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Media Release 
5 October 2021 

এসবিএস রেবিও এিং ভাষাবভবিক সাবভি সগুল াে ভবিষযৎ বিবির্িালে সাহায্য কোে জিয এসবিএস কবর্উবিটিে 
প্রবিবিযা আহিাি কেলে   
  
সমসাময়িক অস্ট্রেযি়িার চাযিদা পূরস্ট্রের িস্ট্রযে এসযিএস্ট্রসর অঙ্গীকার িস্ট্রে ক্রমাগত যিকযিত িও়িা, তারই অংি যিস্ট্রসস্ট্রি এসযিএস তার 

ভাষাযভযিক সাযভি সগুস্ট্রিার যি়িযমত পর্িাস্ট্রিাচিা শুরু কস্ট্ররস্ট্রে এসযিএস ররযিওর মাধ্েস্ট্রম। খসডা যসস্ট্রিকিি ক্রাইস্ট্রেযর়িা যিস্ট্র়ি জিসাধ্ারস্ট্রের 

মতামত রদ়িা আজ রেস্ট্রক শুরু িস্ট্র়িস্ট্রে।  

  
এসযিএস িোংগুস্ট্র়িজ সাযভি স্ট্রসস যরযভউ িি জাতী়ি আদমশুমাযরর সাস্ট্রে সঙ্গযতপূেি একটি প্রযক্র়িা র্া প্রযত পাাঁ চ িের অন্তর সম্পন্ন ি়ি। এর 

মাধ্েস্ট্রম এসযিএস ররযিও সাযভি সগুস্ট্রিা অস্ট্রেযি়িার দ্রুত পযরিতি িিীি এিং ক্রমিধ্িমাি বিযচত্র্েম়ি সমাজস্ট্রক প্রযতফযিত কস্ট্রর। যসস্ট্রিকিি 

ক্রাইস্ট্রেযর়িাগুস্ট্রিা ২০২১ সাস্ট্রির আদমশুমাযরর তস্ট্রেের সাস্ট্রে যমযিস্ট্র়ি িেিিার করা িস্ট্রি, র্াস্ট্রত ভাষাযভযিক সাযভি সগুস্ট্রিা পযরস্ট্রিিি করা র্া়ি 

এিং পরিতী পাাঁ চ িেস্ট্ররর জিে রসই সাযভি সগুস্ট্রিা কীভাস্ট্রি কাজ করস্ট্রি তা জািাস্ট্রত সিা়িতা করস্ট্রি।  

  
এই িোংগুস্ট্র়িজ সাযভি স্ট্রসস যরযভউস্ট্র়ির মস্ট্রধ্ে আস্ট্রে এসযিএস ররযিওর অযিও এিং ভাষা-সংযিষ্ট যিষ়িগুস্ট্রিা, এসযিএস অি যিমান্ড, পিকাযটং 

এিং অিোিে যিযজোি প্ল্োেফমিগুস্ট্রিা।  

  
আজ রেস্ট্রক ে়ি সপ্তাস্ট্রির জিে পািযিক কিসািস্ট্রেিি শুরু িস্ট্রত র্াস্ট্রে এিং ১২ িস্ট্রভম্বর, ২০২১-এ এটি রিষ িস্ট্রি। এটি এসযিএস ররযিও 

সাযভি স এিং রিেও়িাস্ট্রকি র িৃিির অযিও এিং ভাযষক যিষ়িগুস্ট্রিা যিধ্িারস্ট্রে অিদাি রাখার জিে কযমউযিটির জিে একটি গুরুত্বপূেি সুস্ট্রর্াগ এিং 

তাস্ট্রদর সমস্ত মতামত যিস্ট্রিচিা কস্ট্রর চূডান্ত যসস্ট্রিকিি ক্রাইস্ট্রেযর়িাগুস্ট্রিা প্রস্ট্র়িাগ করা িস্ট্রি।  

  
এসযিএস-এর অযিও এন্ড িোংগুস্ট্র়িজ কস্ট্রেস্ট্রের পযরচািক রিযভি হু়িা িস্ট্রিি, "একাযধ্ক স্পিিযিনু্দস্ট্রত অস্ট্রেযি়িার যিযভন্ন সম্প্রদাস্ট্র়ির সাস্ট্রে 

