উদযাপেনর িনয়মাবিল
ে�ম | েসবা | উৎসব
দশর্ন: যীশুর েবয্ি�� এবং বাতর্ােক উদযাপন করা যা �ায় 2000 বছর ধের ভারেত রেয়েছ (েঘাষণা পড়ুন)
�বতর্েনর তািরখ: ৩ েশ জুলাই, ২০২১ এবং এখন েথেক �িত বছর।
েক উদযাপন করেত পাের? ভারতীয় বংেশা�ূ ত যীশু ি�ে�র সম� অনু সারী এবং যারা যীশু ি�ে�র েবয্ি�� এবং
বাতর্ােক উদযাপন করেত ই�ুক।
গিতিবিধ: িব�জুেড় ভারতীয় বংেশা�ূ ত যীশু ি�ে�র িশষয্েদর উেদয্াগ িবিভ� ভাষা, রীিতনীিত, বণর্ বা অ�ল
িনিবর্েশেষ।
উদযাপেনর পিরিধ এবং �কৃিত: ২ য় জুলাই �ানীয়ভােব এবং িব�বয্াপী ভারতীয় ি��ান িদবস / িযশু ভি� িদবস বা
যথাযথ সমতুলয্ িহসােব পালন করা েযেত পাের। সম� উদযাপন অবশয্ই এেকবাের অরাজৈনিতক এবং
অসা�দািয়ক হেত হেব, েযখােন স�ব িবিভ� ভাষা ও ঐিতেহয্র অ�ভুর্ি�েক উৎসািহত করেব।
ে�েমর কাজগুিল: ২০২১ সােলর ২ রা জুলাই শিনবােরর জনয্, স�দায়েক আশীবর্াদ করার জনয্ কমপেক্ষ একিট
কাজ �ারা ভালবাসা এবং দয়া �দশর্ন করুন।
- ম�লী / সহভািগতা: একিট পিরক�না দল গঠন করুন, যু বক এবং িশশুেদর অ�ভুর্� করুন এবং িগজর্ার
বাইেরর স�দােয়র জনয্ একিট “জা� ওয়ান” (েকবল মা� একিট) অয্াকশন �য্ােনর বয্ব�া করুন।
- বয্ি� / পিরবার: সমমনা ব�ুেদর সােথ একসােথ েযাগদান করুন এবং স�দােয়র জনয্ একিট "জা�
ওয়ান" ভালবাসার কাজ এবং সদয় আচরেণর বয্ব�া করুন।
উৎসেবর পিরক�না:
•

দির� পিরবারগুিলেত খাবার বা ভাল েপাশাক িবতরণ করুন

•

রা�া পির�ার করা, গাছ লাগােনা ইতয্ািদ

•

িবনামূ েলয্ িশিবর আেয়াজন করুন েযমন, চক্ষু ি�িনক, েড�াল, েমিডেকল, সাক্ষরতা ইতয্ািদ,

•

ভারতীয় সংগীত, নৃ তয্, উৎসব িনেয় সাং�ৃ িতক অনু �ােনর আেয়াজন করুন

•

িশ�, সংগীত, রচনা, ব�ৃতা ইতয্ািদেত িবিভ� বয়েসর জনয্ �িতেযািগতার আেয়াজন করুন

•

নািসর্ং েহাম, হাসপাতাল, কারাগার পিরদশর্ন করুন

সামািজক িমিডয়া এবং িব�জুেড় উৎসব: বয্ানার ি�� করুন এবং েপা�ার ৈতির করুন। আইিসিড / ওয়াইিবিড
ে�ম এবং েলােগা সহ সামািজক িমিডয়া ে�াফাইল আপেডট করুন। উদযাপেনর ছিব তুলু ন, েফসবুক / ইন�া�ােম
েশয়ার করুন। �গ, িনব� িলখুন এবং সেচতনতা ছিড়েয় িদন।
উপাদান সরবরাহ করা হেয়েছ: েঘাষণা ও দশর্েনর কাগজ প� এবং উৎসেবর িনয়মাবিল িবনামূ েলয্ িপিডএফ
ডাউনেলাডেযাগয্ ওেয়বসাইটগুিলেত পাওয়া যােব - www.indianchristianday.com
আরও তেথয্র জনয্, েযাগােযাগ করুন: indianchristianday@gmail.com

