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বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিিস বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিিস 
সম্পর্্ককেসম্পর্্ককে

6 অর্্টরািি বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিিস 
100 টিিও সিবর্ সির্র্ সসবিব্রাল স�রালজি 
আক্রান্ত ি্যজক্ত, র্রার্িি �বিিরাি, সহর্যরাগী, 
সির্ কে্ক এিং সংস্রার্্ক এ্কজরির্ ্কর্ি। সিরাি 
উর্দের্্য সসবিব্রাল স�রালজির্র্ আক্রান্ত বর্শু 
এিং প্ররাপ্তিয়স্কর্িি িন্য আিরার্িি সিরার্িি 
অন্যর্িি ির্র্রা এ্কই অবধ্করাি, অ্যরার্সেস এিং 
সুর্যরাগ সম্ববলর্ িবিষ্যৎ বনজচির্ ্কিরা।
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এ িছর্িি প্রিরািরাবিযরানএ িছর্িি প্রিরািরাবিযরান
এই বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিির্স আিিরা অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্তি 
�িির্তী অগ্রগবর্ি সন্রার্ন ির্য়বছ এিং সপৃিনর্ীল ধরািণরা এিং বনি 
অবিজ্ঞর্রাসহ লক্ষ লক্ষ ি্যজক্ত সিন্বর্য় গটির্ সসবিব্রাল স�রালজি 
্কবিউবনটিি সির্য় িরার্লরািরার্ি আিরার্িির্্ক সহরায়র্রা ্কিরাি ির্র্রা আি 
স্কউ সনই।

আিিরা সসবিব্রাল স�রালজির্র্ আক্রান্ত সিস্ত ি্যজক্ত, আ�নরাি িনু্, 
�বিিরাি, সির্ কে্কর্িির্্ক আ�নরাি উি্যির্ীল ও অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্তি 
ধরািণরা সর্য়রাি ্কিরাি আহ্রান িরানরাজছি। িিরা্কপৃ র্ প্রবর্টি ধরািণরাি িন্য 
ির্য়র্ছ $5,000 (USD) জির্র্ সনওয়রাি সুর্যরাগ।

আ�নরাি ধরািণরা গর্িষণরা এিং প্রযুজক্তি সর্গে যুক্ত ্কবিউবনটিসিূহর্্ক আ�নরাি ধরািণরা গর্িষণরা এিং প্রযুজক্তি সর্গে যুক্ত ্কবিউবনটিসিূহর্্ক 
আিও িরার্লরা এিং অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্ত আিও িরার্লরা এিং অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্ত ভিভতিকভিভতিক সিরাধরান বিিরাইন  সিরাধরান বিিরাইন 
্কিরাি সক্ষর্রি অনুপ্ররাবণর্ ্কির্র্ সহরায়র্রা ্কির্ি।্কিরাি সক্ষর্রি অনুপ্ররাবণর্ ্কির্র্ সহরায়র্রা ্কির্ি।

আিও র্র্র্্যি িন্য এখরার্ন প্ররায়র্ই জিজ্ঞরাবসর্ প্রশ্রািলী �ডু়ন।আিও র্র্র্্যি িন্য এখরার্ন প্ররায়র্ই জিজ্ঞরাবসর্ প্রশ্রািলী �ডু়ন।

স্কন এই বিষয়িস্তু?স্কন এই বিষয়িস্তু?
সরািরা বির্শ্ব 1 বিবলয়র্নিও সিবর্ প্রবর্িবন্ত্ব সম্পন্ন ি্যজক্ত ির্য়র্ছ। 
র্রা সত্ত্বেও আিিরা এখর্নরা এিন এ্ক বির্শ্ব বিিিণ ্কিবছ সযিরার্্ক 
অ্যরার্সেসর্যরাগ্য ্কিরাি ্কর্ি গর্ড় সর্রালরা হয়বন, সযখরার্ন �র্ণ্যি 
বিিরাইনরাি এিং প্রযুজক্ত বর্ল্প প্ররায়র্ই প্রবর্িবন্ত্ব সম্পন্ন ি্যজক্তর্িি 
অনন্য িরাবহিরার্্ক উর্�ক্ষরা ্কর্ি।

ভিশ্ব সে: স�া: ভ্দিে 2022 প্রিরািরাবিযরান বনর্িকেবর্্করা

https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/FAQ
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র্রাহর্ল ব্কিরার্ি এটি ্করাি ্কর্ি?

