ননতাদের জনয
বনদেেবিকা
ভূবমকা
নে মণ্ডলী িাইদরর সম্প্রোদের মানু ষদের মদযয তাদের বিশ্বাসদক ভাগ কদর ননে,
এখন তারা এই উপকরণ িযিহার করদি, এিং সপ্তাদহ এক বেন নেখা করার
প্রস্তাি নেওো হদে থাদক, নেবেন আপবন নেড় নথদক েু ই ঘণ্টার জনয বমবলত
হদিন এিং এই গুরুত্বপূ ণে সু সমাচারমূ লক ও বিষযত্বমূ লক কােেকলাপগুবল
করদিন। মালাবখ বকডস ক্লাি শুরু হওোর কদেকবেন আদগ সম্প্রোদের
মানু ষদের মাদে বকছু হযান্ডআউট বিবল করদত পাদরন অথিা এমন একবট স্থাদন
একবট নপাষ্টার লাগাদত পাদরন, োদত সম্প্রোদের সি মানু দষরা নসটা নেখদত
পাে। ইন্টারদনদটর মাযযদম এদক অপদরর সাদথ নোগাদোগ করুন এিং বিজ্ঞাপন
করার জনয আপনার মণ্ডলীর নলাদকদের বনেু ক্ত হদত িলু ন। মদন রাখদিন,
মালাবখ বকডস ক্লাদির েদলর সেসযরা নেন আদগ নথদক নেখা করদত থাদক,
বিবভন্ন কাদজর জনয ননতাদের মাদে োবেত্ব ভাগ কদর নেে, নকাদনা উপাোন
বিতরণ করার থাকদল তা করদি, এিং অিদিদষ ক্লাদির বেনগুবলদক গবতিীল,
মজাোর ও স্মরণীে কদর নতালার জনয পবরকল্পনা করদি।

মালাবখ বকডস ক্লাদির েল
পালকঃ তার প্রযান ভূ বমকা হল একজন অবযনােক বহদসদি পবরচালনা নেওো,
এিং এই সু সমাচারমূ লক ও বিষযত্বমূ লক প্রদচষ্টাে সাফদলযর বেদক সম্পূ ণে েলদক
পবরচালনা করা।
ক্লাদির পবরচালকঃ নেচ্ছাদসিকদের েলদক প্রবিবিত কদর তুলদি ও তাদের
পরামিে বেদত থাকদি, তাদের সাদথ বনেবমত নেখা করদি, পবরকল্পনা করদি
এিং মালাবখ বকডস ক্লািদক সাফলযমবণ্ডত কদর নতালার জনয বিবভন্ন োবেত্বগুবল
অনযদের সাদথ পালন করদি।
কাবহনী িলার ননতারাঃ এই ননতারা প্রস্তাবিত অনু ষ্ঠাদনর কাঠাদমাবটদক গদড়
তুলদি ও সহজতর কদর তুলদি। তাদের মদযয একজন ক্লাদির পবরচালক
থাকদি, িাবকরা আরাযনা ননতা, অদনযরা নঘাষণা করদত পাদর এিং সিাই
বিশুদের সাদথ েু ক্ত থাকদি। নে ননতারা বিশুদেরদক সামদন নথদক পবরচালনা
করদি না, তারা তাদের মদযযই িদস থাকদি ও বিশুদের বনেন্ত্রণ কদর রাখদি।
কাবহনী িলার প্রযান িযবক্তঃ ননতারা, োরা প্রাথেনাপূ িেক িাইদিদলর িাতোগুবল
উপস্থাপনা করার জনয প্রবিবিত থাকদি, এিং তাদের মদযয একজন ভাদলা
কথদকর গুণগুবল থাকদি।
নছাট েদলর ননতারাঃ এরা হল নসই িযবক্তরা োরা বিশুদের কাবহনী িলার জনয
প্রবিিণ নেদি, োদত তারা তাদের পবরিাদর, স্কুদল এিং নেদকাদনা স্থাদন এই
কাবহনীগুবল সবঠক ভাদি িলদত পাদর।
নখলার ননতারাঃ ক্লাদির নখলাগুবল প্রস্তুত করার োবেদত্ব এরা থাকদি। নখলাগুবল
নেন মজাোর, আকষেণীে, বিবভন্ন যরদণর, এিং সবঠক সমদে হদে থাদক। এই
ননতারা বিশুদের আকৃষ্ট করার জনয অঙ্গীকারিদ্ধ থাকদি এিং প্রদতযক সমদে
তারা তাদের সদিোত্তম প্রদচষ্টা নেদি।

প্রস্তাবিত অনু ষ্ঠান
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অভযথেনা ও নখলার সমে (৩০ বমবনট)
গান ও আরাযনা (১০ বমবনট)
সািযোদনর সমে (৫ বমবনট)
কাবহনী িলার প্রযান িযবক্তর দ্বারা কাবহনীর সমে
(বডবজটাল েৃ িযমান উপকরণ উপলব্ধ আদছ, ১৫
বমবনট)
নছাট েদলর সমে (৩০ বমবনট)
সাফলয েীকৃবত নেওো, েবে থাদক (১০ বমবনট)
নঘাষণা ও নিষ প্রাথেনা (৫ বমবনট)

