
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

একতা ও প্রেম  
 
 
 

কলকাতা প্র ামান কযাথললক মহাধমমেদেশ  

সাধা ণ খ্রীষ্টভক্তমন্ডলী  সদে সামালিক প্রসতুবন্ধন স্থাপদন   

পালকীয় পল কল্পনা 

২০১৫ - ২০১৮  

 

  “সঠিক পালকীয় পরিকল্পনা কযাথরলক সম্প্রদায় রিসাবে আমাবদি এরিবয় চলাি পথ 
দদখায় এেং অগ্রারিকাি রচরিত কবি লক্ষ্য রিি কিবত সািায্য কবি৷ এই পরিকল্পনা কিা 
িয় পরেত্র োইবেবলি উপি প্রাথথনা, িযান ও আমাবদি রেশ্বাবসি রিরিবত৷ এই পরিকল্পনা 
রেশবপি এলাকায় রেরিন্ন পযারিবশ দমষপালকবদি (পালপুবিারিত) েতথ মান অেিা, আমাবদি 
সামবন সুবয্াি ও োিা, ইতযারদ পরিরিরতি পুঙ্খানপুুঙ্খ ও সৎ মলূযায়ন কবিই কিা উরচত৷   

 
  আমাবদি রেশ্বাস য্রদও েদলায় না, আমিা দয্ পরিরিরতি মবিয োস করি তা ক্রমািত 
েদলায়৷ এই জনয পালকীয় পরিকল্পনাও আমাবদি সািািণ খ্রীষ্টিক্তমন্ডলীি িানীয় 
পরিরিরত অনযু্ায়ী অগ্রারিকাবিি রিরিবত েদবল রনবত িবে৷  

 

 

***  
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  সুসমাচাি আমাবদি উপি দয্সে দারয়ত্ব দদওয়া িবয়বে, রেশ্বস্ত দসেক িবয় দসগুরল পালন 
কবি ঈশ্বিবক িনযোদ রদবত েবল৷ তাই আমাবদি সেসময় রনবজবদি প্রশ্ন কিা উরচত 
রকিাবে আমিা আমাবদি সময়, প্ররতিা এেং সম্পদ অনযবদি দসোয় রনবয়ারজত কবিরে৷ 
মঙ্গল সমাচাবি দয্ািয ও অবয্ািয কমথচািীি উপমাবত প্ররতটি দাসবক তাি কাবজি রিসাে 
রদবত েলা িবয়রেল; আমিা প্রবতযবক ঈশ্ববিি কাে দথবক দয্ গুণ ও প্ররতিা দপবয়রে, তা 
অবনযি উপকাবি েযেিাি কিাি জনয আমিা ঈশ্ববিি কাবে দায়েদ্ধ৷ 
 
  কলকাতা প্র ামান কযাথললক মহাধমমেদেদশ  অগ্রারিকাি রেবেচনা কবি, আমাবদি 
ঠিক কিবত িবে রকিাবে (১) আমিা আবিা কায্থকিিাবে ও দলিতিাবে কাজ কিবত 
পারি (২) আমাবদি প্রবচষ্টায় মবনারনবেশ কিবত পারি  এেং (৩)আমাবদি কাবজি সঠিক 
মলূযায়ন কিবত পারি৷ খ্রীষ্টিক্তমন্ডলীি প্ররত পালকীয় পরিকল্পনাি সময় দটুি রেষয় নজি 
রদবত িবে (১)রক সিঞ্জাম ো সািায্য দিকাি এেং (২) রকিাবে আবিা রেবেচনাি 
মািযবম আমাবদি সম্পদ অবনযি দসোয় েযেিাি কিা য্ায়৷ 

পুিাতনকাবল ঈশ্বি িমথপ্রেক্তাি মািযবম আমাবদি পূেথপুরুষবদি সবঙ্গ কথা েলবতন৷ সাম্প্ররতককাবল রতরন তাাঁি 
পুত্র য্ীশুখ্রীষ্ট য্াবক রতরন সে রকেুি উিিারিকািী রনয্কু্ত কবিবেন, তাাঁি মািযবম আমাবদি সবঙ্গ কথা 
েবলবেন৷" 
- রিব্রু ১: ১-২ 
   

কযাথললক প্র াগাদ াগকা ীদে   োথমনা 

দি ঈশ্বি, আমাবদি দপ্রমময় রপতা, পুিাবনা রদবন আপরন িমথপ্রেক্তাবদি মািযবম আমাবদি 
পূেথপুরুষবদি সবঙ্গ দয্ািাবয্াি কিবতন৷ সমবয়ি পূণথতাি পবি আপরন আপনাি পুত্র য্ীশুি 
মািযবম আমাবদি সাবথ কথা েবলবেন৷ রতরন সিজ িবল্পি মািযবম আমাবদি ঐশ্বরিক 
িাবজযি িিসয রশরখবয়বেন৷ আমাবদি রনজস্ব পরিরিরতবত আমিা সামারজক দয্ািাবয্াবিি 
রেরিন্ন মািযবম আপনাি জীেনদায়ী োকযবক োস্তবে পরিণত কিবত অবনক োিাি সম্মুখীন 
িই৷ রপতা, আপনাি কথা আমাবদি েঝুবত এেং অনযবদি েঝুাবত সািায্য করুন৷ আমাবদি 
আিুরনক দয্ািাবয্াবিি উপায় েযেিাবি সক্ষ্ম করুন,  য্াবত প্রবতযবক য্ীশুি মবিয শাশ্বত 
জীেবনি পূণথতা লাি কবি৷ আবমন৷ 
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ভূলমকা 
 
  দয্ািাবয্াি েযেিা এেং সমাজ এই দইুবয়ি সবঙ্গই মণ্ডলীি অরেরিন্ন সম্পকথ  কািণ ঈশ্বি 
রনবজবক প্রকাবশি মািযবম প্ররতটি রেশ্বাসীবক তাাঁি সম্প্রদাবয় অন্তিুথ ক্ত কবিন৷ পরিোবিি পবি 
মানষু িানীয় পযারিবশি সবঙ্গ পরিরচত িয়, দয্খাবন উপাসনা ও উদািতা উিবয়ি উবেষ 
িয়৷ এটা সম্ভে িয় দয্ািাবয্াবিি কািবণ:  রেশ্বাস ের়িবয় প়িা, িিোবনি োণী  প্রচাি, 
িমথসংস্কাবিি উদয্াপন, িিীেবক সািায্যদান এেং েৃিিি রমলবনি মািযবম৷ খ্রীষ্টিক্তমণ্ডলীি 
সমস্ত দয্ািাবয্াি, এমনরক তাি িণমািযবমি প্রযু্রক্তিত অগ্রিরত সেই ঈশ্ববিি আত্মপ্রকাবশি 
রিরি দথবক প্রোরিত িয়৷ 

