উদযাপনৰ িনয়মাৱলীসমুহ
ে�ম │ েসৱা │ উদযাপন
দশর্ন: �ায় ২০০০ বছৰ ধিৰ ভাৰতত থকা �ভু যীচু �ী�ৰ বয্ি�� আ� েতওঁৰ বাতর্াসমুহ উদযাপন কৰা (েঘাষণাপ�
পঢ়ক)
আনু�ািনক �কাশ: ৩ জুলাই, ২০২১ আ� পৰবৎতর্ী �িত বছেৰ ৷
েকােন উদযাপন কিৰব পািৰব?: যীচু �ী�ৰ সকেলা ভাৰতীয় মূলৰ অনুগামী আ� যীচু �ী�ৰ বয্ি�� আ� বাতর্াসমুহ
উদযাপন কিৰব িবচৰা সকেলা েলাক ৷
আে�ালন: ভাৰতত আ� সম� িব�েত থকা যীচুৰ িবিভ� ভাষা, স�দায় আ� পৃ�ভূিমৰ ভাৰতীয় িশষয্সকলৰ এয়া
এক তৃণমূল পযর্ায়ৰ পদেক্ষপ ৷
উদযাপনৰ পিৰসৰ আ� �কৃিত: ৩ জুলাই তািৰখ িদনেটা ভাৰতীয় �ীি�য় িদৱস / যীচু ভি� িদৱস িহচােপ বা �েয়াজন
অনুসিৰ সমমযর্য্াদাপূণর্ভােৱ �ানীয় আ� সম� িব�েত পালন কিৰব পািৰব ৷ এই উদযাপন স�ূণর্�েপ অৰাজৈনিতক
আ� অসা�দািয়ক হ’ব লািগব, য’ত সুিবধা অনুযায়ী িবিভ� ভাষা আ� পৰ�ৰাৰ অ�ভুর্� কিৰবৈল উৎসািহত কিৰব
লািগব ৷
ে�মৰ কাযর্য্: ৩ জুলাই শিনবােৰ, সমাজখনক আশীবর্াদ কিৰবৈল ে�মৰ আ� দয়াৰ অ�ত: এটা কাযর্য্ বাছিন কৰক ৷
- গীজর্া/সহভািগতা: এটা পিৰক�না দল গঠন কৰক, যুৱক-যুৱতী আ� িশশুসকলক অ�ভুর্� কৰক আ� ম�লীৰ
বািহৰৰ সমাজখনৰ বােব “মা� এটা” কাযর্য্ পিৰক�নাৰ আেয়াজন কৰক ৷
- বয্ি�/পিৰয়াল: সমভাৱাপ� ব�ুবগর্ৰ ৈসেত এেকলগ ৈহ সমাজখনৰ বােব ে�ম আ� দয়াৰ “মা� এটা” কাযর্য্ৰ
আেয়াজন কৰক ৷
উদযাপনৰ ধাৰণাসমূহ:
• দিৰ� পিৰয়ালেবাৰৰ মাজত খাদয্ বা ভাল কােপাৰ িবতৰণ কৰক
• বাট পথেবাৰ পিৰ�াৰ কৰক, বৃক্ষ েৰাপণ কৰক, ইতয্ািদ
• িবনামূলীয়া েসৱা িশিবৰ, েযেন চকু িচিকৎসাৰ ি�িনক, দাঁত, �া�য্ েসৱা, সাক্ষৰতা আিদ কাযর্য্সূচীৰ আেয়াজন
কৰক ৷
• ভাৰতীয় সংগীত, নৃতয্, আিদেৰ ৈসেত সাং�ৃিতক অনু�ানৰ আেয়াজন কৰক
• িবিভ� বয়সৰ েগাটৰ বােব ছিৱ অঁকা, সংগীত, িলখিন, ব�ৃতা আিদ �িতেযািগতাৰ আেয়াজন কৰক
• নািচর্ং েহাম, িচিকৎসালয়, কাৰাগাৰ আিদ পিৰদশর্ন কৰক
সামািজক মাধয্ম আ� েগালকীয় উদযাপন: েবনাৰ ি�� কৰক আ� েপা�াৰ বনাওক ৷ আইিচিড/ৱাইিবিড ে�ম আ�
েলােগাৰ ৈসেত সামািজক মাধয্মত �ফাইল আপেডট কৰক ৷ উদযাপনৰ ফেটা লওক, েফচবুক/ইন�া�ামত িবলাই
িদয়ক ৷ �গ, �ব� আিদ িলিখ সজাগতা বৃি� কৰক ৷
সাম�ী েযাগান: েঘাষণাপ�, দশর্ন প� আ� উদযাপনৰ িনেদর্শাৱলীসমুহৰ িবনামূলীয়া িপিডএফ ডাউনেলাড এই
েৱবছাইটত উপল� – www.indianchristianday.com
অিধক তথয্ৰ বােব, অনু�হ কিৰ েযাগােযাগ কৰক: indianchristianday@gmail.com