1 িপৃহস্পবর্িরাি 29 সসর্টেম্বি 
2022 (UTC স্করাল 6 িরা)-এি 
ির্ধ্য  
ideas.worldcpday.org-এ 
আ�নরাি অ্যরার্সেসর্যরাগ্য 
প্রযুজক্তি ধরািণরা সম্ববলর্ সিরাধরান 
িিরা বিন।

2 ideas.worldcpday.org-এ 
আ�নরাি ্করার্ছ �ছর্দেি 
ধরািণরাি �র্ক্ষ সিরাি বিন। 
িপৃহস্পবর্িরাি 29 সসর্টেম্বি 
2022 (UTC স্করাল 6 িরা) 
র্রাবির্খ সিরাি গ্রহণ শুরু এিং 
িপৃহস্পবর্িরাি 6 অর্্টরািি 2022 
(UTC িরার্ 11 িরা) র্রাবির্খ র্রা 
সর্ষ হর্ি।

3 বিিরাি্ক �্যরার্নল এসি ধরািণরাি 
(আ�নরাি সিরাি প্ররাপ্ত) সংবক্ষপ্ত 
র্রাবল্করা �য কেরার্লরািনরা ্কর্ি 
প্রর্য়রািন, প্রিরাি, নরাগরাল ও 
বি�ণন সযরাগ্যর্রাি ভিভতিত্তে  
1 টি ধরািণরা বনি কেরািন ্কির্ি এিং 
বিিয়ী নগি $5,000 (USD) 
�ুিস্করাি অিকেন ্কির্িন।

4 14 অর্্টরািি 2022-এি ির্ধ্য 
সেসিু্ক এিং ইনস্রাগ্ররাি-এি 
িরাধ্যর্ি .বিিয়ীি নরাি স�রাষণরা 
্কিরা হর্ি। বিিয়ীি সরার্র্ 
ইর্িইর্লি িরাধ্যর্ি সযরাগরার্যরাগ 
্কিরা হর্ি।

আিও র্র্র্্যি িন্য আিরার্িি ির্দোিলী �ডু়ন।

http://ideas.worldcpday.org
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/cpday-terms-and-conditions
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আমরা সকান ধরর্নর ধারণা 
অনুেন্ান করভি?

সযর্্করার্নরা প্রযুজক্তি িন্য উদ্রািনী ধরািণরা যরা প্রবর্িবন্ত্ব 
সম্পন্ন ি্যজক্তর্িি িন্য গবর্র্ীলর্রা, সযরাগরার্যরাগ, ্করার্িি 
িবিষ্যর্, অন্তি্ভ কেজক্তিূল্ক িূবি্করা, অ্যরার্সেসর্যরাগ্য িরাবড় এিং 
্কবিউবনটিি উন্নয়র্নি সক্ষর্রি সহরায়র্রা ্কির্র্ �রার্ি। এটি 
হর্র্ �রার্ি স্করার্নরা �ণ্য, অ্যরা� িরা সফ্টওয়্যরাি।

ধরািণরা আসল হর্র্ হর্ি, র্রাই আ�নরাি অনুগরািীর্িির্্ক র্রার্িি 
ধরািণরা িিরা সিয়রাি আর্গ এিরা বনজচির্ ্কির্র্ ব্কছ্ভ িরা গর্িষণরা ্কির্র্ 
উৎসরাবহর্ ্কির্িন সয র্রা ইর্র্রাির্ধ্যই বিি্যিরান সনই৷

বিিরাি্ক �্যরার্নল প্রর্য়রািন, প্রিরাি, নরাগরাল এিং বি�ণন সযরাগ্যর্রাি উ�ি 
ভিভতি ্কর্ি এসি ধরািণরা িূল্যরায়ন ্কির্ি।

আিও র্র্র্্যি িন্য এখরার্ন প্ররায়র্ই জিজ্ঞরাবসর্ প্রশ্রািলী সিখুন।
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ব্কিরার্ি আ�নরাি প্রিরািরাবিযরান 
শুরু ্কির্িন

worldcpday.org/resources-এি  
�পৃষ্রা 20-এ র্রাবল্করাি্ভ ক্ত 
উ�্কিণসিূহ িরাউনর্লরাি ্করুন