  মন্ডলীি সবঙ্গ মানবুষি দয্ািাবয্াি পরেত্র রত্রবত্বি(রপতা, পুত্র ও পরেত্র আত্মাি রমলন) 
একাত্মতাি মত৷ ঈশ্ববিি োণী দ্বািা সৃষ্ট, দসই োণীবতই পুষ্ট এেং পরেত্র আত্মায় িিপুি 
িবয় মন্ডলী তাি দয্ািাবয্াি িাপবনি মািযবম সোি সবঙ্গ রমলবনি ইিা প্রকাশ কবি, 
সমাজ সৃরষ্ট কবি, িিোবনি োণী প্রচাি কবি এেং ঈশ্ববিি সৃষ্ট রশশুবদি িে দশাবন৷ 
মন্ডলী জাবন দয্ েতথ মান সমাজ আিুরনক দয্ািাবয্াি মািযম দয্মন খেবিি কািজ, 
পরত্রকা, েই, দটরলবয্ািাবয্াি, দিরিও, দটরলরিশন, রিল্ম, ইবলকট্ররনক দমইল এেং 
আিুরনক মািযম ো়িা  প্রায় অচল৷ মন্ডলী জাবন দয্ য্ীশুখ্রীবষ্টি রনবদথ বশ  পৃরথেীি সে 
প্রাবন্ত সুসমাচাি প্রচাি কিা তাি দারয়ত্ব (মরথ ২৮:১৯)৷ তাই দস আোিও জানবত চায় 
রকিাবে ঈশ্ববিি োণী পৃরথেীি সোি কাবে দপ াঁোবনা য্ায়৷  
  
  মন্ডলী দীর্থকাল িবি স্বীকাি কবিবে দয্ সমাবজ িণমািযবমি িূরমকা িল প্ররতপালক ও 
একই সবঙ্গ সুসমাচাি প্রচাি কিা৷ সামারজক িণমািযম মানষুবক এক কিায় মিান অেদান 
িাখবত সক্ষ্ম (Communio et Progressio 9)৷ মন্ডলী তাি সৃরষ্টকতথ াি সামবন অপিািী 
প্ররতপন্ন িবে য্রদ দস মানবুষি দক্ষ্তায় ততিী িণবয্ািাবয্াি মািযম য্া তদরনক আিও 
রনখুাঁত ও শরক্তশালী িবি, তাি সদ্বযেিাি না কবি৷ কািণ এই আিুরনক মািযম  েযেিাি 
কবিই দস  'ো়িীি োদ দথবক' প্রিুি োণী' দর্াষণা কিাি (Evangelii Nuntiandi, 45) 
দারয়ত্বিাি রনবয়বে৷ 
 

আিুরনক সংসৃ্করতি যু্বি খৃস্ট িবমথি প্রচাি দয্বিতু িণমািযবমি উপি খুে রনিথ িশীল, 
দকেল খৃবস্টি োতথ া এেং মন্ডলীি খাাঁটি রশক্ষ্া প্রচাবিি জনয িণমািযম েযেিাি কিা য্বথষ্ট 
নয়৷ এই রশক্ষ্া আিুরনক দয্ািাবয্াি মািযবমি নতুন সংসৃ্করতি মবিয একীিূত কিা 
প্রবয়াজন৷ এটি একটি জটিল রেষয় কািণ এই নতুন সংসৃ্করত শুিুমাত্র য্া প্রকাশ কিা িয় 
তাি মবিযই সীমােদ্ধ না দথবক, আিুরনক িাষা, দক শল এেং দয্ািাবয্াি মািযম নতুন 
মবনারেজ্ঞাবনি অনয মাত্রা দয্াি কিবে৷ (Redemptoris Missio, 37). 

 

 
*** 
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এটা একটি অনস্বীকায্থ োস্তে রেশ্বজবু়ি দয্ সে আিুরনক িণমািযবমি প্রিাে এেং পরিেতথ ন 
িবয়বে, তাি দকন্দ্রিল িল শিি, রেবশষ কবি মিানিি৷ িািবত এেং আিুরনক রেবশ্ব পরিোি 
দথবক শুরু কবি িাজনীরতবত য্ািা সেবচবয় ক্ষ্মতাশালী তািা সোই ে়ি শিবি থাবক৷ 
আমাবদি মিািমথপ্রবদবশি মাবঝ িবয়বে কলকাতা শিি, তাি কতৃথ ত্ব ও সংসৃ্করত রনবয়, 
দয্খাবন শুিুই লক্ষ্ লক্ষ্ মানবুষি জীেন ততিী িয় না, পরিমেঙ্গ িাবজযি দিূেতী গ্রাবমি 
মানবুষিও জীেবনও কলকাতা তাি প্রিাে রেস্তাি কবি৷ 
  
িানীয় মন্ডলীি আহ্বাবন সা়িা রদবয় নতুন প্ররতবয্ারিতা গ্রিণ এেং রখ্রস্ট িমথ প্রচাবি ও 
সোি িাবলাি জনয সামারজক িণমািযম েযেিাি; এেং Aetatis Novae (য্াি অথথ একটি 
নতুন যু্বিি আরেিথ াে) সা়িা রদবয়, আমিা রেনীতিাবে িণমািযম েযেিাবিি জনয একটি 
সামরগ্রক পরিকল্পনা দপশ কিরে, য্াি দ্বািা রচিাচরিত এেং আিুরনক উিয় িণমািযম 
আমিা উপযু্ক্তিাবে েযেিাি কিবো৷ আমিা রেশ্বাস করি মন্ডলীি এই ক্ষ্মতা আবে এেং 
দসইসবঙ্গ দারয়ত্ব িবয়বে এই িণমািযম েযেিাি কবি আমাবদি আিযারত্মক েরৃদ্ধ র্টাবনাি, 
জারতি জীেবন উন্নরত কিা, য্াি িবল সািািণ খ্রীষ্টমন্ডলীি এেং সে মানবুষি কলযাণ 
িবে৷ 
 
