
সা�ইতা�মা� বাং��লা� সোসা�সা�ইটি�র সো��ষ উৎসাবাং এবাং� অটি�ষেষক অনুষ্ঠা�ন
----মাটি�উটি�ন মাজু�মাদা�র মা�সুমা

শী#ষেতার সাক�ষেলা চা�দার মা�ড়ী# টিদাষে& মা�ষে&র সা�টি'ষে() চা�লা�র ��ষেশী বাংষেসা নতা�ন (�ষেনর চা�ষেলার গুড়ী� এবাং� 
সো+জু�ষেরর রষেসা তৈতার# টিবাংটি�' সোমা�সুমা# টি�ঠা� ��ষে&ষেসার স্বা�দা অতা�লান#& । আ��ষের ! কষেবাং ক+ন সো2ষেতা 
��রবাং শী#ষেতার সামাষে& সোদাষেশী ! এ�� প্রষেতা)ক প্রবাং�সা#র জু#বাংষেনর কটিঠান বাং�স্তবাংতা� । এই অতা5টি6ষেক টিকটি7তা
লা�ঘষেবাংর প্র&�ষেসার অ�শী টি�ষেসাষেবাং সা�ইতা�মা� বাং��লা� সোসা�সা�ইটি� টিবাংগতা ১২ জু�নু&�র# সো��ষ উৎসাষেবাংর 
আষে&�জুন কষেরন । আমা�ষেদার মা�-+�লা�ষেদার সুষে2�গ) উত্তর�(#ক�র# �ষে& 2�র� আমা�ষেদার জু#বাংষেন জু#বাংন 
সাটি=ন#, ��বাং#-সোবাং�টিদারূষে� প্রবাং�সা সাটি=ন# �ষে& আষে@ন, তা�ষেদার অক5টিAমা ��ষেলা�বাং�সা�& সাম্ভবাং �ষে&ষে@, 
সো��ষ উৎসাবাং-২০২০, আমার� তা�ষেদার ক�ষে@ ক5তাজ্ঞ ।
তা�ষেদার তৈতার# টি�ঠা�-��ষে&ষেসার মাষে() অন্যতামা টি@ষেলা�- সোচাFষে��, ঝা�লা চান্দ্র��টিলা, গজু�, সোমার�, এষেলা� সোগষেলা�
টি�ঠা�, ��F��, সোতাষেলার টি�ঠা�, ফু�লাঝা�টির, টিনমাক# এবাং� নকশী#, টিসা=�র�, চা�ই টি�ঠা�, টিচাতালা টি�ঠা�, টিঝানুক 
টি�ঠা�, ��টি�সা����,টিবাংটিবাং+�ন�, টিসামাফু�লা টি�ঠা�, মা��ষেসার ��টিলা টি�ঠা�, সুটিজু রসামাঞ্জু�র#,ন�টিরষেকষেলার 
��টিলা,��কুড়ী�, টিতাষেলার ��টিলা, গ�জুষেরর ��ষে&সা ইতা)�টিদা। এ@�ড়ী�ও সাদাস্য সাটিচাবাং সাজ্ঞ& সোদাসোবাংর সোনতা5ষেN 
অন্য�ন্য সা�গঠাকষেদার সা�ষে2�টিগতা�& দু��ষেরর +�বাং�ষেরর জুন্য টিচাষেকন টিবাংটির&�ন#, টিচাষেকন টি�ক্কা� এবাং� 
সা�লা�ষেদার বাং)বাংস্থা� কষেরন । 2�র� র�তা সোজুষেগ �রমা মামাতা� এবাং� আন্তটিরক �টিরশ্রষেমা টি�ঠা�-��টিলা তৈতার# 
কষের এই উৎসাবাংষেক সা�র্থUকরূ� টিদাষে&ষে@ন, তা�র� �ষেVন- @ন্দা� বাংড়ী�&�, টিনলা#মা�, সোসা�মা�, সোজুমা#, সোলা���, 
সুটিমা, টিদা��, টিবাংউটি�, অটিন,মাটিনক� মা��মা�দা�, টিতামা�, টিলান�, টিরমা�, শুভ্রা�, টিমাতা� র�মা�ন, শী�রটিমান সুলাতা�ন�, 
টিমাতা�, র�A#, এবাং� শী�রটিমান সোদাষেলা�&�র ।