�ৃষ্া 9 - 14-এ প্রিত্ত নিুনরাি ভিভতিত্তে 
আ�নরাি প্রিরািরাবিযরার্নি িরার্ কেরা তর্বি 
্করুন।

সসরার্্যরাল বিবিয়রার্র্ স�রাস্ ্করুন 
এিং #MillionsOfReasons ও 
#WorldCPday ি্যিহরাি ্কির্র্ 
ি্ভ লর্িন নরা

প্রিরািরাবিযরার্নি বিষর্য় হরালনরাগরাি 
র্রা্কর্র্ আিরার্িির্্ক অনুসিণ ্করুন

সেসিু্ক, ি্ভইিরাি এিং ইনস্রাগ্ররার্ি 
@worldcpday-এ আিিরা ির্য়বছ। 
আিিরা আ�নরার্্ক আিরার্িি 
স�রাস্গুর্লরা সর্য়রাি এিং আিরার্িি 
্কনর্িন্ট �ুনিরায় ি্যিহরাি ্কির্র্ 
উৎসরাবহর্ ্কিবছ৷

http://worldcpday.org/resources
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প্রিরািরাবিযরার্নি িরার্ কেরা
#MillionsOfReasons প্রিরািরাবিযরার্ন ির্য়র্ছ 5 টি িূল িরার্ কেরা:

1. 
আ�নরাি অনুগরািীর্িির্্ক প্রিরািরাবিযরার্নি আ�নরাি অনুগরািীর্িির্্ক প্রিরািরাবিযরার্নি 
সরার্র্ �বিিয় ্কবির্য় বিনসরার্র্ �বিিয় ্কবির্য় বিন

2. 
আ�নরাি অনুগরািীর্িির্্কআ�নরাি অনুগরািীর্িির্্ক 29 সসর্টেম্বর্িি সসর্টেম্বর্িি 
ির্ধ্য র্রার্িি ধরািণরা িিরা সিয়রাি আহ্রান ির্ধ্য র্রার্িি ধরািণরা িিরা সিয়রাি আহ্রান 
িরানরানিরানরান

3. 
6 অর্্টরাির্িি ির্ধ্য আ�নরাি অর্্টরাির্িি ির্ধ্য আ�নরাি 
অনুগরািীর্িির্্ক ধরািণরাি �র্ক্ষ সিরািিরার্ন অনুগরািীর্িির্্ক ধরািণরাি �র্ক্ষ সিরািিরার্ন 
উৎসরাবহর্ ্করুনউৎসরাবহর্ ্করুন

4. 
অ্যার্সেের্যাগ্্য প্রযুক্তির প্রর়্াজনী়র্ার 
ভিষর়্ আ�নার অনুগ্ামীর্্দরর্ক জ্ান 
্দান করুন

5. 
উদ্ািনী প্রযুক্তির উ্দাহরর্ণর মাধ্যর্ম 
আ�নার অনুগ্ামীর্্দরর্ক অনুপ্রাভণর্ 
করুন

আ�বন বনম্নবলবখর্ 
�পৃষ্রাগুর্লরার্র্ সসরার্্যরাল বিবিয়রাি 
িন্য নিুনরা স�রাস্-এি বিিিণ 
সিখর্র্ �রার্িন। 

@WorldCPday আ�নরাি 
স�রাস্গুর্লরার্র্ আিরার্িি 
ি্যরাগ ্কির্র্ ি্ভ লর্িন নরা এিং  
#MillionsOfReasons ও 
#WorldCPDay হ্যরার্ি্যরাগ 
ি্যিহরাি ্করুন
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আ�নরাি 
অনুগরািীর্িির্্ক 
প্রিরািরাবিযরার্নি সরার্র্ 
�বিিয় ্কবির্য় বিন