সামালিক প্রসতুবন্ধন স্থাপদন  িনয পালকীয় পল কল্পনা  
 
িযাটিকান রদ্বতীয় কাউরিবলি নরথ ইন্টা  লমল লিকা Inter Mirifica  (সামারজক 
দয্ািাবয্াি মািযবমি উপি কাউরিবলি িিমান – ১৯৬৩), Communio et Progressio 

কলমউলনও এট্ প্রোদেলসও (১৯৭১) এেং এটাটিস প্রনাদভ (য্াি অথথ একটি নতুন 
যু্বিি আরেিথ াে -১৯৯২), পরিষ্কািিাবে েবল দয্ মন্ডলী আিুরনক দয্ািাবয্াি মািযমবক 
সবেথাচ্চ গুরুত্ব দদয়, য্া মানেসমাবজ সে িিবনি দয্ািাবয্াি েযেিা দোঝায় দয্মন 
দীর্থকাল িবি প্রচরলত পদ্ধরতবত িল্প েলা, নাটক, নতৃয ও সঙ্গীত, সৃজনশীল রশল্প, রপ্রন্ট ও 
ইবলক্ট্ররনক সংোদমািযম এেং ওবয়ে, ব্লি এেং সামারজক দনটওয়াবকথ ি আিুরনক িণমািযম৷ 

 
আমিা দচষ্টা কবিরে এই পালকীয় পরিকল্পনা: 
 

 ঈশ্বি দকরন্দ্রক এেং এরশয়া দকরন্দ্রক (এরশয়াি রিজথ া, ২৯)কিবত  

 সোি িাবলাি জনয (করমউরনও এট্ দপ্রাবগ্ররসও, n. ১৬)  
 

 িণমখুী দয্ািাবয্াি উৎসারিত কিবত  (FABC BM, ’97)  

 দয্ািাবয্াি এমন কিবত য্া মানষুবক ক্ষ্মতাশালী কবি  

• আিুরনক িণমািযম সংসৃ্করতি মবিয িাবলা সংোদ একীিূত কিবত  (রিবিমপ্টরিস 
রমরসও ৩৭, এরশয়াি রিজথ া , ৪৮)  
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সামারজক দয্ািাবয্াবিি পালকীয় পরিকল্পনা োস্তোয়ন কিা িবে কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি 

সামারজক দয্ািাবয্াি রেিাবিি দনতৃবত্ব, কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি সামারজক দয্ািাবয্ািেযেিা 
করমশবনি (Archdiocesan Social Communications Commission - ASCC) মািযবম, য্া 
কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি সামরগ্রক পালকীয় পরিকল্পনাি একটি অঙ্গ৷ 

 
 
এই করমশন কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি মবনানীত কযাথরলক িণমািযবমি প্ররতরনরিিণ, 
অনযানয কমথদক্ষ্ সািািণ খ্রীষ্টিক্তেনৃ্দ, পুবিারিতেিথ এেং সনযাসব্রতী দ্বািা িঠিত িবয়বে৷ 
 

িািবতি কযাথরলক রেশপ কনিাবিি (CBCI) সামারজক দয্ািাবয্াি রেষবয় রেরিন্ন 
রনবদথশােলী এেং তাি সবঙ্গ আচিণ রেরিি নীরত উবেখ কবিবে৷ সামারজক দয্ািাবয্াবিি 
জনয পালকীয় পরিকল্পনাি এই নরথ সৃরষ্টবত, ASCC রনম্নরলরখত এই নীরতই অনসুিণ কবিবে: 

 

• সািািণ খ্রীষ্টিক্তবদি সবঙ্গ মন্ডলীি দয্ািাবয্াবিি মবিল ততিী িবয়বে পরেত্র রত্রবত্বি আদবল 
দয্খাবন রতন আত্মা এক৷ আমাবদিও পিস্পবিি সবঙ্গ দয্ািাবয্াি িাপবনি মািযবম একাত্ম 
িবত েলা িবয়বে৷ (Communio et Progressio, 8)  

• রেশ্বাবসি প্রকাশ মন্ডলীি দয্ািাবয্ািবক রচরিত কবি (সকবলি দচাবখি সামবন, ২)৷ 
 
• দয্খাবনই সম্ভে মন্ডলীি উরচত দয্ািাবয্াি আলাপ আবলাচনাি মািযবম কিা৷ (Communio et 

Progressio, 115_125)  
• সামারজক দয্ািাবয্াি রিজথ াি প্রকৃরত এেং মানবুষি সাবথ যু্ক্ত৷ (Aetatis Novae, 6; Communio 

et Progressio, 92)  
• মন্ডলীি অরেলবে সতয েলা উরচত এেং এি জনয দলাবকি কাবে জোেরদরিি জনয ততিী 

থাকবত িবে৷ (Communio et Progressio, 123) 

• দয্ািাবয্াি জিবত সে জায়িাবতই এেং সকল মানবুষি মাবঝ মন্ডলীি থাকা উরচত ৷ 

(Aetatis Novae, 17,  Inter Mirifica, 3)   (Communio et Progressio, 24) 

• মন্ডলীি উরচত দয্ািাবয্াবিি েযাপাবি সম্পদ িাি কিা, অনযবদি সবঙ্গ (মন্ডলীি মবিয 
এেং অনয িমীয় রেশ্বাসীবদি সবঙ্গ) সিবয্ারিতা কিা এেং একারিক পিস্পবিি  
পরিপূিক পন্থা অেলেন কিা৷ মন্ডলীি দয্ািাবয্াবিি এটাই িবে আসল চরিত্র৷ 
(Communio et Progressio, 84_99) 

• মন্ডলীবক রনয্থারতত এেং অেবিরলতবদি পাবশ দাাঁ়িাবত িবে৷ (Aetatis Novae, 13,  
 

Communio et Progressio, 92_95)  

• দয্ািাবয্াবিি মান মলূযায়ন িবে সািািণ মানষু কতটা উপকৃত িল তাি উপি 

(Communio et Progressio, 16) রিরি কবি৷ 
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কলকাতা প্র ামান কযাথললক মহাধমমেদেদশ সামালিক প্রসতুবন্ধন স্থাপদন  
েশমন ও উদেশয   
 

