আন্তর্জাতিক ভািৃবালা তিফ উিমান উরক্ষে একুক্ষ ফপব্রুয়াযীয কাক্ষর ফ াতকওয তনতগুতি াক্ষকজয ীি তভনায
প্রাঙ্গক্ষন এক আন্তর্জাতিক ভাত্রায অনুষ্ঠান আক্ষয়ার্ন কক্ষয র্াান ফাাংরাক্ষি ফাাইত (ফর্তফএ)। অনুষ্ঠানত ক্ষি র্াানী এফাং
ফাাংরাক্ষিী আক্ষভতযকা, ইউক্ষযা ও এতয়ান ফি ভূক্ষয অক্ষনক প্রফাী অাংগ্রণ কক্ষযন। এফাক্ষয বালা তিফ ক্ষেতির যতফফাক্ষয
মায পক্ষর ফ াতকওয প্রাণ ফকক্ষে আক্ষয়াতর্ি এই অনুষ্ঠাক্ষন প্রিুয িজক্ষকয ভাগভ ঘক্ষ । অনুষ্ঠান শুরু য় প্রফাক্ষ ফাঙ্গারী াংস্কৃতিয
ধাযক, উত্তযণ কারিাযার গ্রুক্ষয বালা তিফক্ষয গান তিক্ষয়। এয ক্ষয নানা ফিক্ষয ফিক্ষরক্ষভফয়যা ািায আকাক্ষয কা া কাগক্ষর্ তনক্ষর্য
ভািৃবালায় িক্ষেয কথাত তরক্ষে তিযী কক্ষয একত বালা ফৃে। তপতরতক্ষনয এক প্রফাী ফিক্ষর তনক্ষর্য বালায়, া কথাত ািায়
তরক্ষে গাক্ষি ঝুতরক্ষয় ফিয়, কাযণ িায তফশ্বা বালায প্রতি বারফাা ভানুলক্ষক া ফমাগায়। আক্ষভতযকায এক ফভক্ষয় ািায় ফরক্ষে ফন্ধু,
কাযণ ফ ভক্ষন কক্ষয বালাই ভানুক্ষলয ফেষ্ঠ ফন্ধু। এয ক্ষয েুদ্র র্াতিয বালা ও াংস্কৃতি যোয আক্ষফিন র্ানাক্ষি ভক্ষে আক্ষ র্াাক্ষন
ুতফতিি আতিফাী আইনুক্ষিয াাংস্কৃতিক ির - ফযরা ফনা কাই। কতফিা আফৃতি ও গাক্ষনয ভধয তিক্ষয় িাযা তনক্ষর্ক্ষিয বালা ও
াংস্কৃতিক্ষক িুক্ষর ধক্ষয। স্মৃতি িাযণ ফথক্ষক র্ানা মায় অিীক্ষি র্াাক্ষনয প্রাথতভক স্কুক্ষর আইনু বালা ফো তনতলদ্ধ ফঘালণা কযা ক্ষয়তির,
মায পক্ষর ৃতথফী ফথক্ষক আইনু বালা তফরুপ্ত ক্ষি িক্ষরক্ষি। ফাাংরাক্ষিক্ষয ভান বালা আক্ষোরক্ষনয ফপ্রযণায় উদ্বুদ্ধ ক্ষয় ফাইক্ষক আইনু
বালা াংযেক্ষন এতগক্ষয় আায আফান র্ানায় িাযা।
ভক্ষেয অনুষ্ঠানভারায াাাত, াকজ িত্ত্বক্ষয প্রিজনী িাফুক্ষি তির এতয়ায নানা ফিক্ষয ফিফরফভক্ষয়ক্ষিয াক্ষি আঁকা িতফয
প্রিজনী। এই িতফ আঁকায প্রতিক্ষমাতগিা ভূরিঃ এতয়ায প্রতিত ফিক্ষ তভৎুতফত ফকাম্পানী আক্ষয়ার্ন কক্ষয থাক্ষক এফাং প্রতিত ফিক্ষয
ফযা িতফগুতর র্াাক্ষন তনক্ষয় আক্ষ। আন্তর্জাতিক ভািৃবালা তিফ অনুষ্ঠাক্ষনয অাং তক্ষক্ষফ প্রিতজি তভৎুতফতয এই িতফগুক্ষরা ফিোয
র্নয প্রিুয িজক্ষকয ভাগভ ঘক্ষ । আফাওয়া বার থাকক্ষরও ফোরা িত্ত্বক্ষয ীি তির প্রিন্ড। আগিযা মাক্ষি ঠান্ডায় র্ক্ষভ তগক্ষয় অুস্থ
ক্ষয় না ক্ষেন, ফ র্নয তফক্ষল তফক্ষফিনায় তঠা ও িাক্ষয়য ফযফস্থা কযা ক্ষয়তির।
র্াাক্ষনয তিনত র্ািীয় াংফািক্ষত্র আন্তর্জাতিক ভািৃবালা তিফক্ষয এই অনুষ্ঠানত য তিত্র প্রতিক্ষফিন প্রকাতি য়। এ
িাো ফিাতভা ফ তরতবন ফন ওয়াকজ অনুষ্ঠাক্ষনয উয একত ভযাগাতর্ন অনুষ্ঠান কক্ষয প্তাফযাী ুণঃপ্রিায কযক্ষি। তভতিয়ায এই
ফযাক প্রিাযণায পক্ষর াযা র্াাক্ষন কভক্ষে ি রে ভানুল বালা তিফ ও ফ াতকও ীি তভনায ম্পক্ষকজ নিুনবাক্ষফ আগ্রী ক্ষয়
উক্ষঠক্ষি। র্াাক্ষনয যযাষ্ট্র ভন্ত্রনারয়, ফ াতকও ফভফরাতর ও ইউক্ষনক্ষস্কা ফপিাক্ষয র্াান এয িাপ্ততযক ৃষ্ঠক্ষালকিায় অক্ষয়াতর্ি
এই অনুষ্ঠানত প্রতিফিয ক্ষফ ফক্ষর র্ানা ফগক্ষি। ফর্তফএ বাই ফিয়াযভযান িঃ ফে আরীভুজ্জাভান র্ানান, আন্তর্জাতিক ভািৃবালা
তিফক্ষক র্াাক্ষনয একত র্ািীয় তিফ তক্ষক্ষফ স্বীকৃতি ফিফায র্নয িাঁয াংগঠন কার্ কক্ষয মাক্ষে।

ফ াতকও তনফুন এ ফর্তফএ আক্ষয়াতর্ি বালা তিফ অনুষ্ঠাক্ষনয তিত্র প্রতিক্ষফিন। িতফক্ষি গান তযক্ষফন কযক্ষি উত্তযণ কারিাযার গ্রু।

ানক্ষকই তনফুন এ ফর্তফএ আক্ষয়াতর্ি বালা তিফ অনুষ্ঠাক্ষনয তিত্র প্রতিক্ষফিন।
িতফক্ষি বালা ফৃক্ষে ভািৃবালায ত্র াংক্ষমার্ন কযক্ষি এক ফারক।

আাত তনফুন এ ফর্তফএ আক্ষয়াতর্ি বালা তিফক্ষ অনুষ্ঠাক্ষনয তিত্র প্রতিক্ষফিন।
িতফক্ষি একত প্রফাী তযফাযক্ষক অনুষ্ঠাক্ষন অাংগ্রণ কযক্ষি ফিো মাক্ষে।
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