চলছে শেষ মু হুছতে র প্রস্তুতত- 'বাাংলাছেে শে প্যাছরে ও শেতিভ্যাল - ২০১৭'
শুরু হছে দুই তেনবযাপ্ী ১১তম "বাাংলাছেে শে প্যাছরে ও শেতিভ্যাল - ২০১৭"
গত এক দশক যাবৎ বাাংলাদদদশর স্বাধীনতা দদবস উপলদযে সু দূর প্রবাদস এই আদেদরকার অনেতে প্রধান শহর লস এদেদলদস
প্রাণদকদে হাজার হাজার প্রবাসীদদর দনদে জেকাদলা পোদরদের আদোজন কদর বাাংলাদদশ ইউদনটি ফেোদরশন অে লস
এদেদলস (বােলা)। 'বাাংলাদদশ ফে পোদরে' আজ প্রবাসীদদর গদবের দবষদে পদরণত হদেদে। আগােী ২৫ ও ২৬ফশ োর্ে শদনবার
ও রদববার দুই দদনবোপী এ আদোজদনর সকল প্রস্তুদত সম্পন্ন হদেদে।
এবের পোদরে অনু দিত হদব রদববার দুপু র ২টাে নরেোদি এবাং থােে স্ট্রীট ফথদক। বােলা'র পোদরে'দক সােদন ফরদে 'দলটিল
বাাংলাদদশ' এলাকাদক ফসৌন্দযেেদিত করার জনে ফবশ দকেু পদদযপ ফনো হদেদে, ইদতেদধেই প্রধান সড়দক ফবশ দকেু
দেদজটাল বোনার লাগাদনা হদেদে- যা দকনা সকদলর দৃদি আকষেণ কদরদে। পাশাপাদশ বাাংলাদদশ ফে পোদরদের রদিন ফপািার,
দলেদলট ও দবজ্ঞাপদন ফেদে ফগদে লস এদেদলদসর প্রবাসী বাাংলাদদশী এলাকা ও দবপণীদকেগুদলা। প্রবাসীদদর োদে ততরী
হদেদে উৎসদবর আদেজ।
এ বের বােলা আদোদজত অনু িাদনর আেদিত অদতদথরা হদেন দসদনটর কাোলা হোদরস, লস এদেদলস দসটির পু নঃদনবোদর্ত
ফেের এদরক গারদসটি, কাংদেসেোন ব্রোে ফশরেোন, কনসাল ফজনাদরল দপ্রেদতাষ সাহা, কাউদল পল ফপ্রদসদে অফ অে এলএ দসটি
হাবে ফজ উইসন, ফশদরে দর্ে দকে েোেনাল্ড, ফেম্বার অে দে এলএদসটি েোথু 'ও োদরল, কাউদল পলেোন ফেদিে রাউ, ঢাকা
ফহােদসর পদরর্ালক ফবলাদেত ফহাদসন প্রেু ে।
দুই দদনবোপী এই জােজেকপূ ণে আদোজদন আগত অদতদথ দশল্পীরা োড়াও অদনক প্রবাসী দশল্পীরা দবদিন্ন পারেদেেল প করদবন।
সাাংস্কৃদতক অনু িাদনর পাশাপাদশ থাকদব দশশু-দকদশারদদর দর্ত্রাঙ্কন প্রদতদযাদগতা, প্রকাদশত হদব বােলা'র বাদষেক েোগাদজন
'অপরাদজে', থাকদে 'নাগদরক অদধকার' সম্পদকে ত সদর্তনতা ও দশযােূ লক ফসদেনার ইতোদদ। স্বাধীনতা দদবদসর এই
ফেদিিোদল ফদদশ েু েদরার্ক োবার, গহনা, হস্তদশল্পসহ রকোরী পদণের িল থাকদব। ১৫২ নথে িারে অফ এদিনু েদত, িাদজেল
দেেল স্কুদল অনু দিতবে দুই দদনবোপী এই জেকাদলা আদোজন সকদলর জনে উন্মু ক্ত; থাকদব পযোপ্ত গাদড় পাদকে াংদের
সু বেবস্হা।
লস এদেদলস প্রবাসী বাাংলাদদশী কেু েদনটির ফযদকান সেসোে বােলা দনঃস্বাথেিাদব সহদযাদগতার হাত বাদড়দে ফদে। দল-েত,
ধেে-বণে সবদকেু র ঊদবে ফথদক বােলা কেু েদনটির সু ে-দুঃদে প্রকৃত বন্ধু দহসাদব দনদজদদর প্রোদণত করদত ফপদরদে। এোড়া
বাাংলাদদদশর বাইদর দবদের ফকানও বৃ হৎ নগরীদত বাাংলাদদশদক দনদে এত বড় বদণেল ও বণোঢে আদোজন ধারাবাদহকিাদব
একোত্র বােলা'ই কদর থাদক, ফসটি আজ সবে স্বীকৃত। দহাংসা ও হানাহাদনর এই পৃ দথবীদক িালবাসা দদদে যত্ন কদর গদড়
তুলবার জদনে দনরলস কাজ করদে বােলা। পৃ দথবীেে নৃ নার দবদ্দভ িাদলাবাসার বাণী েদড়দে দদদত অদম েশাল দনদে দা়দড়দেদে
বােলা। োনু দষর প্রদত োনুদষর সম্মান এবাং িালবাসার ব্রদত দনদে এদগদে র্লদে বােলা।
োতৃিূদে বাাংলাদদদশর স্বাধীনতা দদবসদক সােদন ফরদে, বােলা'র বতে োন ফপ্রদসদে অফ ো: আবু ল হাদশে, সহ-সিাপদত ইদেঃ
শহীদ আলে, সাধারণ সম্পাদক ইদলোস দশকদার, সাাংস্কৃদতক সম্পাদদকা শাহনাজ বু লবু ল, সাাংগঠদনক সম্পাদক দসদিকুর
রহোন, অথে সম্পাদক রদেকুল ইসলাে ও পাবদলক দরদলশন ফসদেটারী োদ্ে োন এক দববৃ দতদত সকলদক ১১তে বাাংলাদদশ
ফে পোদরে ও ফেদিিোদল সপদরবাদর ও সবান্ধদব ফযাগদান করার আহবান জাদনদেদেন।
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