েশমন   
 
মানবুষি সবঙ্গ দয্ািাবয্াি িীজথ াি পরিরিি মবিয সীরমত থাবক না; েিং, দয্ািাবয্াি মন্ডলীি 
[এটাটিস দনাবি ৬] অন্তবি থাকা আেশযক৷ য্ীশু খ্রীবষ্টি দদখাবনা পবথ, সমস্ত মানেজারতি 
রেরিন্ন সম্প্রদাবয়ি সবঙ্গ দয্ািাবয্াবিি মািযবম সামারজক দসতুেন্ধন িাপন কিাই িল 
আমাবদি দশথন৷  
 

উদেশয  
সামারজক দয্ািাবয্াবিি জনয আমাবদি লক্ষ্য এেং উবেশয স্বি িাখবত িবে৷ এই উবেশযগুরল 
িল:   
• সামারজক দয্ািাবয্াি মািযবম প্রিুি সুসমাচাি প্রচাি কিা৷ 
• আমাবদি পুবিারিত, সনযাসব্রতী এেং সািািণ খ্রীষ্টিক্তবদি, রেবশষ কবি য্ািা মন্ডলীি 
জনয কাজ, কবিন, তাাঁবদি সামারজক দয্ািাবয্াি / িণমািযবম প্ররশক্ষ্ণ দদওয়া৷ 
• আমাবদি কযাথরলক সম্প্রদাবয়ি সে স্তবি দয্ািাবয্াবিি সময় উিয় পবক্ষ্ি মতামবতি 
আদান প্রদাবনি সংসৃ্করত চাল ুকিা ও তা েজায় িাখা৷ 
• রিজথ াি মবিয এেং োইবি িণমািযম ও জনসংবয্াি কমথদক্ষ্তাি চচথ া ও রেকাশ কিা৷ 
• রেরিন্ন রেষয় পক্ষ্ দনওয়া ো প্রচাি কিা, রেবশষ কবি সে মানবুষি ময্থাদা এেং তাবদি 
অরিকাবিি সমথথবন জনমত সৃরষ্ট কিা৷ 
• সােথজনীন িণমািযম রশক্ষ্াি জনয প্রচাি কিা৷ 
• কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি   জনয প্রবয়াজন-রিরিক কমথসূচীি আবয়াজন / প্রবয্াজনা কিা৷ 

• সাংসৃ্করতক িণমািযম দয্মন দলাকরশল্পকলা, শাস্ত্রীয় রশল্পকলা, নাটক, নাচ ও িান প্রচাি কিা৷ 

• মানরেক ও আরথথক সম্পদ সঠিক েণ্টন কবি কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি সমস্ত মন্ত্রণালবয়ি 
মবিয স্বি ও কায্থকি দয্ািাবয্াবিি েযেিা কিা৷ 

কমম পল কল্পনা 
•  ভাল খব  পল দবশন বা েচা : 
- কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি  ওবয়েসাইটবক http://archdioceseofcalcutta.in/ দয্ািাবয্াবিি 
দকন্দ্ররেন্দ ুকবি আমাবদি কযাথরলক সম্প্রদাবয়ি মবিয িাে, সংোদ ো তথয আদান প্রদান 
কিা, রেবশষ কবি তাবদি জনয য্ািা দকান সািায্য ো তবথযি সন্ধাবন আবেন৷  তাজা 
খেি দদওয়া এেং সাম্প্ররতক উন্নতমাবনি রেষয়েস্তু পাঠাবনাি রেষবয় লক্ষ্য িাখা৷ পযারিশ 
জনসংবয্াি দবলি সবঙ্গ সংিরত িাপণ কবি, দয্ািাবয্াি মািযবমি েতথ মান প্রযু্রক্তি রদবক 
দখয়াল িাখবত িবে, কািণ আমাবদি সমাবজি মানবুষিা, রেবশষত যু্োিা, এই আিুরনক 
প্রযু্রক্তগুরলই দেশী েযেিাি কবি৷ 
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- আমাবদি মিািমথপ্রবদবশি কযাথরলক িণমািযম প্ররতষ্ঠান দয্মন দিিাল্ড, রচত্রোণী, 
রনরতকা, মিািমথপ্রবদবশি  ওবয়েসাইট এবদি সবঙ্গ সিবয্ারিতা কবি এেং দয্ািাবয্াি দিবখ 
একসবঙ্গ মিািমথপ্রবদবশি উন্নরতি জনয দচষ্টা চালাবত িবে৷    

 

- প্ররতিাোন রিজথ া কমীবদি সনাক্তকিণ এেং দয্ািাবয্াি দসোয় তাবদি প্ররশক্ষ্বণি জনয 
উপযু্ক্ত দপ্রিণা দদওয়া: সামারজক রমরিয়া এেং আিুরনক িণমািযবমি দরুনয়ায় নতুন তথয 
প্রযু্রক্তি সুবয্াবিি সুরেিা দনওয়াি জনয তাবদি সরক্রয় অংশগ্রিণ, সুসমাচাবিি োণী প্রচাবি 
সিায়তা কিবে৷ 

 

- সাম্প্রদারয়ক প্রচাি ও অনযানয রমরিয়াবত অপপ্রচাবিি উপি নজি িাখা এেং উপযু্ক্ত 
প্ররতরক্রয়া ও নরথপত্রি মািযবম মন্ডলীি অখণ্ডতা িক্ষ্া কিা৷ 
 

•  আমাদে  পদু ালহত, সনযাসব্রতী এবং সাধা ণ খ্রীষ্টভক্তদে  সামালিক প্র াগাদ াদগ 
েলশক্ষণ প্রেওয়া: 
  

- প্ররতিাোন এেং দপশাদাি জনসংবয্াি কমথকতথ া য্ািা রেরিন্ন পয্থাবয় দনটওয়াকথ  পাবিন 
তাবদি সনাক্তকিণ – রেশবপি এলাকাি / অবনকগুরল পযারিবশি এলাকা/ িানীয় ো 
জাতীয় অঞ্চবল তাবদি রনবয়াি কিা৷ 
 

- করমউরনটিি সকল দনতাবদি জনয – রেশপ, পুবিারিত, সনযাসব্রতী  এেং সািািণ 
খ্রীষ্টিক্তবদি জনয রনয়রমত িণসংবয্াি অনষু্ঠান কিা  দয্ন তািা কায্থকিিাবে সমাজ ও 
মন্ডলীি দসো ও তাবদি নযায্য স্বাথথিক্ষ্াি জনয তাবদি দারয়ত্ব পালন কিবত পাবিন৷ 
 
