লস এঞ্জেঞ্জলঞ্জস বাফলার স্মরণকাঞ্জলর সসরা প্যাঞ্জরড

নিউজ সডস্ক: বাাংলাদেশ থেদে হাজার হাজার মাইল দূদর এই আদমররোর থমগারিটি লি এদেদলি গত দুইরেন হদে উদেরিল থেন বাাংলাদেদশরই
প্ররতচ্ছরব। গত ২৫ ও ২৬ মার্চ লি এদেদলদির প্রবািীরা থমদতরিল উৎিদব; উৎিাহ আর উদ্দীপনা রিদলা িবচত্র। রবপু ল িাংখ্যে প্রবািীদের অাংশগ্রহদে
অতযন্ত জমোদলা, ররিন, বেচাঢ্য ও রবশাল '১১তম বাাংলাদেশ থে পযাদরে ও থেরিভ্যাল - ২০১৭' অনু রিত হদে থগল।
বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা রেবি উপলদযয গত এে েশে োবৎ প্রবািীদের রনদে বেচাঢ্য পযাদরে ও থেরিভ্যাদলর আদোজন েদর আিদি বাাংলাদেশ ইউরনটি
থেোদরশন অে লি এদেদলি (বােলা)। এবিরও দুই রেনবযাপী নানা অনু িাদনর মধয রেদে ১১তম বাাংলাদেশ থে পযাদরে ও থেরিভ্যাল - ২০১৭
িেলভ্াদব থশষ হদলা। বেচালী ও বেচাঢ্য এ আদোজদন িমগ্র লি এদেদলদির বাাংলাদেশী েমু যরনটি থেন রূপ রনদেরিল প্রবািীদের রমলনদমলাে।

২৫ মার্চ থেরিভ্যাদলর উদবাধনী রেদন রবোল ৫টাে বাাংলাদেশ, েু ক্তরাদের জাতীে িঙ্গীত ও বােলা'র রেম িাং রেদে অনু িানটি শুরু হে। রতনটি িঙ্গীত
বাজাদনার িাদে িাদে বাাংলাদেশ, েু ক্তরাে ও বােলার পতাো উদতালন েরা হে। বাাংলাদেদশর পতাো উদতালন েদরন লি এদেদলি রনেু ক্ত বাাংলাদেদশর
েনিাল থজনাদরল রপ্রেদতাষ িাহা। েু ক্তরাদের পতাো উদতালন েদরন বােলা'র এেভ্াইজারর োউরিল েদেচল (অবঃ) ওমর হুো এবাং বােলার পতাো
উদতালন েদরন থপ্ররিদেন্ট োঃ আবু ল হাদশম। এিমে উপরিত িবাই োাঁরিদে জাতীে িাংগীত ও পতাোর প্ররত িম্মান প্রেশচন েদরন। এরপর অরতরেরা
িেদল রমদল পােরা ও থবলু ন উরিদে থেোর মাধযদম ১১তম বাাংলাদেশ থে পযাদরে ও থেরিভ্যাল ২০১৭-র উদবাধন থ াষো েরা হে।