6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

অেনক অেনক কারণ

সসবিব্রাল স�রালজি ্কবিউবনটি লক্ষ লক্ষ ি্যজক্ত সিন্বর্য় গটির্ যরার্িি সপৃিনর্ীল ধরািণরা এিং বনি অবিজ্ঞর্রা ির্য়র্ছ। এই বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিির্স আিও িরার্লরা, অবধ্ক অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্ত ভিভতিক সিরাধরান তর্বিি সক্ষর্রি সহরায়র্রা ্কিরাি ব�ছর্ন সসিরাই অর্ন্ক অর্ন্ক ্করািণ।

$5,000 (USD) জির্র্ সনওয়রাি সুর্যরার্গি িন্য  ideas.worldcpday.org-এ আ�নরাি সির্ির্য় উদ্রািনী প্রযুজক্তি ধরািণরা সযরাগ ্করুন।

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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আ�নরাি 
অনুগরািীর্িির্্ক  
29 সসর্টেম্বর্িি ির্ধ্য 
র্রার্িি ধরািণরা িিরা 
সিয়রাি আহ্রান িরানরান

6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

অেনক অেনক 
কারণ

আমােদর কােছ 
পাঠান আপনার
অ�াে�সেযাগ� 
�যু��র ধারণা!

6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

অেনক অেনক 
কারণ

িবে�র �েয়াজন 
আপনার

অিভ�তা!

আ�নরাি ধরািণরা িিরা বির্য় অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্তি �িির্তী অগ্রগবর্ি 

সন্রান স�র্র্ আিরার্িির্্ক সহরায়র্রা ্কর্ি আ�বন জির্র্ বনর্র্ �রার্িন 

$5,000 (USD)! আিিরা সসবিব্রাল স�রালজি ্কবিউবনটির্্ক আ�নরাি 

সপৃিনর্ীল ধরািণরা এিং অবিজ্ঞর্রা সর্য়রাি ্কিরাি আহ্রান িরানরাজছি।

ideas.worldcpday.org-এ বগর্য় বিবিন্ন ধরািণরা সিখুন এিং  আ�নরাি 

বনর্িিটি সযরাগ ্করুন!

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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আ�নরাি 
অনুগরািীর্িির্্ক  
29 সসর্টেম্বর্িি ির্ধ্য 
র্রার্িি ধরািণরা িিরা 
সিয়রাি আহ্রান িরানরান

েকান নত�ন �যু�� আপনার জীবন সহজ করেত পাের?

আপিন সমাধান করেত চান �িতবি�� স�� ব���েদর জন� এমন এক�ট চ�ােল� কী?

সময় মূল�বান। েকান কােজ আপনার খুব েবিশ সময় ব�য় হয়?

আপনার জন� যথাযথ 
িডভাইস কী হেব?

িব� 
েসির�াল 
েপাল�জ 
িদবস

আিিরা সপৃিনর্ীল ধরািণরা এিং বনি অবিজ্ঞর্রাসহ লক্ষ লক্ষ ি্যজক্ত সিন্বর্য় গটির্ সসবিব্রাল স�রালজি ্কবিউবনটিি প্রবর্ আিরার্িি অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্তি �িির্তী অগ্রগবর্ি সন্রান স�র্র্ সহরায়র্রা ্কিরাি আহ্রান িরানরাজছি। প্রযুজক্তি বিষর্য় আ�নরাি উি্যির্ীল ও অ্যরার্সেসর্যরাগ্য ধরািণরা সযরাগ ্কর্ি $5,000 (USD) জির্র্ সনওয়রাি সুর্যরার্গি িন্য ideas.worldcpday.org-এ যরান!
#MillionsOfReasons #WorldCPDay



12বিশ্ব সে: স�ো: বিিে 2022 প্রচারাভিযান ভনর্্দদেভিকা

6 অর্্টরাির্িি 
ির্ধ্য আ�নরাি 
অনুগরািীর্িির্্ক 
ধরািণরাি �র্ক্ষ সিরািিরার্ন 
উৎসরাবহর্ ্করুন

6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

অেনক অেনক 
কারণ

েভাট িদন

আপনার ি�য় 
অ�াে�সেযাগ� 
�যু��র ধারণার 

পে�
6 অে�াবেরর আেগ

আিরার্িির্্ক অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্তি �িির্তী অগ্রগবর্ি সন্রান 

