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                                                                              ছরবিঃ বাউন্ড চ্যাপ্টাি অব ক ািআন (৯১২ রিজরি, কেগরিয়ান ১৫০৬ রিষ্টাব্দ) 

খালেদ সাবসারবি সংেি। কেরিটিঃ জযান উইম্বািরে      

 

পাওয়াি হাউস পযািািাটা িুসমিি সম্প্রদায়কে তাকদি না 

বিা গল্পগুমি শেয়াি েিাি জনয আিন্ত্রণ জানাকে।   

পাওযার হাউস আজ প্রশংসসত লেবাসিজ-অস্ট্রেসেযাি সশল্পী খাস্ট্রেদ সাবসারবি কনতৃলে পরিচ্ারেত এ টি গুরুেপূর্ণ নতুন  রিউরনটিি 

ইরতিাস প্রকল্প ‘প্রতীক্ষার মুহূতত ’ (moments in waiting) ল াষণা কস্ট্ররস্ট্রে যা লেটার সসডসিস্ট্রত মুসসেম পসরবারগুসের দ্বারা ধারণ 

করা অসাধারণ সজসিসগুসের সপেস্ট্রির না বো  থাগুসের উপর গুরুোলিাপ কস্ট্রর৷  

সাবসারব অিিয ও আধযাসিকভাস্ট্রব গুরুত্বপূণণ রজরনসগুরেি সপেস্ট্রির গল্পগুসেস্ট্রক সািলন রনলয় আসলত এবং কসগুরেল  বতণ মাি ও ভসবষযত 

প্রজস্ট্রের জিয সংরক্ষণ করস্ট্রত দুই বের সময ধস্ট্রর মুসসেম সম্প্রদাস্ট্রযর সাস্ট্রে এ রিত িলয়  াজ করস্ট্রবন। একাসধক কসমশস্ট্রির মাধযস্ট্রম 

'প্রতীক্ষাি মুহূতণ ' লেটার সসডসি এবং এর বাইস্ট্ররও সবসভন্ন পটভূসমর সম্প্রদাযগুসেস্ট্রক তাস্ট্রদর ইসতহাস, সংসৃ্কসত এবং সবশ্বাসগুসে ভাগ কস্ট্রর 

লিওযার এবং উদযাপি করার জিয একটি প্ল্যাটফমণ প্রদাি করস্ট্রব। 

প্রকল্পটিি অংশ সহস্ট্রসস্ট্রব, পাওযারহাউস পযারামাটা লেটার সসডসি জুস্ট্র়েমুসসেম সম্প্রদাস্ট্রযর সদসযস্ট্রদর আিন্ত্রর্ জানালনাি জিয একটি 

পাবসেক কে-আউট চােু করস্ট্রে যারা তাস্ট্রদর গল্পগুরেল  লশযার করার জিয পসবত্র বস্ট্রে মস্ট্রি কস্ট্ররন এমি বস্তু ধারণ করস্ট্রেন। এই বস্তুগুসে 

বংশ পরম্পরায প্রাপ্ত পাসরবাসরক উত্তরাসধকার হস্ট্রত পাস্ট্রর, তালদি জেভূসমস্ট্রত প্রাপ্ত, অেবা িলত পালি সম্প্রসত এবং স্থািীযভাস্ট্রব ততসর বস্তু 

যাি একটি আধযাসিক গুরুে িলয়লছ।  



অস্ট্রেসেযার মুসসেম সম্প্রদাস্ট্রযর তবসচস্ট্রত্রযর একটি বহুমুখী এবং স্বতিঃসূ্ফতণ  রচ্ি, অস্ট্রপক্ষার মুহূতণ গুসে  ী  ী রজরনস পরবি  এবং  ীভালব 

এটি সৃ্মরত, ঐরতিয, অরভবাসন এবং অরভবারসগত অরভজ্ঞতাি ধাির্াগুরেি সালথ আন্তিঃসংল াগ ততরি  লি তা পুনরবণলবচ্না  িলত এবং 

প্ররতফেন ঘটালত আিালদিল  আিন্ত্রর্ জানালব। ২০২৫ সাস্ট্রে পাওযারহাউস পযারামাটায কসমশি ৃত কাজগুসের প্রথি প্রদর্ণনী হস্ট্রব৷ 

কেবানলন গৃি ুদ্ধ ছরিলয় পিাি পি ১৯৭৬ সালে খালেদ সাবসারব তাি পরিবাি সি রসিরনলত চ্লে আলসন।  রিউরনটি কপ্রাোি এবং প্র ল্প 

ততরি এবং উন্নয়লনি জনয সাবসারব ৩০ বছলিি অরধ  সিয় ধলি ওলয়স্টানণ রসিরন জুলি  রিউরনটিগুরেি সালথ  াজ  লিলছন  াি 

উলের্য িে স্থান, স্থানচু্যরত, পরিচ্য়, এবং অরভবাসী অরভজ্ঞতা এবং প্রারন্ত ী িলর্ি সালথ সংরিষ্ট আদর্ণগত পাথণল যি জটিেতাগুরে 

অলেষর্  িা। সাবসারবি প্ররেয়া িে রনিগ্ন এবং অংর্েির্িূে  সাংসৃ্করত  অরভজ্ঞতা গলি তুেলত রবরভন্ন িাধযি, কভৌগরে  সীিানা এবং 

সংসৃ্করত জুলি  াজ  িা।             

“আমরা পাওযারহাউস পযারামাটার জিয প্রধাি এই সম্প্রদাস্ট্রযর ইসতহাস প্রকল্প ল াষণা করস্ট্রত লপস্ট্রর লরামাসিত, যা স্ব-সিণণসযত গল্প বোক  