 

- দসরমনারি পাঠযক্রবমি মবিয পয্থাপ্ত িণমািযম রেষয় এেং িাষায় দক্ষ্তা  অজথ বনি 
পরিকাঠাবমাি প্রেতথ বনি মািযবম দসরমনারিয়ান ও তাবদি প্ররশক্ষ্কবদি উৎসারিত কিা৷ 
 

- মন্ডলীি অনযানয করমশন দয্মন রশক্ষ্া, স্বািয ও যু্ে করমশনবক তাবদি রনজ রনজ 
দয্ািাবয্াি মািযম ো দল ততিীবত সিায়তা কিা৷ 

   

- রিজথ াি কমীবদি আমাবদি করমউরনটিি মানষু এেং সািািণ মানবুষি সবঙ্গ 
আলাপচারিতাি সময় সিানিূুরতশীল, িদ্র এেং সিায়ক িবত েলা এেং এই রেষবয় তাবদি 
প্ররশক্ষ্ণ দদওয়া৷ 
 
 
 
 
 

*** 

৭ 

 

 
 
  



•  প্র াগাদ াদগ  সময় উভয় পক্ষ  মদত  আোন েোদন  আবহ তত ী ক া: 
  

- রিজথ াি কমীবদি আবলাচনা, মবতি আোন েোন এেং পযারিবশি উন্নরতি জনয 
সমরষ্টিত কাবজি সংসৃ্করত ততিী কিা এেং এই রেষবয় সজাি থাকা৷  
  

-  রিজথ াি সামরয়কী, ওবয়েসাইট, রনউজ দলটাি, এেং েবুলটিন দোিথ  ইতযারদবক 
পািস্পরিকিাবে সরক্রয় (রদ্বমখুী) কিা৷ 

 

- পুবিারিতেিথ, দসরমনারিয়ান, সনযাসব্রতী এেং রিজথ াি অনযানয কমীবদি দয্ািাবয্াি দক্ষ্তা 
এেং িণমািযবম প্ররশক্ষ্ণ দদওয়া (বয্মন - রমরিয়াি সাবথ কথা েলাি সময় কযাবমিাি 
সামবন েসাি কায়দা, েুরদ্ধমিা এেং েযরক্তত্ব েজায় িাখা)৷ 
 
- সংকবটি সময় স্বিতাি সবঙ্গ দয্ািাবয্াি ো িণমািযম পরিচালনা কিা (েযেিাপনা, 
িরেষযৎ িল এেং পুনরুদ্ধাি)৷  

   
- িাল দয্ািাবয্াি দনটওয়াবকথ ি জনয মিািমথপ্রবদবশি দয্ািাবয্াি প্রযু্রক্ত এেং সিঞ্জাম মাবঝ 

মাবঝ পিীক্ষ্া কিা এেং উন্নত কিা৷ দয্ািাবয্াবিি আিুরনক পদ্ধরত দয্মন ইনস্টযান্ট 
দমবসরজং এেং রিওআইরপ  / ইন্টািবনট দটরলবিারন  ,ব্রিেযান্ড দটরলবিারন ,ইতযারদ েযেিাি 
কিা উরচত৷ 

•  গণমাধযম ও িনসংদ াগ কমমেক্ষতা বাডাদনা: 
 

- িানীয় রখ্রস্টান িণমািযম এেং অনযানয সমমনস্ক েযরক্ত / প্ররতষ্ঠান/ িমথরনিবপক্ষ্ 
িণমািযবমি সাবথ দনটওয়ারকথ ং কিা, েনু্ধত্বপূণথ আবলাচনা সিায় আমন্ত্রণ জানাবনা এেং 
দীর্থবময়াদী আলাপ িাখা৷ 

  
-  পযারিশ রমরিয়া দল িঠবনি জনয প্ররতটি পযারিবশ সািািণ িক্তবদি িণমািযম প্ররশক্ষ্ণ 
দদওয়া৷ এই পযারিশ রমরিয়া দল পযারিবশি কািজপত্র চালাবনা, সামারজক দনটওয়াকথ  ো 
ব্লি কিা ো়িাও মিািমথপ্রবদবশি িানীয় িণমািযমবক সািাবয্যি জনয িণমািযম প্ররতিাি 
িান্ডাি িবত পাবি৷ 

 
- সৃজনশীল এেং প্ররতিাোন তরুণ কযাথরলকবদি সনাক্ত কবি িণমািযমবক জীরেকা রিবসবে 
গ্রিণ কিাি জনয তাবদি অনবুপ্রিণা দদওয়া এেং স্বল্প ও দীর্থবময়াদী প্ররশক্ষ্বণ (বয্মন 
রনসকটথ  রদেী, মেুাইবয়ি দজরিয়াি িণসংবয্াি ইনরস্টটিউট, দচন্নাইবয় সানবথাম, পাটনায় 
নবটি দিম, কলকাতায় দসন্ট দজরিয়াসথ কবলজ ও রনরতকা) দয্ািদাবনি জনয তাবদি 
রনবদথশ দদওয়া / সািায্য কিা৷ 

 
*** 

৮ 

 

 

 



- অনযবদি অনবুপ্রিণাি জনয, অসামানয কযাথরলক/ খৃস্টান িণমািযম েযরক্তবদি রমরিয়া 

পুিস্কাি দদওয়াি উবদযাি দনওয়া ও অনযানয প্রক্ষদেও িীবেশায় েলতভা  স্বীকৃলত 

প্রেওয়া৷ 

 
 

 • িনমত তত ী ও  েচা  ক া: 
-  অনযানয িীজথ া, এনরজও, অনযানয িবমথি িণমািযম রমরিয়া সদসযবদি সবঙ্গ দনটওয়ারকথ ং 

কবি রমরিয়াি মািযবম মানবুষি জীেবনি মান এেং মানোরিকাি উন্নীত কিা৷  

 
- মানোরিকাি ও মানরেক ময্থাদাি উপি রমরিয়া প্রবয্াজনা  / রনেন্ধ প্রকাশ কিা৷ 

- মানোরিকাি সেবন্ধ িণমািযম জিবতি দপশাদািবদি সজাি িাখা৷  

- িণমািযম জিবতি দপশাদািবদি মত প্রকাবশি স্বািীনতা এেং অনযবদি মত প্রকাবশি 
স্বািীনতাি অরিকাি িক্ষ্া কিা৷ 
 