স�র্র্ সহরায়র্রা ্করুন! সসবিব্রাল স�রালজি ্কবিউবনটি ্কর্পৃ কে্ক 

িিরা্কপৃ র্ সিস্ত ধরািণরা সিখর্র্ ideas.worldcpday.org-এ যরান 

এিং 6 অর্্টরাির্িি ির্ধ্য আ�নরাি �ছর্দেিটির্্ক সিরাি বিন।

ির্কেিরার্ন সিরাি গ্রহণ ্কিরা হর্ছি এিং িপৃহস্পবর্িরাি 6 অর্্টরািি UTC 

িরার্ 11 িরায় র্রা সর্ষ হর্ি৷ #MillionsOfReasons #WorldCPDay
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6 অর্্টরাির্িি ির্ধ্য আ�নরাি অনুগরািীর্িির্্ক ধরািণরাি 
�র্ক্ষ সিরািিরার্ন উৎসরাবহর্ ্করুন

6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

অেনক অেনক 
কারণ

তাহেল….
অ�াে�সেযাগ� 
�যু�� বলেত 
আমরা কী বু�ঝ?

অ�াে�সেযাগ� �যু�� 
বলেত এমন �যু��েক েবাঝায় 

সব �জনীনভােব েযটার 
িডজাইন করা হেয়েছ, 

যােত কের িবিভ� স�মতা এবং 
অ�মতার সম� ব�বহারকারী 
েস�টেত অ�াে�স করেত পাের।

সহায়ক �যু�� 
�িতবি�� স�� ব���েদর �ারা

ব�ব�ত হয়। এেত �ইলেচয়ার
েথেক �� কের �বণয� েথেক

কৃ��ম অ� পয �� সবিকছ� ই অ�ভ� ��।

সসবিব্রাল স�রালজি এিং অন্যরান্য প্রবর্িবন্ত্ব সম্পন্ন অর্ন্ক ি্যজক্তি িন্য প্রযজুক্ত �বিির্কেন সূবির্ ্কির্র্ 

�রার্ি। প্রযজুক্তি আিও উিরাহিণ আিরার্িি সিখর্র্ হর্ি, যরা প্রবর্িবন্ত্ব সম্পন্ন এিং প্রবর্িবন্ত্বহীন 

ি্যজক্তর্িি দ্রািরা সি কেিনীনিরার্ি অ্যরার্সেসর্যরাগ্য। আ�নরাি বনর্িি অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযজুক্তি ধরািণরা সযরাগ 

্কর্ি $5,000 (USD) জির্র্ সনওয়রাি সুর্যরার্গি িন্য ideas.worldcpday.org-এ যরান! 

#MillionsOfReason #WorldCPday

্ক্যরারুর্িল 
স�রাস্
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উদ্রািনী প্রযুজক্তি 
উিরাহির্ণি 
িরাধ্যর্ি আ�নরাি 
অনুগরািীর্িি 
অনুপ্ররাবণর্ ্করুন

6 অে�াবর

িব� েসির�াল েপাল�জ িদবস

অেনক অেনক কারণ

আপনােক 
অন�ুািণত করার 
মেতা এক�ট 
ধারণা!

আ�বন ব্ক Wayband অ্যরা� এিং wristband-এি ্কর্রা শুর্নর্ছন? এটি স্কিল ্কম্পন ি্যিহরাি ্কর্ি ি্যিহরাি্করািীর্িির্্ক র্রার্িি গন্তর্ি্য বনর্য় যরায়। এটি সিরাখ, ্করান এিং হরার্র্ি ি্যিহরাি ছরাড়রাই সনবির্গর্ন-এি অবিজ্ঞর্রা িরান ্কর্ি। প্রযুজক্তগর্ উদ্রািন ব্কিরার্ি প্রবর্িবন্ত্ব সম্পন্ন ি্যজক্তর্িি িীিন �বিির্কেন ্কির্র্ �রার্ি এটি র্রাি এ্কটি উিরাহিণ িরারি! আ�নরাি সির্ির্য় উদ্রািনীিূল্ক প্রযুজক্তি ধরািণরা  সযরাগ ্কর্ি $5,000 (USD) জির্র্ সনওয়রাি সুর্যরার্গি িন্য  ideas.worldcpday.org-এ যরান 

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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আ�নরাি ির্ কে্ক-
স্ররার্রার্িি সম্পপৃক্ত 
্কিরাি ধরািণরা