১ম রেদন রবরভ্ন্ন আনু িারনেতা িািাও রশশু-রেদশারদের রর্ত্রাাংেন ও েরবতা আবৃ রত প্ররতদোরগতা হে, প্রোশ েরা হে বােলা মযাগারজন 'অপরাদজে'; এরেন
১৯৭১-র ২৫ মার্চ োদলা রাদত হানাোর বারহনীর রনমচম হতযাোদের প্ররতবাদে ও রনহদত স্মরদে প্রজ্জলন েরা হে এেশত থমামবারত। ১ম রেদনই প্রবািীদের
ভ্ীি রিল থমলার রবরভ্ন্ন িলগুদলাদত। জদম উদেরিল আড্ডা ও গান-গল্প। রবরভ্ন্ন থেরশ মু খ্দরার্ে খ্াবার, গহনা, হস্তরশল্পিহ রেমারী পদেযর িল রিল
থমলাে। লি এদেদলদির ১৫২ নেচ ভ্ারমন্ট এরভ্নু যদত, ভ্ারজচল রমেল স্কুদল অনু রিত হদলা বােলা'র দুই রেনবযাপী এই জমোদলা আদোজন। এরেন অতযন্ত
র্মৎোরভ্াদব অনু িান পররর্ালনা েদরদিন থরৌশনী আলম এবাং তাদে িহদোরগতাে রিদলন থরামানা রশেোর। িাাংস্কৃরতে অনু িাদন রবরভ্ন্ন রশল্পীরা নার্-গানেরবতাে মারতদে তুদলরিদলন েশচে ও অরতরেদের। িাাংস্কৃরতে পদবচর মূ ল োরেদে রিদলন বােলা'র োলর্ারাল থিদেটারী শাহনাজ বু লবু ল। ১ম রেদনর রবদশষ
অরতরে রশল্পী রিদলন জনরপ্রে রমউরজে িার েৃষ্ণা রতরে। তার িু লরলত েদে আর গাদনর োদুদত েশচে-থরাতারা থেন হাররদে রগদেরিদলন িু দরর জগদত।
২৬ মার্চ অনু রিত হে ১১তম বাাংলাদেশ থে পযাদরে। দুপু র ৩টাে নরমযারে এবাং োেচ স্ট্রীট থেদে পযাদরে শুরু হদে 'রলটিল বাাংলাদেশ' ু দর ভ্ারজচল রমরেল
স্কুদল রগদে থশষ হে। পযাদরদে লি এদেদলদির রাজপদে থনদমরিল মানু দষর ঢ্ল। বাাংলাদেশ ও আদমররোর পতাো, লাল-িবু জ থপাষাে পদর রবপু ল
িাংখ্যে প্রবািী বাাংলাদেশীর উপরিরতদত উক্ত পযাদরদে অদনে রবদেশী নাগররেদেরও অাংশ রনদত থেখ্া োে। আদমররো ও বাাংলাদেদশর রবরভ্ন্ন রেম রনদে
র্মৎোর েদর িাজাদনা এোরধে থলাটি, বরেচল পেোত্রা, থঢ্াল, বযাে েল ও থ ািার গারি রনদে পযাদরেটি হদে উদেরিল িরতযই অতযন্ত আেষচেীে।
রবশালােৃরতর িযার্ু অে রলবাটিচ, শহীে রমনার, স্মৃরত থিৌধ, পালদতালা থনৌো, বাাংলাদেদশর ররেশা, গ্রামীে রবরভ্ন্ন িাংস্কৃরত ও ঐরতদহযর িমাদরাহ ইতযারে
রিল এবাদরর পযাদরদের রবদশষ আেষচন। প্রধান িিদে থবশ রেিু বি িাইদজর রেরজটাল বযানার লাগাদনা রিল- ো রেনা িেদলর দৃরি আেষচে েদরদি।
এিব বযানাদর থেশীে েৃরি, িাংস্কৃরত ও ঐরতহয থশাভ্া থপদেদি। িবরেিু রমদল এবাদরর পযাদরে িরতযই হদে উদেরিল স্মরেোদলর থিরা পযাদরে।

১১তম বাাংলাদেশ থে পযাদরে মাশচাল রিদলন লি এদেদলি রিটির পু েঃরনবচারর্ত জনরপ্রে থমের এররে গারদিটি। এিািাও লি এদেদলি োউরন্টর
িু পারভ্াইিার রহলো িরলি, োউরিল থমম্বার অে লি এদেদলি থেরভ্ে ররউ, োউরিল থমম্বার অে লি এদেদলি পল েৃদোররোন, বাাংলাদেদশর
েনিাল থজনাদরল জনাব রপ্রেদতাষ িাহা, থেরপরি গ্রুদপর থর্োরমযান েঃ োলী প্রেীপ থর্ৌধু রী, ঢ্াো থহামদির থর্োরমযান থবলাদেত থহাদিন এবাং অনযানয
িরোরর ঊর্ধতন েরমেতচ া, গেযমানয বযরক্তরা, বােলা'র রবরভ্ন্ন পেচাদের থনতৃবৃ ন্দ ও বাাংলাদেশী েমু যরনটির থনতাদের িাদে পযাদরদে উপরহহত রিদলন।
আরও উপরহহত রিদলন বােলা'র িাদবে থপ্ররিদেন্ট ও েযারবদনট িেিযরা।
পযাদরদে িবার িামদন রিল বাাংলাদেশ ও েু ক্তরাদের রবশাল বি িাইদজর দুটি পতাো। ৩টি থ ািা বাাংলাদেশ, েু ক্তরাে এবাং বােলা'র পতো বহন েদর,
এিািাও পযাদরদে রিল এেটি িু িরজ্জত থ ািার গারি, বাাংলাদেশ ও আদমররোর পতাো িম্বরলত ১২টি হাদলচ থেরভ্েিন থমাটরবাইে, লি এদেদলদি
পু রলশ রেপাটচদমদন্টর ৩টি ও থশররে রেপাদটচদমদন্টর ১টি েনভ্াদটচবল োর। বােলা'র িেল িেিয িাংগেদনর িবাই পাদে থেঁদট পযাদরদে অাংশ গ্রহে েদরন।
রবদনােদনর জনয পযাদরদের িাদে রিদলন ২জন থঢ্ালবােে, ভ্ারজচল রমরেল স্কুদলর বযে েল ও এেটি ইেুে িাাংস্কৃরতে েল, তারা রবরভ্ন্ন বােযেন্ত্র বারজদে ও
েিরত থেরখ্দে িবাইদে আনন্দ থেে। পযাদরদে অাংশগ্রহেোরী বাাংলাদেশীরা িবাই জাতীে পতাো, রবরভ্ন্ন ধরদের প্ল্যাোেচ, লাল-িবু দজর থপাষাে পদর
নারী-পু রুষ, েু বে-তরুে-তরুেী, রশশু-রেদশারিহ িব িবেদির প্রবািী বাাংলাদেশীরা অাংশ থনন। এবাদরর পযাদরদে প্রর্ুর রবদেশী নাগররেদেও লাল-িবু দজর
পতাো হাদত অাংশ রনদত থেখ্া োে। এিমে রাস্তার দু’পাদশর রবদেশী নাগররেরা জদিা হদে হাত থনদি পযাদরেদে স্বাগত জানাে।