- সামারজক খেবিি দনটওয়াবকথ  রৃ্ণাি প্রচাি ও িুল তথয প্রচাি েন্্ধ কিাি জনয িাল 
প্ররশক্ষ্ণপ্রাপ্ত দল ততিী কিা৷ 

 

- িণমািযবম পক্ষ্ দনওয়া ও  প্রচাি কিাি জনয মিািমথপ্রবদবশ একটি িকুবমবন্টশন 
(নরথরেিাি) রেিাি োনাবনা৷ 

 
 

• সাবমিনীন গণমাধযম লশক্ষা প্রেওয়া: 
 
- িণমািযম দিাক্তাবদি িণমািযম, আিুরনক িণমািযম েযেিাি দক শল এেং তাবদি প্রিাে 
সেবন্ধ ওয়ারকেিাল কিাি জনয এেং সমাবলাচনা দোঝাি জনয মিািমথপ্রবদবশি সিায়তাকািী 
দবলি মািযবম িণমািযম রশক্ষ্া দান৷ 

  
-  কলকাতা মিািমথপ্রবদবশ রমরিয়া উৎসে এেং প্ররশক্ষ্ণ রশরেবিি আবয়াজন৷ 
 

- আিুরনক িণমািযম প্রয্ুরক্ত অনুিােন কিা এেং দকান প্রয্ুরক্ত আমাবদি আমাবদি জীেন উন্নত 
কিবত পাবি রচনবত দশখা - আমিা প্রয্ুরক্ত আবিা েুরদ্ধমাবনি মবতা েযেিাি করি য্খন আমিা 
েুঝবত পারি রকিাবে তািা আমাবদি জীেনবক প্রিারেত কিবে৷ 
 
- মিািমথপ্রবদশ জবু়ি িরেোি িীজথ াি পি সানবি সু্কবল সামারজক দয্ািাবয্াবিি েযেিাি 
উপলরি কিাবনাি জনয দোট পাঠযক্রম ততরি কিা দয্বত পাবি৷ 

 
 

-  
 

*** 

৯ 



 
  
•  েদয়ািন লভলিক লমলিয়া প্রোোম তত ী ক া : 
 

- ঈশ্ববি রেশ্বাস িঠন এেং সামারজক / মানে উন্নয়বনি জনয দপ্রাগ্রাম (দিকিথ  কিা / 
লাইি ইবিন্ট) কিা এেং কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি ওবয়েসাইবট একটি ইন্টািবনট টিরি 
চযাবনবল তা দদখাবনা৷ 

- কযাথরলক সামরয়কী, প্রকাশনা (বয্মন দিিাল্ড, রেবশষ কবি োংলা সংস্কিণ) এেং িণমািযম 
প্রবয্াজনাি উন্নরত কিা, আবিা উদ্ভােনী প্ররতিা এবন, দপশািতিাবে ও আরথথকিাবে দীর্থিায়ী কবি 
পরিচালনা কিা৷ 

- িানীয় দিরিও / টিরি (সযাবটলাইট চযাবনবল প্রচাি / দকবেল  দনটওয়াকথ ) দপ্রাগ্রাবম 
অংশগ্রিণ কিা৷ 

  
- িানীয় প্ররতিাবদি িণমািযম অনষু্ঠাবন  অংশগ্রিবণ এেং প্রবয়াজনীয় উৎপাদবন উৎসাি 
দদওয়া৷ 

 

-  মন্ডলীি দয্ািাবয্াি েযেিাি কায্থকারিতাি মূলযায়ন, মানবুষি মবিয দয্ািাবয্াবিি 
প্রবয়াজনীয়তা রচরিত কিণ ইতযারদ প্ররতরক্রয়াি জনয মাবঝ মাবঝ সমীক্ষ্া কিা োঞ্ছনীয়৷ 
  
• সাংসৃ্কলতক গণমাধযদম  উন্নলত ক া :  
 

- রচিাচরিত / রেকল্প  িণমািযমবক উৎসারিত কিা দয্মন িানীয় কারুরশল্প ো নাচ, 
পুতুল নাচ, নাটক, সংিীত, কীতথ ন, য্াত্রা, িাস্তায় নাটক, রশশু য্ীশুি দিাশালা, য্ীশুি 
য্াতনাবিাবিি দশৃয - এইগুরল কাউবক দজাি কবি ো িয় দদরখবয় না কিাি কািবণ 
মানবুষি মবনি িিীবি দপ াঁোবত পাবি ও সিজ উপাবয় রশরক্ষ্ত কবি দতাবল৷ এই পদ্ধরতবত 
জনরপ্রয় সংসৃ্করতি মািযবম সুসমাচাি প্রচাি কিা দয্বত পাবি৷ 

 

- প্ররত েেি 'রেশ্ব দয্ািাবয্াি রদেস' পালন একটি অথথপূণথ উপাসনা  এেং তাি পবি 
প্রাসরঙ্গক দপ্রাগ্রাম কিা দয্বত পাবি দয্মন সে পযারিবশ ইতযারদ প্ররতবয্ারিতা, দসরমনাি, 
চলরচ্চত্র উৎসে, িণমািযম কমথশালা, ইতযারদ৷ দপাবপি রেশ্ব দয্ািাবয্াি রদেবসি োতথ া 
অনেুাদ কবি সে িমথরনিবপক্ষ্ রমরিয়াি মািযবম প্রচাি কিা দয্বত পাবি৷ 

 
 
• স্বচ্ছ ও কা মক  প্র াগাদ াগ বযবস্থা েোন ক া  িনয:  

- সামারজক দয্ািাবয্াি দসবলি সে সিকারি নরথপত্র এেং সম্পদ সঠিক ও স্বিিাবে  
িাখবত িবে৷ নতুন দবলি কমথকতথ ািা রনযু্ক্ত িবল তাবদি কাবে সে িস্তান্তি কিা উরচত৷ 
িািাোরিকতা এেং স্বিতাি জনয িস্তান্তবিি তবথযি সে করপ জাতীয় / আঞ্চরলক 
করমশবনি দচয়ািমযাবনি কাবে পাঠাবনা আেশযক৷ 