সিরাসবি িরা িরাি্ভ কেয়রাল ওয়রা্ককের্�

্কবিউবনটিি সরার্র্ ধরািণরা সপৃটটি ্করুন।
সিরার্িি বির্নি ইর্িন্টসিূহ
প্রিরািরাবিযরার্ন িিরা্কপৃ র্ ধরািণরাি �র্ক্ষ সিরাি বিন।

ব�ি ইর্িন্ট
নর্্ভ ন অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্তি ধরািণরা সর্য়রাি ্করুন।
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লক্ষ লক্ষ ধরািণরাি বিষর্য় লক্ষ লক্ষ ধরািণরাি বিষর্য় 
ওয়রা্ককের্�ওয়রা্ককের্�

বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিির্সি আর্গ ্কবিউবনটির্্ক এ্কটি ্কি কের্রালরায় 
এ্কজরির্ হর্য় ধরািণরা তর্বি ্কিরাি আহ্রান িরানরান। এটি িরাি্ভ কেয়রাল উ�রার্য় 
িরা সিরাসবি ্কিরা সযর্র্ �রার্ি।

আ�নরাি ওয়রা্ককের্র্� িরানুষর্্ক র্রার্িি সম্রাি্য সসিরা এিং উজ্জ্বলর্ি 
ধরািণরা বনর্য় আসর্র্ সহরায়্ক ্করায কে্কলরা� র্রা্করা উবির্। এখরার্ন আিরার্িি  
ওর্য়িসরাইর্ি এিন সি উ�্কিণ ির্য়র্ছ যরা বিন্তরাি সখরািরা্ক সযরাগরার্র্ 
�রার্ি৷

ভিশ্ব সে: স�া: ভ্দিে 2022 প্রিরািরাবিযরান বনর্িকেবর্্করা

https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons
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ব�িব�ি

স্করার্নরা সিরাসবি-ইন �রাস কেন ইর্িন্ট সযখরার্ন CP ্কবিউবনটিি 
অংর্গ্রহণ্করািীিরা র্রার্িি নর্্ভ ন অ্যরার্সেসর্যরাগ্য প্রযুজক্তি ধরািণরা ি্যক্ত 
্কির্র্ �রার্িন।

আিরার্িি ্করার্ছ প্রিরাির্রালী CP সিস্যর্িি এ্কটি �্যরার্নল ির্য়র্ছ 
যরািরা ধরািণরা সম্পর্্ককে এিং ব্কিরার্ি র্রািরা এটির্্ক িীির্ন ্করার্ি 
লরাগর্র্ সির্খর্ছন সস সম্পর্্ককে ্কর্রা ির্লন!

ইর্িন্ট সর্ষ ্কিরাি লর্ক্ষ্য ির্ কে্ক-স্ররার্রার্িি সিরািিরান ্কিরাি আহ্রান 
িরানরার্নরা হয়!

এটি সিরাসবি িরা িরাি্ভ কেয়রাল ইর্িন্ট বহসরার্ি �ির্র্ �রার্ি। 
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সিরার্িি বির্নি ইর্িন্টসিরার্িি বির্নি ইর্িন্ট

বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিির্স ্কবিউবনটির্্ক র্রার্িি �ছর্দেি 
ধরািণরাি �র্ক্ষ সিরািিরার্নি িন্য সির্ির্ ্করুন।

িরানুষ যরার্র্ আই�্যরাি ি্যিহরাি ্কর্ি র্রার্িি সিরাি বির্র্ �রার্ি আ�বন 
এিন সিরাি স্কন্দ্র স্রা�ন ্কির্র্ এিং ধরািণরা িিরা িরান্করািীর্িির্্ক 
বক্তৃো সিয়রাি আহ্রান িরানরার্র্ �রার্িন।

আ�বন এটি অনলরাইর্ন সজক্য় ্কির্র্ িরাইর্ল - িরুবি সিরাধ তর্বি 
্কির্র্ এিং িরানুষর্্ক ওর্য়িসরাইর্িি িরাধ্যর্ি সিরািিরার্ন উৎসরাবহর্ 
্কির্র্ প্রিত্ত সসরার্্যরাল বিবিয়রা গ্ররাবেসে ি্যিহরাি ্করুন৷

