
বিশ্ব বহিঃপ্রচার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন

প্রত্যেকেই কারো 
না কারো কাছে 
পৌঁছাতে পারে।
একসাথে আমরা 
সমগ্র বিশ্বে পৌঁছাতে 
পারি!

বিশ্ব বহিঃপ্রচার 
দিবস’কে এখন বলা হয় 
গো ডে।



২০১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
বিশ্ব বহিঃপ্রচার 
আন্দোলন: 
১৫.২ কোটি সক্রিয় বিশ্বাসী

১৪০ কোটি লোকের কাছে সুসমাচার 
পৌঁছে দিয়েছে

৮.০৪ কোটি লোক পরিত্রাণ পেয়ে 
খ্রীষ্টের কাছে তাদের জীবন সমর্পণ 
করেছে

এটি একটি প্রয়োজন এবং একটি 
সুযোগ
“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর;”   
মথি ২৮:১৯ পদ 

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাওয়া 
বিস্ময়কর পরিত্রাণের বিষয়ে জানে না। তারা খ্রীষ্টবিহীন 
অনন্তকালের মুখোমুখি। এটি দুঃখজনক! কিন্তু আপনি 
এটি পরিবর্তন করতে পারেন!

বিশ্ব বহিঃপ্রচার আন্দোলন

২০১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মন্ডলী 
এবং পরিচর্য্যা লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীকে সাক্ষী হওয়ার 
জন্য এবং সজ্জিত করার জন্য এবং বিশ্ব বহিঃপ্রচার 
দিবসে সুসমাচার শেয়ার করার জন্য একত্রে কাজ 
করছে। ২০২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দিনটি পুরো মাস পর্যন্ত 
বাড়ানো হয়েছিল। বিশ্ব বহিঃপ্রচার দশক হচ্ছে ২০৩০ 
খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুসমাচারকে প্রত্যেক ব্যক্তির 
কাছে পৌঁছানোর তীব্রতর প্রচেষ্টা। আমরা আপনাকে 
এই বিশ্ব বহিঃপ্রচার আন্দোলনের অংশ হওয়ার জন্য 
আমন্ত্রণ জানাই!
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মে মাসের প্রথম সপ্তাহান্তে লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীদের সাথে 
প্রার্থনা করুন। ২০২২ খ্রীষ্টাব্দের পুরো মে মাস জুড়ে সব 
ধরনের সুসমাচার প্রচারমূলক কার্যকর্ম করুন।

www.GoMonth.world

২৮শে মে, ২০২২ খ্রীষ্টাব্দ শনিবার, কমপক্ষে একজন 
ব্যক্তির সাথে সুসমাচার শেয়ার করুন। (বিশ্ব বহিঃপ্রচার 
দিবস) 

www.GoDay.world

বিশ্ব বহিঃপ্রচার দশক –  
প্রার্থনা – সুসমাচার প্রচার - শিষ্যত্ব

গো দশকের লক্ষ্য হল সুসমাচার প্রচারকে তীব্র করা এবং 
২০৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে 
সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। — একসাথে আমরা বিশ্বের কাছে 
পৌঁছাতে পারি! 

www.GoDecade.world

আপনাকে এই কার্যক্রমগুলিতে সারা বিশ্বের লক্ষ 
লক্ষ বিশ্বাসীদের সাথে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ 
জানানো হচ্ছে:

বিশ্ব প্রশিক্ষণ 
দিবস 
প্রশিক্ষণের দিন। এপ্রিল 
মাসের শেষ শনিবার।

বিশ্ব প্রার্থনা দিবস 
প্রার্থনা দিয়ে বিশ্ব 
বহিঃপ্রচার মাস শুরু করুন, 
www.GoPray.world

#GOSHAREDAY + Pray&GO

শিশুদের এবং যুবক-যুবতীদের জন্য মাসিক বহিঃপ্রচার হচ্ছে শেষ 
শনিবার। এবং সকলের জন্য প্রার্থনা এবং বহিঃপ্রচার হচ্ছে প্রত্যেক 
মাসের শেষ শুক্রবার এবং শনিবার।

আরও তথ্যের জন্য www.GoMovement.world দেখুন।



প্রত্যেকেই কারো না কারো কাছে পৌঁছাতে পারে।  
একসাথে আমরা সমগ্র বিশ্বে পৌঁছাতে পারি!

অনলাইন
নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করতে 
এবং সহায়ক প্রশিক্ষণ এবং 
রিসোর্সগুলি ডাউনলোড করতে 
আমাদের ওয়েবপেজটি দেখুন।

www.GoMovement.world

সাক্ষ্য
#gomovement এর সাথে সোশ্যাল 
মিডিয়াতে আপনার সাক্ষ্য শেয়ার করুন।

অংশীদাররা 
বিশ্ব বহিঃপ্রচার আন্দোলন 
হল একটি সহযোগী প্রচেষ্টা যা 
অনেক অংশীদার দ্বারা সমর্থিত।

বিশ্ব বহিঃপ্রচার  
আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন

বিশ্ব বহিঃপ্রচার আন্দোলন হচ্ছে 
লোকদের বিশ্বাস শেয়ার শুরু করতে 
উৎসাহিত করার এক দুর্দান্ত উপায়!  
স্টিভ ডগলাস,  
প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস ক্রু

GO Movement | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

প্রতিটি মন্ডলী
রাস্তায়, পার্কে, ইত্যাদিতে দলে দলে পৌঁছে যান। 
অনলাইনে বা ঘরে ঘরে সুসমাচার শেয়ার করুন এবং 
আরও অনেক কিছু!

প্রতিটি বিশ্বাসী
সুসমাচার এবং আপনার সাক্ষ্য বন্ধু, প্রতিবেশী, 
সহকর্মী এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করুন।

যখন প্রতিটি বিশ্বাসী সাক্ষ্যদান 
করবে তখন আমাদের পৃথিবীতে এর 
প্রভাব কী হতে পারে তা কল্পনা 
করুন।  
ওয়ার্নার নাচটিগল, সভাপতি 
বিশ্ব বহিঃপ্রচার আন্দোলন