  
- এএসরসরসি সামারজক দয্ািাবয্াি রেিাবিি কায্থক্রম, রিসাবেি োরষথক রেেিণী প্ররত েেি 

রসরেরসআই CBCI সামারজক দয্ািাবয্াি করমশবন রনিথারিত সমবয় পাঠাবত িবে৷ প্ররত রেশবপি 
এলাকাি এই রিবপাটথ  রসরেরসআইবয়ি একটি জাতীয় রিবপাটথ  ততিীবত েযেিাি কিা িয়৷                     

*** 

                         ১০   

 
 



                     
                          

সামালিক প্র াগাদ াগ লবভাগ গঠন - কলকাতা মহাধমমেদেদশ 

কলকাতাি দিামান কযাথরলক মিািমথপ্রবদবশি আচথ রেশপ, দচয়ািমযান রিসাবে তাাঁি ক্ষ্মতােবল 
কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি সামারজক দয্ািাবয্াি রেিাি িঠন কিবেন৷ রতরন িণমািযম 
দয্ািাবয্াি সরচে এেং অনযানয কমথকতথ া রনবয়াবিি জনয আনষু্ঠারনক রচঠি দদবেন৷ 

 
 
সামারজক দয্ািাবয্াি সরচে আচথ রেশপবক সম্ভােয সদসযবদি একটি তারলকা দদবেন এেং 
কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি জনয পালকীয় পরিকল্পনাি অিীবন মিািমথপ্রবদবশি িণমািযম 
করমশন (ASCC- এএসরসরস) িঠন কিবেন৷ 
 

এএসরসরসি সদসযিা রনয়রমত রমটিং কিবেন এেং এই নরথবত উবেখ কিা কমথসূচীি পরিপূণথ 
োস্তোয়ন কিবেন৷ 

 

পল কল্পনা েহণ ও বাস্তবায়দন  অেীকা  
 
আমিা কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি মন্ডলী  সদে সামালিক প্রসতুবন্ধন স্থাপদন  িনয 
পালকীয় পল কল্পনা  গ্রিণ কিলাম এেং অঙ্গীকাি কিলাম আমিা কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি 
উন্নরতি জনয এই পল কল্পনা আত্মরেশ্বাস এেং রনষ্ঠাি সবঙ্গ োস্তোয়ন কিে৷ 
 
এই পরিকল্পনাি দময়াদ িবে রতন েেি৷ 
 
 
________________________________________ 
 

+থমাস লি’সুিা 
কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি আচথ রেশপ  

দচয়ািমযান - সামারজক দসতুেন্ধন রেিাি / করমশন   
 
 
 
________________________________________________________ 

সলচব / পল চালক – সামারজক দসতুেন্ধন রেিাি / করমশন   

কলকাতা মিািমথপ্রবদশ  

 

সম্পােনা: িযাদ ল শাহ কলকাতা প্র ামান কযাথললক মহাধমমেদেদশ  সামালিক প্র াগাদ াগ কলমশদন    
পদক্ষ৷ সহায়তায়: িাো  িলমলনক প্রগাদমি – লভকা  প্রিনাদ ল, আইিাক হযা ল্ড প্রগাদমি, সুনীল লুকাস, 
িযাদ ল শাহ এবং অনয া৷ মদু্রণ প্রশাধক: প্রিানা লি’সুিা 
 
ইং ািী প্রথদক বাংলায় অনবুাে: আইিাক হযা ল্ড প্রগাদমি 

স ব াহ / উৎস:  কলকাতা মহাধমমেদেদশ  সামালিক প্র াগাদ াগ কলমশদন  নলথ,   ািকীয়  
পল কল্পনা  নলথকাি প্রপপা , লসলবলসআই, ইউএসলসলসলব এবং অনযানয উৎস৷ 
সমস্ত কলপ াইট উপাোন স্বীকা  ক া হল৷ © ২০১৫ কলকাতা  মহাধমমেদেশ 
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সংদ ািনী - ১  
সামালিক প্র াগাদ াগ লবষদয় মন্ডলী  সংলক্ষপ্ত ইলতহাস  

  
িণমািযম রেবশষজ্ঞবদি প্রথম সিা এরপ্রল ১৯৫৩ সাবল িযাটিকাবন দপাপ মবিাদবয়ি রেজ্ঞান 
একাবিমীবত অনরুষ্ঠত িয়৷ এই সিায় রশক্ষ্া জিত, রেবশ্বি আিযারত্মক জীেন এেং মন্ডলীি 
উপি সে অরিওরিসুযয়াল িণমািযবমি ক্রমেিথমান প্রিাবেি উপি িিীি অিযয়বনি 
প্রবয়াজবনি উপি দজাি দদওয়া িয়৷ সবেথাপরি সমাবজি উপি শীঘ্রই দটরলরিশবনি প্রিাে 
সম্পবকথ  সতকথ  কিা িয়৷   
 

রসবনমা, দিরিও এেং দটরলরিশবনি জনয দপাবপি করমশবনি সে রনয়ম রিবসেি ৩১, 
১৯৫৪ দপাপ  অনবুমাদন কবিন এেং এযক্টা এযবপাষ্টরলকা দসরিস Acta Apostolicae Sedis 
প্রকারশত িয়৷ রেবশষজ্ঞবদি কবলজ আবিা ে়ি কিা িল এেং রতনটি রেিাবি রেিক্ত কিা 
িয়: োয়ােরে, দিরিও, দটরলরিশন৷ দপাপ পায়াস ১২ি আেশম ছায়াছলব  উপি িাষবণি 
জনয (য্া জনু ২১ এেং অবক্টােি ২৮, ১৯৫৫ দদওয়া িয়) এেং দসবপ্টেি ৮, ১৯৫৭ 
সাবল চলরচ্চত্র, দিরিও এেং দটরলরিশবনি উপি তাাঁি প্রকারশত রমিান্ডা দপ্রাসথাস Miranda 

Prorsus  পবত্রি জনয একটি রেবশষ দল িঠন কিা িয়৷ 

 
 
