
সা�ইতা�মা� বাং��লা� সোসা�সা�ইটি�র সো��ষ সোমালা�
সো��ষেষর কনকষেন শী�ষেতা নতা�ন ধা�ষেনর চা�ষেলার গুড়া�য় তৈতার� টি�ঠা�র স্বা�দ অতা�লান�য় । নগর সাভ্য$তা� এবাং� 
ন�গটিরক বাং$স্ততা� সোকষেড়া টিনষেয়ষে' অষেনক টিক'� টিকন্তু টি�ঠা�র স্বা�দ-আকষ+ন এখনও দুটিন+বাং�র, তা�ই আমা�ষেদর 
শীহর-নগষেরর ফু����ষেতা শী�ষেতার সাক�ষেলার টি�ঠা�র জন্য অষেনষেকই লা�ইষেন দ�4ড়া�ন । আর সোসাই টি�ঠা� যটিদ হয়
মামাতা�মায়� মা�-খ�লা�,চা�চা�-ফু��� বাং� টিনক��ত্মী�য় �টিরবাং�র-�টিরজনষেদর তৈতার�, সোসাই টি�ঠা�র স্বা�দ ভ্য�ষ�য় 
প্রক�শী কর� দুষ্কর, কল্পন�ষেতা টিজহব্বা�য় রসা আষেসা । দুভ্য+�গ� প্রবাং�সা�ষেদর মাষেধা$ কয়জষেনরইবাং� ভ্য�ষেগ$ জ�ষে�
টিফুবাং'র শী�তাক�ষেলা সোদষেশী য�ওয়�র । তা�ই বাংষেলা শী�ষেতার টি�ঠা�র স্বা�দ সো;ষেক বাংটি<তা হষেবাংন ! সোসাই প্রবাং�সা�ষেদর
অতা>প্ত হৃদয়ষেক টিকটি<তা লা�ঘষেবাংর প্রয়�ষেসা জ���ষেনর হ�4ড়া-ক���ষেন� শী�ষেতা গতা ২৭ জ�নুয়�র� রটিবাংবাং�র 
সা�ইতা�মা� বাং��লা� সোসা�সা�ইটি� আষেয়�জন কষেরটি'লা টি�ঠা�-��টিলার উৎসাবাং সো��ষ সোমালা�-২০১৯ । 

সোমালা�য় টি�ঠা� সোপ্রটিমাকষেদর বাং$��ক উ�টিJটিতা সো��ষ সোমালা�ষেক টিমালানষেমালা�য় �টিরণতা কষেরটি'লা । মা�-খ�লা�ষেদর 
সোয�গ$ উত্তরসাMটির ভ্য�বাং�-সোবাং�টিদষেদর তৈশীটিল্পক মানণ এবাং� ন�ন্দটিনক ক�রুক�ষেয+ ভ্যর��র আবাংহমা�ন বাং��লা�র 
ঐটিতাহ্যবাং�হ� টি�ঠা�-��টিলার নয়ন�টিভ্যর�মা টিRসাষেS সাবাং�ইষেক টিবাংষেমা�টিহতা কষের । টি�ঠা�র আ<টিলাক ন�মা এবাং� 
একই টি�ঠা�র অ<লা টিবাংষেশীষ ক�রুক�য+ এবাং� স্বা�ষেদর মাষেধা$ টিভ্যন্নতা� টি'লা লাক্ষ্য$ন�য় । সো��ষ সোমালা�য় ভ্য�বাং�-
সোবাং�টিদষেদর টিনষেয় আসা� টি�ঠা�, ��ষেয়সা এবাং� টিমাষ্টা�ন্ন সা�মাগ্রী�র মাষেধা$ টি'লা য;�ক্রষেমা ��ইচা টি�ঠা�, সো'4ষেবাং� 
টি�ঠা�, নকশী�, দুধা টিচাতাই, টিবাংটিবাংখ�ন�, দুধা ��টিলা, গজ�, ভ্য���, সো��য়�, টিRমা টি�ঠা�, ফু�লাঝু�টির, ��কন, 
মা�র�লা�, ��ন্থ টি�ঠা�, চা�ই টি�ঠা�, ��টি�সা�������, সুটিজ রসামাঞ্জর�, টিঝুনুক টি�ঠা�, কলা� টি�ঠা�, ��টিলা, 
শু�ক� টি�ঠা�, মা�লাষে��য়�, ক�মার�ঙ্গা� টি�ঠা�, গ্লা�সা ��টিR�, টিRমা ��টিR�, ক�ষেলা�জ�মা এবাং� শী�হ� টিজলা��� । 