World CP Day 2022 Campaign Guide



19বিশ্ব সে: স�ো: বিিে 2022 প্রচারাভিযান ভনর্্দদেভিকা

বিবিয়রা ্করািরার্িি লরার্িি 
িন্য �িরাির্ কে

প্রিরািরাবিযরান ্করািরাি ্কিরাি িন্য প্রিবলর্ বিবিয়রা 
আউির্লি প্ররাবপ্ত আ�নরাি আওর্রা ভবস্তৃে ্কির্র্ সহরায়র্রা 
্কির্ি।

প্রর্র্ি আিিরা আ�নরার্্ক আ�নরাি এলরা্করায় ্কি কেির্ 
এিন সরাংিরাবি্কর্িি র্নরাক্ত ্কিরাি �িরাির্ কে বিজছি যরািরা 
অর্ীর্র্ সসবিব্রাল স�রালজি সম্পর্্ককে বির্�রািকে ্কর্ির্ছন 
--এি অর্ কে হর্র্ �রার্ি র্রািরা আিরাি এ বিষর্য় বির্�রািকে 
্কির্র্ আগ্রহী।

এি�র্ি প্রিরািরাবিযরার্নি বিষর্য় র্রার্িির্্ক অিবহর্ ্কিরাি 
লর্ক্ষ্য প্রিত্ত বিবিয়রা বিবলি সিির্লেিটি ি্যিহরাি ্কির্িন৷ 
আিিরা আ�নরার্্ক আ�নরাি স্রানীয় সপ্রক্ষরা�ি, অিীটি 
প্র্করার্নরা এিং উজদেটি িনর্গরাষ্ঠীি ্করার্ছ আিও প্ররাসবগে্ক 
্কিরাি লর্ক্ষ্য বিবিয়রা বিবলিটির্্ক ্করাস্িরাইি ্কির্র্ 
উৎসরাবহর্ ্কিবছ৷

বিবিয়রা বিবলি
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উ�্কিণ

আিরার্িি ্করার্ছ আ�নরাি বিশ্ব সসবিব্রাল স�রালজি বিির্সি 
প্রিরািরাবিযরার্নি �বি্কল্পনরায় ি্যিহরাি উ�র্যরাগী এ্ক সসি উ�্কিণ 
ির্য়র্ছ। বনর্ি উবলিবখর্ ্কিরা এসি উ�্কিণ িরাউনর্লরাি ্কির্র্ 
worldcpday.org/resources-এ যরান। আিরার্িি িরার্কেরা ছবড়র্য় সিয়রাি 
বিষয়টি বনজচির্ ্কির্র্ এগুর্লরাি প্রবর্টি 16 টি িরাষরায় অনুিরাি ্কিরা 
হর্ি।

• অর্ন্ক অর্ন্ক ্করািণ-এি সলরার্গরা

• 2 x স�রাস্রাি

• 8 x ইনস্রাগ্ররাি অর্িরা সেসিু্ক-এি িন্য  
সসরার্্যরাল িরাইল 

• 1 x সেসিু্ক সহিরাি

• বিবিয়রা বিবলি সিির্লেি

• বর্ক্ষরািূল্ক সরািগ্রী যরার্র্ ির্য়র্ছ:

1. সসবিব্রাল স�রালজি ইনর্েরাগ্ররাবে্ক ্কী

2. সসবিব্রাল স�রালজি স্রাইি সর্রা ্কী

3. সিরাগ বনণ কেয় ও বিব্কৎসরা বিষয়্ক স�রাস্রাি

4. আিরাি বপ্রয় র্ব্দ সম্ববলর্ স�রাস্রাি

20
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আিরার্িি সরার্র্ সযরাগরার্যরাগ ্করুন
ব্কিরার্ি আ�নরাি প্রিরািরাবিযরান সজক্য় ্কির্িন সস সম্পর্্ককে �িরাির্ কে সম্ববলর্ স্করার্নরা 
বনর্িকেবর্্করা প্রর্য়রািন হর্ল অনুগ্রহ ্কর্ি  contact@worldcpday.org-এি িরাধ্যর্ি 

সযরাগরার্যরাগ ্কির্িন

mailto:contact%40worldcpday.org?subject=