দু��ষের সাবাং�ই টিমাষেলা সা�গঠান আষে&�টিজুতা +�বাং�র গ্র�ষেনর �র ��বাং#-সোবাং�টিদার� তা�ষেদার তৈতার#ক5তা টি�ঠা�-
��টিলা সো�টিবাংষেলা সা�টিজুষে& অনুষ্ঠা�নস্থালাষেক আকষUন#& এবাং� ন&ন�টি�র�মা কষের সোতা�ষেলান। অতা[�র ��বাং#-
সোবাং�টিদার� সামা�গতা সোমা�মা�নষেদার মা�ষেঝা টি�ঠা�-��টিলা �টিরষেবাংশীন কষেরন এবাং� টিনষেজুর�ও সামা�গতা 
সোমা�মা�নষেদার সা�ষের্থ টি�ঠা�-��টিলার স্বা�দা গ্র�ন কষেরন । অনুষ্ঠা�ষেনর প্রর্থমা �2U�ষে&র সোশীষ�ষেন্ত টি�ঠা�-��টিলা 
টিনষে& আসা� ��বাং#-সোবাং�টিদাষেদার সাবাং�ইষেক সা�গঠাষেনর �ক্ষ সোর্থষেক শুষে�V� উ���র তা�ষেলা সোদান উ�ষেদাষ্টা� 
ওষে&লা সো�ইন্��র নুরুলা �ক র�মা�ন এবাং� উ�ষেদাষ্টা� সোন�-প্রষেক�শীলা# তা��সা বাংড়ী�&� । 
অনুষ্ঠা�নটি�র সা���টিতাN কষেরন সো��ষ উৎসাবাং এবাং� অটি�ষেষক অনুষ্ঠা�ন উদা2��ন কটিমাটি�র আ�ব্বা�&ক 
ক�উ@�র সো��সা�ইন আক্কা�সা, অনুষ্ঠা�নটি� সা7�লান কষেরন সাদাস্য মাটিমানুলা ইসালা�মা মাটিমান । অনুষ্ঠা�ষেনর 
টিaতা#&��ষেশী সা�গঠাষেনর সাদা) গটিঠাতা কটিমাটি�ষেক সাবাং�র সা�ষের্থ �টিরচা& কটিরষে& সোদান টিবাংগতা কটিমাটি�র 
সা���টিতা মাটি�উটি�ন মাজু�মাদা�র মা�সুমা এবাং� সাদা) দা�টি&N প্র�6 সা���টিতা মা�জু��রুলা কবাং#র বাং�ষেসালা এবাং�
ন�টি@র উটি�ষেনর ��ষেতা ফু�ষেলার সোতা�Fড়ী� তা�ষেলা টিদাষে& নতা�ন কটিমাটি�ষেক স্বা�গতা জু�টিনষে& বাংরণ কষের সোনন 
উ�ষেদাষ্টা�a& । 
টিবাংষেকলা সোবাংলা�& টিবাংষেন�দান �ষেবাংU ��বাং#-সোবাং�টিদার� টিবাংটি�' টিবাংষেন�দানমাcলাক প্রটিতাষে2�টিগতা�& অ�শীগ্র�ন কষেরন 
এবাং� টিবাংজু&#ষেদার ��ষেতা ��রস্কা�র তা�ষেলা সোদান টিবাংষেবাংক বাং�তাU�র সাম্পা�দাক প্ল্যা)�টিসাড, অ()��ক +�&রুলা 
বাং�শী�র এবাং� প্রবাং#ণ জু���ন প্রবাং�সা# ও টিবাংটিশীষ্টা সা�গঠাক সানতা বাংড়ী�&� । 
অনুষ্ঠা�ষেনর সামা��ন# লাষেh সাদা) দা�টি&Nপ্র�6 সা���টিতা এবাং� সা�(�রন সাম্পা�দাক শুষে�V� বাংক্তষেবাং) 
�টিবাংষ্যৎ �র্থচালা�& সাবাং�র সা�ষে2�টিগতা� ক�মান� কষেরন এবাং� অনুষ্ঠা�ষেনর সা���টিতা ক�উসা�র সো��সা�ইন 
আক্কা�সা উ�টিস্থাতা সাবাং�ইষেক (ন্যবাং�দা এবাং� ক5তাজ্ঞতা� জু�টিনষে& টিদানবাং)�টি� �টিরচা�টিলাতা অনুষ্ঠা�ষেনর সামা�টি6 
সোঘ�ষণ� কষেরন । 


