর্ঘটনায় বাংলােদশী িতন বন্ধু
িনহত হেয়েছন।
অস্ট্েরিলয়ার ডারউইেন সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলােদশী িতন বন্ধু িনহত
হেয়েছন। এর মধ্েয দু’জন নারী ও একজন পুরুষ। আহত হেয়েছন অন্য
চারজন। এ সময় তারা একিট টেয়াটা প্রােদা গািড়েত িছেলন। আহতেদর
েনয়া হেয়েছ রেয়ল ডারউইন হাসপাতােল। তার বাইের িভড় করেছন
বাংলােদশী সম্প্রদােয়র িবপুল সংখ্যক মানুষ।
শিনবার িদবাগত রােত েসখােন শতািধক বাংলােদশী সমেবত হেয় স্বেদশী
ভাইেবানেদর জন্য প্রার্থনা কেরেছন। েসখােন উপস্িথত হেয়িছেলন
চার্লস ডারউইন ইউিনভার্িসিটর বাংলােদশী স্টুেডন্ট এেসািসেয়শেনর
প্েরিসেডন্ট মাহমুদুল হাসান। িতিন বেলেছন, যারা িনহত হেয়েছন তারা
সবাই িছেলন িববািহত। তােদর বয়স ৩০ বছেররও কম। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনা

ঘেট ডারউইেনর কাকাদু এলাকায়। এেত েসখােন বাংলােদশী সম্প্রদােয়র
মধ্েয েশাক িবরাজ করেছ। এর মাত্র কেয়ক মাত আেগ িলচটিফল্ড
ন্যাশনাল পার্েক এক সড়ক দুর্ঘটনায় িনহত হন কেয়কজন। এ খবর িদেয়েছ
েরিডও অস্ট্েরিলয়া। এেত বলা হেয়েছ সর্বেশষ ওই দুর্ঘটনা ঘেটেছ
অনিভজ্ঞ গািড়চালেকর কারেণ। পুিলিশ িরেপার্েটও তাই বলা হচ্েছ।
স্থানীয় সময় শিনবার রাত সােড় বারটার সময় কাকাদু মহাসড়েক ওই
দুর্ঘটনা ঘেট। স্থানিট কুইন্দা লজ েথেক ৬ িকেলািমটার উত্তের।
দুর্ঘটনায় আহত চার বাংলােদশীর অবস্থা স্িথিতশীল। তারা বর্তমােন
রেয়েছন রেয়ল ডারউইন হাসপাতােল। েরাববার সকােল এ িনেয় িমিডয়ার
সঙ্েগ কথা বেলেছন, পুিলেশর ভারপ্রাপ্ত সহকারী কিমশনার কমান্ডার
টিন ফুলার। িতিন বেলেছন, জািবরু েথেক কুিলন্ডায় যাচ্িছেলন ওইসব
বাংলােদশী। তারা টেয়াটা প্রােদােত িছেলন। গািড়িট চালাচ্িছেলন ২৯
বছর বয়সী একজন চালক। চলেত চলেত তােদর সামেন অকস্মাৎ প্রচবাঁকােনা একিট পথ চেল আেস। েসখােন চালক আর িনয়ন্ত্রণ রাখেত পােরন
িন। এেত গািড় েথেক একজন িছটেক পেড়ন। ফেল তারা িসটেবল্ট পরা িছেলন
বেল মেন হয় না। পুিলশ বেলেছ, এ সময় গািড়র চালক বা আেরাহীরা
এলেকাহেল আসক্ত িছেলন এমনটাও মেন হয় না। তেব গািড়র গিত হেত পাের
এই দুর্ঘটনার কারণ। হেত পাের গািড়র চালক িছেলন অনিভজ্ঞ। িতিন
হয়েতা েছাটখাট গািড় চালােতন শহের। তেব এ িনেয় তদন্ত চলেছ।
উল্েলখ্য, ডারউইেন বসবাস রেয়েছ প্রায় আড়াইশ বাংলােদশীর। মাহমুদুল
হাসান বেলেছন, এমন মৃত্যুেত েভেঙ পেড়েছ স্থানীয় সম্প্রদায়। এমন
প্রেয়াজেনর
সময়,
সম্প্রদায় এক হেয়

কষ্েটর
সময়
েসখােন
অবস্থানরত
বাংলােদশী
যান। প্রেয়াজেনর সময় আমরা এক হেয় যাই। আজ

েরাববার ওই হাসপাতােল আবােরা জেড়া হওয়ার কথা রেয়েছ বাংলােদশী
সম্প্রদােয়র। তারা বন্ধুেদর সহায়তায় যতদূর সম্ভব এিগেয় আসেত
প্রস্তুত। মাহমুদুল সবার কােছ েদায়া েচেয়েছন িনহত ও আহতেদর জন্য।

েমলেবার্েনর েফডােরশন
উেড়েছ”
বাংলােদেশর
পতাকা”

স্কয়াের
জাতীয়

বাংলােদেশর স্বাধীনতা িদবস উপলক্েষ অস্ট্েরিলয়ার েমলেবার্েনর
েফডােরশন স্কয়াের উেড়েছ বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা। েসামবার েভাের
৮িট পতাকাদণ্েড বড় আকােরর বাংলােদিশ পতাকা উত্েতালন করা হয়।
িদবসিট উপলক্েষ েমলেবার্ন প্রবাসী বাংলােদিশেদর সােথ একাত্মতা
প্রকাশ কের পতাকা উত্েতালন কের েফডােরশন স্কয়ার।
প্রত্যুেষই প্রবাসী বাংলােদিশরা েমলেবার্েনর েকন্দ্ের চেল আেসন।
অেনেক একাত্ম হেয় গাইেত শুরু কেরন আমার ‘েসানার বাংলা, আিম
েতামায় ভােলাবািস।’

অস্ট্েরিলয়ানরা বাংলােদেশর পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীেত মুগ্ধ হেয়
প্রবাসী বাংলােদিশেদর নানা প্রশ্ন কেরন। েসই প্রশ্েনর উত্তর
হািসমুেখ েদন প্রবাসীরা, েশানান আমােদর মুক্িতযুদ্েধর কথা; এক
সাগর রক্েতর িবিনমেয় অর্িজত স্বাধীনতার কথা।

২০১৩ সােলর ২৬ মার্চ েথেক েফডােরশন স্কয়াের বাংলােদেশর পতাকা
উত্েতািলত হেয় আসেছ। বাংলােদিশ প্রবাসীেদর সংগঠন ‘স্প্িরট ৭১’ এই
আেয়াজন কের আসেছ এবং সফলভােব িভন্নভাষাভাষীেদর মােঝ বাংলােদেশর
ইিতহাস ছিড়েয় িদচ্েছ।
এই সংগঠেনর আহবায়ক তাজউদ্িদন বেলন, আমােদর এক উজ্জ্বল ইিতহাস
আেছ। আমরা েসই ইিতহাস িবশ্বেক জানােত চাই।
জানােত চাই আমােদর
স্বাধীনতার গল্প, মুক্িতযুদ্েধর গল্প, িবজেয়র গল্প। সূত্র-এসিবএস