বােলা'র থপ্ররিদেন্ট োঃ আবু ল হাদশম তাাঁর বক্তদবয এোতদরর বীর শহীেদের প্ররত রদ্ধা রনদবেন েদর উপরিত িবাইদে পযাদরদে অাংশ গ্রহদের জনয
ধনযবাে ও েৃতজ্ঞতা জানান। বােলা'র থেরবদনট িেিয, িাদবে ও বতচ মান থনতৃবৃ ন্দিহ োরা পযাদরে আদোজদন িহদোরগতা েদরদিন িবার প্ররত েৃতজ্ঞতা
প্রোশ েদরন। বােলার থজনাদরল থিদেটারী ইরলোি রশেোর বদলন, এত তযাদগর রবরনমদে আমরা আমাদের মহান স্বাধীনতা থপদেরিলাম। থিই স্বাধীনতা
রযাে িবাইদে থিাচ্চার োেদত হদব। রতরনও িেল মু রক্তদোদ্ধাদের প্ররত িম্মান ও রদ্ধা জ্ঞাপন েদর উপরিত িবাইদে ধনযবাে জানান। বােলা'র পাবরলে
ররদলশন থিদেটারী মারুে খ্ান তার বক্তদবয রতরন তাাঁর বক্তদবয মু রক্তেু দদ্ধর িেল শহীে এবাং বীর মু রক্তদোদ্ধাদের স্মরে েদর বােলা'র িেল িেিয, প্রবািী
েরমউরনটি, পযাদরদের অরতরে, িাাংবারেে, িাংস্কৃরত েমীিহ উপরিত িবাইদে এই িু ন্দর আদোজনদে িেল েরার জনয বােলা'র পয থেদে ধনযবাে এবাং
িেলদে স্বাধীনতা রেবদির শুদভ্চ্ছা জানান।

এরেন অনু িান পররর্লনাে রিদলন লি এদেদলদির জনরপ্রে এমরি িারজো হে রমরম। তার প্রােবন্ত উপহহাপনা েশচে-থরাতা-অরতরেদের প্রশাংিা
কাঁরিদেদি। এরেন রবরভ্ন্ন প্ররতদোরগতাে অাংশগ্রহেোরীদের পু রষ্কার রবতরে েরা হে। পযাদরদে অাংশগ্রহেোরী থিরা রতনটি িাংগেনদে ট্ররে থেো হে। এবার
েমু যরনটিদত ভ্াল োজ ও িারভ্চ দির স্বীেৃরতস্বরূপ বােলা এযাওোেচ প্রোন েরা হে েোেদম জনাব জরিম আশরােী ও ইমোদুল হে বব'থে। পযাদরদের
পদর অনু রিত হে রবদশষ থিরমনার। এবাদরর থিরমনাদরর মূ ল প্ররতপােয রবষে রিল 'অরধোর'; থিরমনারটি পররর্ালনা েদরদিন জনাব আরনিু র রহমান।
থেরিভ্যাদল র্লাোলীন রবরভ্ন্ন িমে অনযাদনযর মদধয গান পররথবশন েথরন জনরপ্রে রশল্পী থরহানা মরিে, েৃষ্ণা পাল ও নতুন প্রজদের বযাে রশল্পী আরিে
ইিলাম শুভ্। থবশ রেিু র্মৎোর নৃ তয পররদবশন েদরন িানীে রশল্পীরা। এিািাও হহানীে রশল্পীদের পররদবশনাে রবরভ্ন্ন জনরপ্রে থেশাত্মদবাধে গান
পররদবরশত হে। থশষরেদনর প্রধান অরতরে রশল্পী রিদলন বাাংলাদেদশর জনরপ্রে বযাে 'প্ররমরেউি'-এর রেিার রবপ্ল্ব। তার রমউরজে ও েযাি েশচে-থরাতাদের
মন ভ্ররদে থেে। ১১তম বাাংলাদেশ থে পযাদরে ও থেরিভ্যাদলর রমরেো পাটচনার রিল এনটিরভ্ ও এলএ বাাংলাটাইমি। িবরেিু রমদল অতযন্ত িেল এেটি
পযাদরে ও থেরিভ্যাল লি এদেদলিবািীদে উপহার রেদেদি বােলা।
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Bangladesh Unity Federation of Los Angeles (BUFLA)
বাফলা ওঞ্জেবসাইট: www.bufla.com
সফসবু ক সপ্ইজ: www.facebook.com/BUFLAUSA