প্রদতযক ক্লাদির সমদে, সিাইদক োগত
জানান এিং তাদের িলু ন নে তাদেরদক নেখদত নপদে আপবন
খুি খুবি। ক্লাদির শুরুদত সিাইদক একত্র করুন এিং নসই
বেদনর বনদেেবিকা তাদের জানান। ক্লাদির পবরচালক সমদের
নখোল রাখদি োদত ক্লাদির সমস্ত অনু ষ্ঠানগুবল সবঠক সমদের
মদযয নিষ হে।

নখলার সমে
একবট উত্তম নকৌিল বহদসদি, কখনও কখনও
এই মজাোর সমেবট ক্লাদির শুরুদতই করদত
পাদরন, নেমন উোহরণ, েখন বিশুরা শুযু নখলা
নখলদি িদল নেবর কদর আদস, অথিা েখন
আপনার কাদছ কম সংখযক বিশুরা আদছ,
তাদের অনু দপ্ররণা নেওোর জনয ও ননতাদের
জাবগদে নতালার জনয নখলাগুবল শুরুদত করদত
পাদরন।
আপনার কাদছ েবে অদনক বিশুরা থাদক ও বিবভন্ন
িেদসর বিশুরা থাদক, তাহদল েু বট েদল ভাগ কদর
বেন ও েু ইজন নখলার ননতাদের প্রস্তুত করুন।
প্রদতযক েদলর জনয একবট নচৌদকা আকার করুন,
এিং আকাদরর সমতরল বেদক বিশুদের লাইন বেদে
োাঁড় করান। এই ভাদি তাদের নেৌড় প্রবতদোবগতার
জনয সহদজ োাঁড় করাদত পারদিন।

গান ও আরাযনা
কদেকবট নিদছ ননওো গানগুবলর কথাগুবল কবম্পউটার নথদক নেদখ নেদখ সু দরর
সাদথ গান করদত পাদরন, অথিা মণ্ডলীর আরাযনা েদলর সেসযদের বেদে
একবট গান ও আরাযনার সমে রাখদত পাদরন।

সাফদলযর
েীকৃবত
এবট েবে প্রথম মালাবখ বকডস ক্লাি হে, তাহদল ভবিষযদতর বিবভন্ন
সাফদলযর জনয পুরষ্কারগুবল সম্পদকে নঘাষণা করুনঃ নেমন, িাবড়র
নলাদকদের কাদছ কাবহনী িলা, নখলার সমদে প্রস্তুবত ননওোর জনয
ননতাদের সাহােয করা, অনযানয বিষদে অংিগ্রহণ করা (প্রদতযক ২
অথিা ৩ মাদস তাদের পুরষ্কার বেদত পাদরন)।

সািযোন
একজন ননতা বহদসদি আপবন নেন আেিে হন। কখনও কখনও আপবন প্রথদম
আপনার সািয িলু ন, তারপর অনযদের িলার জনয সু দোগ কদর বেন।

নঘাষণা ও নিষ প্রাথেনা
ঈশ্বদরর িৃ হৎ কাবহনী িলার সমে
মালাবখ বকডস ক্লাদির মদযয এবট হল সিদচদে গুরুত্বপূ ণে সমে। প্রযান লিয
হল নেদকাদনা ভাদি সু সমাচারবট উপস্থাপন করা এিং মালাবখ বকডস ক্লাদির
সভাগুবলর মদযয বিষযদত্বর প্রবিোবটদক িজাে রাখা। এই কাবহনী িলার সমে
নথদক বিশুরা ও ননতারা নছাট নছাট েদল ভাগ হদে োদি (ডাউনদলাড করার
জনয েৃ িযমান উপকরণ উপলব্ধ আদছ)।

নছাট েদলর সমে
িড় েদলর মদযয বিশুরা নে কাবহনীবট শুদনদছ, নছাট েদলর মদযয তারা নসই
কাবহনীবট িলদি। এই সমদে আপবন িু েদত পারদিন নে বিশুরা ঈশ্বদরর িৃ হৎ
কাবহনীবটদক সবঠক ভাদি িু েদত নপদরদছ বকনা এিং ঈশ্বদরর িাকয িলার জনয
তাদেরদক প্রবিবিত করদত পারদিন। নছাট েদলর ননতা বহদসদি আপনাদক
নিানার িমতাদক আরও তীক্ষ্ণ করদত হদি এিং আপনার বিশুদের জনয একবট
বনরাপে ও সম্মানীে পবরদিি গদড় তুলদত হদি োদত তারা একজন উত্তম
কথক হদে উঠদত পাদর। বিিণ প্রবিোবটদক আরও উন্নত কদর নতালার জনয
আপনার েদলর প্রদোজন অনু োেী আপবন সিসমদে প্রশ্ন বজদজ্ঞস করদত পাদরন
(ডাউনদলাদডর জনয েৃ িযমান উপকরণ উপলব্ধ আদছ)।

এই বিষদে পবিত্র আত্মার পবরচালনার প্রবত
লিয রাখুন এিং পরিতেী বেদনর সভার স্মে ও
স্থাদনর নঘাষণা করুন। বিশুরা েখন িাবড় োদি,
তখন তাদের জনয আিীিোদের প্রাথেনা কদর নিষ
করুন।