সিল ারগতা এবং অস্ট্রেসেযাি সম্প্রদাযগুরেি সবসভন্ন অসভজ্ঞতা, বক্তবয এবং সবশ্বাসগুরেল  উপস্থাপি করার জিয আমাস্ট্রদর চেমাি 

অঙ্গীকাস্ট্ররর অংশ। অস্ট্রপক্ষার মুহূতণ গুসে সবরে এবং আলগ  খনও কদখা  ায়রন এিন সাংসৃ্কসতকভাস্ট্রব গুরুেপূর্ণ বস্তুগুরেি মাধযস্ট্রম প্রকাসশত 

অকসেত গল্পগুসেস্ট্রক প্রদর্ণন  িলব। পাওযারহাউসের প্রধান ননর্তাহী নিো হানিিাহ বস্ট্রেস্ট্রেি, “আমরা এই গুরুত্বপূণণ প্রকস্ট্রল্পর মাধযস্ট্রম 

 রিউরনটিি সদসযস্ট্রদর িলধয  ালদি  ালছ সাংসৃ্করত  বস্তু িলয়লছ তাস্ট্রদর গল্পগুরে লশযার করার জিয স্বাগত জানারি।"  

 

খাকিদ সাবসামব বলেলছন, “প্রতীক্ষার মুহূতণ গুসে কেটাি সসডসি জুস্ট্র়ে মুসসেম সম্প্রদাস্ট্রযর সাংসৃ্কসতক এবং আধযাসিক সমৃসি বৃিত্তি 

সম্প্রদাস্ট্রযর সাস্ট্রে ভাগ কস্ট্রর লিওযার একটি অতুেিীয সুস্ট্রযাগ। এই ধরস্ট্রির বযসতক্রমী গল্পগুস্ট্রোস্ট্রক সামস্ট্রি আিস্ট্রত পাওযারহাউস 

পযারামাটার সাস্ট্রে সহস্ট্রযাসগতা করস্ট্রত লপস্ট্রর আসম লরামাসিত।” 

আপরন অথবা আপনাি পরিরচ্ত  ািও  ালছ  রদ ক ান সাংসৃ্করত  বস্তু থাল  এবং রতরন এি  ারিনী কর্য়াি  িলত চ্ান, তািলে অনুেি 

 লি momentsinwaiting@maas.museum ঠি ানায় আিালদি সালথ ক াগাল াগ  রুন। আিও রবস্তারিত তলথযি জনয অনুেি 

 লি আিালদি ওলয়বসাইট কদখুন।  

আিালদি সালথ আপনাি গল্প কর্য়াি  িাি রবষয়টি রবলবচ্না  িাি জনয আপনাল  ধনযবাদ। 

  
                                        - সিারপ্ত –  

  
এখালন ইলিজগুরে িাউনলোি  রুন।  

  
মিমিয়া শ াগাক াগ 

  
ক্ল  যাং ।  রিউরনল র্ন্স এন্ড এলেজলিন্ট িযালনজাি, পাওয়ািিাউস 

chloe.kang@maas.museum | 0423 810 860  
 

পাওয়ািহাউস সম্পকেে  

পাওযারহাউকসি অবস্থান সশল্প, িকশা, সবজ্ঞাি এবং প্রযুসির সংস্ট্রযাগস্থস্ট্রে এবং এটি সমসামসযক ধারণা এবং সমসযাগুসের সাস্ট্রে 

সম্প্রদাযস্ট্রক জস়েত করার লক্ষস্ট্রত্র একটি গুরুত্বপূণণ ভূসমকা পােি কস্ট্রর। আমরা ১.৪ রবরেয়ন িোলিি একটি  ুগান্ত ািী অবকাঠাস্ট্রমা 

পুনিায় নবারয়ত  িাি কমণসূসচ হাস্ট্রত সিসি, যার পুলিাভালগ িলয়লছ ফ্ল্যাগসশপ জাদু র, পাওযারহাউস পযারামাটা ততসর করা; 

পাওযারহাউস কযাস্ট্রসে সহস্ট্রে সম্প্রসাসরত গস্ট্রবষণা এবং পাবসেক সুল াগ সুসবধা; আইকসিক পাওযারহাউস আসিস্ট্রমা এর পুনিায় 

নবারয়ত ির্; এবং সসডসি অবজারস্ট্রভটসরর চেমাি  িণ াণ্ড। জাদু রটি জাতীয ও আন্তজণ াসতকভালব গুরুেপূর্ণ অধণ সমসেযস্ট্রিরও লবসশ 

বস্তুর কিফাজত ািী এবং অস্ট্রেসেযার লসরা এবং সবস্ট্রচস্ট্রয তবসচত্রযময সংেহগুসের মস্ট্রধয একটি সহসাস্ট্রব সবস্ট্রবসচত হয। আমরা একটি 

বযাপ  সডসজটাইস্ট্রজশি প্রকল্পও হাস্ট্রত সিসি যা পাওযার হাউস সংেস্ট্রহ িতুি স্তস্ট্ররর অযাস্ট্রেস প্রদাি করস্ট্রব। 

 

mailto:momentsinwaiting@maas.museum
https://www.maas.museum/new-powerhouse/moments-in-waiting/
https://www.dropbox.com/sh/6thxmvj9sls98l6/AADvmLBX17RDjRP9mb625mVza?dl=0
https://www.maas.museum/new-powerhouse/
https://www.maas.museum/powerhouse-castle-hill-expansion/
https://www.maas.museum/powerhouse-museum/
https://www.maas.museum/sydney-observatory/