িহুভাযষক সাযভি স্ট্রসর  মাধ্েস্ট্রম রর্াগাস্ট্রর্াস্ট্রগর একটি অিিে যমতা রস্ট্র়িস্ট্রে এসযিএস্ট্রসর। পাঁ়িতাযিি িেস্ট্রররও রিযি সম়ি ধ্স্ট্রর আমরা কযমউযিটির 

জিে উদ্ভািিী এিং অেিপূেি সাযভি স রদ়িা অিোিত ররস্ট্রখযে এিং আজ আমরা ৬০টিরও রিযি ভাষা়ি ররযিও, অিিাইি, পিকাট এিং 

অোপগুস্ট্রিার মাধ্েস্ট্রম এো কস্ট্রর আসযে। আমরা িীঘ্রই পঞ্চাি িের পূেি করস্ট্রত র্াযে, রসই রপ্রযাপস্ট্রে এই যরযভউটি এসযিএস্ট্রসর আযঙ্গক গস্ট্রড 

তুিস্ট্রত সািার্ে করস্ট্রি।"  

  
“রকাযভি -১৯ বিযিক মিামারীর সম়ি এসযিএস্ট্রসর িহুভাযষক সাযভি সগুস্ট্রিা গুরুত্বপূেি ভূযমকা পািি কস্ট্ররস্ট্রে, আমাস্ট্রদর অযিস্ট্র়িন্সরা তাস্ট্রদর 

যিজ ভাষা়ি গুরুতর স্বাস্থ্ে সম্পযকি ত িািিাগাদ তেে রপস্ট্র়িস্ট্রে। িোংগুস্ট্র়িজ সাযভি স্ট্রসস যরযভউ একটি গুরুত্বপূেি সুস্ট্রর্াগ র্া যিযিত করস্ট্রি রর্, 
আমরা আজ অস্ট্রেযি়িাি কযমউযিটির চাযিদা প্রযতফযিত কস্ট্রর চস্ট্রিযে।  

  
"আমাস্ট্রদর ভাষাযভযিক সাযভি স্ট্রসর যিষ়িগুস্ট্রিা যি়িযমত িািিাগাদ করার মাধ্েস্ট্রম এসযিএস িহুভাযষক ও সাংসৃ্কযতক পেভূযমর িৃিির 

কযমউযিটিস্ট্রক আরও ভািভাস্ট্রি রসিা যদস্ট্রত সযম িস্ট্রি, রসইসাস্ট্রে উদী়িমাি এিং অযধ্ক-চাযিদা-সম্পন্ন কযমউযিটিগুস্ট্রিাস্ট্রক সাযভি স যদস্ট্রত 
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পারস্ট্রি। এই প্রযক্র়িা়ি আমাস্ট্রদর অযিস্ট্র়িন্সস্ট্রদর পরামিি একটি গুরুত্বপূেি উপাদাি, এিং আমরা এজিে অস্ট্রেযি়িা জুস্ট্রড কযমউযিটিগুস্ট্রিাস্ট্রক 

তাস্ট্রদর মতামত জািাস্ট্রত উৎসাযিত কযর।"  

  
যসস্ট্রিকিি ক্রাইস্ট্রেযর়িাগুস্ট্রিা ২০২২ সাস্ট্রির রম মাস্ট্রসর মস্ট্রধ্ে চূডান্ত িও়িার কো রস্ট্র়িস্ট্রে। পযরমাযজি ত এসযিএস ভাষাযভযিক সাযভি সগুস্ট্রিা ২০২২ 

সাস্ট্রির রিষ িাগাদ িাস্তিায়িত িস্ট্রি।  

  
যসস্ট্রিকিি ক্রাইস্ট্রেযর়িার জিে জিসাধ্ারস্ট্রের পরামিি রদ়িার সম়িকাি ৫ অস্ট্রটাির রেস্ট্রক ১২ িস্ট্রভম্বর ২০২১ সাি পর্িন্ত চিস্ট্রি। খসডা যসস্ট্রিকিি 

ক্রাইস্ট্রেযর়িাগুস্ট্রিা রদখস্ট্রত এিং মতামত জািাস্ট্রত sbs.com.au/consultation যভযজে করুি।  

  
(সমাপ্ত)  

  
আরও তেে এিং সাযাৎকাস্ট্ররর অিুস্ট্ররাস্ট্রধ্র জিে রর্াগাস্ট্রর্াগ করুি:  

  
রকইে ও়িািিক | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135   

 
 