সা�ইতা�মা� বাং��লা� সোসা�সা�ইটি�র আষেয়�টিজতা সো��ষ সোমালা�টি� সোমালা�র সা�ধা�রন ধা�রন� সো;ষেক এক�� বাং$টিতাক্রমা টি'লা 
অ;+�ৎ সোমালা�য় সোক�ন স্টলা এবাং� টিবাংটিকটিকটিনর বাং$বাংJ� টি'লা ন� । সা�গঠান সা�টিaষ্টা ভ্য�বাং�-সোবাং�টিদর� স্বাউষেদ$�ষেগ 
টিনজ-টিনজ বাং�সা�য় তৈতার�ক>তা টি�ঠা�-��টিলা টিনষেয় এষেসাটি'ষেলান, এষেতা ২৭ �ষেদর টি�ঠা�-��টিলা টি'লা, য� সাবাং�র 
ইচ্ছা�নুয�য়� খ�ওয়�র জন্য অবাং�টিরতা টি'লা । তাষেবাং একই ন�ষেমার টি�ঠা� এক�টিধাক জন টিনষেয় আসা�র ক�রষেন 
সাবাং+ষেমা�� ৩২টি� সোSষে� তা� টিRসাষেS করষেতা হষেয়ষে'  । এ'�ড়া�ও সা�গঠাষেনর �ক্ষ্য সো;ষেক সাবাং�র জন্য মাধা$�হ্ন 
সোভ্য�ষেজর বাং$বাংJ� টি'লা ।  

মাধা$�হ্ন সোভ্য�ষেজর �র টি�ঠা�-��টিলা উৎসাষেবাংর শুভ্য-উষেe�ধাষেন সা�টিক্ষ্যপ্ত শুষেভ্যচ্ছা� বাংক্তবাং$ র�ষেখন সা�গঠাষেনর 
উ�ষেদষ্টা�মান্Rলা�র সাদস্য জন�বাং নুরুলা হক-রহমা�ন, সোন�-প্রষেক�শীলা� জন�বাং তা��সা বাংড়া�য়�, ইটিঞ্জটিনয়�র শ্রী� 
অঞ্জন দ�সা এবাং� সা�গঠাষেনর অন্যতামা শুভ্য�ক��খ� জন�বাং মা�স্ত�টিফুজ�র রহমা�ন টিলা�ন । বাংক্তর� সোমালা�য় আগতা 
সাবাং�ইষেক সো��ষেষর শুষেভ্যচ্ছা� জ�ন�ন এবাং� এই আষেয়�জষেনর মাMলা ক�টিরগর ভ্য�বাং�-সোবাং�টিদষেদর প্রটিতা ক>তাজ্ঞতা� 
জ�ন�ন এবাং� একসা�ষে; এতা টি�ঠা�র সামা�ষের�হ সোদষেখ টিবাংস্ময় প্রক�শী কষেরন । বাংক্ত�র� প্রতা$�শী� বাং$ক্ত কষেরন 
বাংষেলান সা�র� জ���ষেন 'টিড়াষেয়-টি'টি�ষেয় ;�ক� বাং�ঙ্গা�লা�ষেদর টিনষেয় সাটিlটিলাতা টি�ঠা�-��টিলার আষেয়�জষেনর উষেদ$�গ 
এখন আমা�ষেদর সামাষেয়র দ�বাং� । সোমালা�য় অটিতাটি;ষেদর স্বাতাmস্ফূMতা+ অ�শী গ্রীহন এবাং� উচ্ছা�সা-উদ্দী��ন� ও 
শী>�খলা�ষেবাং�ষেধার জন্য সাবাং�ইষেক ধান্যবাং�দ জ�ন�ন এবাং� প্রতা$�শী�ও বাং$ক্ত কষের বাংষেলান অন�গতা আগ�মা�র 
সোপ্র�গ্রী�মাগুষেলা� '�টিড়াষেয় য�ষেবাং বাংতা+মা�নষেক । সোমালা�য় আগতা সোমাহমা�নর� এই আষেয়�জনষেক সা�ধা�বাং�দ জ�ন�ন 
এবাং� আগ�মা�ষেতাও এই ধারষেনর অনুষ্ঠা�ষেনর ধা�র�বাং�টিহকতা� প্রতা$�শী� কষেরন । 

অনুষ্ঠা�ষেনর সোশীষ�ষেq সা�গঠাষেনর �ক্ষ্য সো;ষেক টি�ঠা�-��টিলা টিনষেয় আসা� ভ্য�বাং�-সোবাং�টিদষেদর হ�ষেতা শুষেভ্যচ্ছা� ��রস্কা�র 
তা�ষেলা সোদন উ�ষেদষ্টা� জন�বাং নুরুলা হক-রহমা�ন । সাবাং+ষেশীষেষ সা�ইতা�মা� বাং��লা� সোসা�সা�ইটি�র সাভ্য��টিতা এই 
আষেয়�জষেন অ�শীগ্রীহনক�র� সাবাং�ইষেক ধান্যবাং�দ এবাং� ক>তাজ্ঞতা� জ�ন�ন । আগ�মা� মা�চা+-এটিপ্রষেলার আষেয়�টিজতা 
ফু�ল্গু�ন এবাং� সা�কুর� উৎসাষেবাংও সাবাং�র সাক্র�য় অ�শীগ্রীহষেনর প্রতা$�শী� সোরষেখ অনুষ্ঠা�ষেনর সামা�টিপ্ত সোঘ�ষন� 
কষেরন ।  

            সোপ্ররকm মাটিহউটিদ্দীন মাজ�মাদ�র মা�সুমা

            সাভ্য��টিতা,
            সা�ইতা�মা� বাং��লা� সোসা�সা�ইটি�, ওয়�র�বাং�, জ���ন ।