য্খন জন ২৩ নতুন দপাপ িবলন রতরন রনরদ্বথিায় তাি প্রথম আনষু্ঠারনক  নরথবত, 
মটুপ্ররপ্রয় েরন পযাবস্তারিস motuproprio Boni Pastoris, িণমািযম করমশনবক তাাঁি িাষ্ট্রীয় 
সরচোলবয়ি সমান ময্থাদা দদন এেং একটি িায়ী কায্থালয় ততিী কবিন৷ এটা িয় 
দিব্রুয়ারি ২২, ১৯৫৯ সাবল৷ একই েেবিি ১৬ রিবসেি, কবয়ক মাস পবি দপাপ জন 
২৩, িযাটিকান রিল্ম লাইবব্ররি প্ররতষ্ঠা কবিন, অনবুমাদন দদন এেং দপাবপি করমশবনি 
উপি তাি পরিচালনাি দারয়ত্ব দদন৷ 

 
অতএে এটা দকান রেস্মবয়ি কািণ িল না য্খন জনু ৫, ১৯৬০ উপি মটুপ্ররপ্রয় সুপািবনা 
দিই নটুু motuproprio Superno Dei Nutu দপাবপি করমশবনি সবঙ্গ সংোদ রেিাি এেং 
রেবনাদন জিবতি জনয একটি প্রস্তুরতমলূক সরচোলয় প্ররতষ্ঠা কবিন, রদ্বতীয় িযাটিকযান 
কাউরিবলি োবিাটি প্রস্তুরতমলূক অবঙ্গি একটা অঙ্গ রিসাবে৷ এই প্রস্তুরতমলূক সরচোলবয়ি 
দইু েেবিি অরস্তত্বকাল সমবয় দারয়ত্ব রেল সংোদপত্র এেং অরিওরিসুযয়াল িণমািযম রক 
সমসযা সৃরষ্ট কিবত পাবি তা রচরিত কিা এেং সমস্ত তথয একই িবেষণাি জনয জ়ি 
কিা৷ একই সময়, তাবদি স্বাতন্ত্রবক স্বীকৃরত দদওয়া য্াবত তািা রনজস্ব স্বকীয়তায় িরেষযবত 
মন্ডলীি মবিয সামারজক দয্ািাবয্াবিি উন্নরতি জনয রেরিন্ন দক্ষ্বত্র তাবদি সঠিক জায়িা 
খুাঁবজ পায়৷ য্রদও কাবিা মবত ইন্টাি রমরিরিকা Inter Mirifica, য্া িযাটিকযান কাউরিল 
রতন েেি পবি ৪ রিবসেি ১৯৬৩ িিমান জারি কবি প্রচাি কবিরেল, দেশী দিূ য্ায় 
রন, তাবদি স্বীকাি কিবত িবে দয্ িযাটিকান রদ্বতীয় িণমািযবমি েযাপাবি রেবশষ এেং 
সুদিূদশী পদবক্ষ্প রনবয়রেল৷ 

 

 
*** 
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দপাপ ষষ্ঠ পল দারয়ত্ব গ্রিবণি পি দপাবপি করমশবনি সিাপরতি পরিচালনায় দপ্রস কাউরিল 
করমটি িঠন কিা িয়৷ িঠবনি পবিই এই কাউরিল রেবশ্বি সংোদ  ও সাংোরদকবদি 
মবিয অরেলবে সম্পকথ  উন্নত কিবত উবেখবয্ািয সািবলযি সবঙ্গ কাজ শুরু কবি৷ 
 

কাউরিবলি দময়াদ দশবষি জনয অবপক্ষ্া না কবিই, দপাপ ষষ্ঠ পল কাউরিবলি অিযক্ষ্ি  
দিাট এেং তাি মটুপ্ররপ্রয় ইন ফ্রারক্টোস মরুিস motuproprio In fructibus multis 

(মটুপ্ররপ্রয় শব্দটিি অথথ িল েযরক্তিতিাবে দপাবপি রনবজি উবদযাবি জারি কিা তাাঁি 
স্বাক্ষ্রিত একটি নরথ) দ্বািা ২ এরপ্রল ১৯৬৪ েতথ মান করমশনবক তাাঁি সামারজক 
দয্ািাবয্াি করমশবন রুপান্তরিত কবিন এেং রসবনমা, দিরিও, দটরলরিশন, তদরনক সংোদপত্র 
এেং রনিথারিত সমবয় দপ্রবসি সবঙ্গ আদান প্রদাবনি সময়, রেবশষ িাবে কযাথরলক িমথ স্বাথথ 
সম্পরকথ ত রেরিন্ন সমসযাি দমাকারেলাি দারয়ত্ব দদন৷ উপিন্তু, পবিি েেবি ১৩ আিস্ট 
১৯৬৫ রতরন রেরিন্ন জায়িায় মন্ডলীি রেরিন্ন অনুষ্ঠাবনি অরিওরিসুযয়াল সম্প্রচাবিি জনয 
রনয়বমি অনবুমাদন কবিন৷ একই সমবয় দপাপ করমশবনি মবিয অরিওরিসুযয়াল সিায়তাি 
জনয একটি পরিবষো প্রেতথ ন কবিন৷পবি রতরন িযাটিকাবনি সংোদ রেিাবিি / অরিবসি 
রনয়মকানুন জারি কবিন, য্া তাাঁি করমশবনি অিীবন থাকবে, মরিরনয়ি িবস্তা িালাইবেি 
পরিচালনায়, রয্রন  িযাটিকান রদ্বতীয়ি সংোদ রেিাবিি পূেথ পরিচালক রেবলন৷ করমশবনি 
কাজ দেব ি য্াওয়াি কািবণ, দপাপ ষষ্ঠ পল রেশপ আিরস্টবনা দিিািী দটারনওবলাবক ২৩ 
এরপ্রল ১৯৬৯ সি-সিাপরত পবদ মবনানীত কবিন৷  

 

দপাবপি করমশন পিেতী পরিষবদি দচিািা রনল, এেং দসইসে কারিথ নাল ও রেশপবদি রনবয় 
িঠিত িল য্াাঁিা সামারজক দয্ািাবয্াবিি জনয জাতীয় করমশন সিাপরত রেবলন এেং য্াাঁবদি 
দময়াদ পাাঁচ েেি সময়কাবলি৷ এো়িা রনেথারচত য্াজক এেং সািািণ খ্রীষ্টিক্ত 
উপবদষ্টািবণি িণমািযবম দপশাদািী ৩৬ জবনি একটি দলবকও িাখা িল৷ রসবনমা, দিরিও 
এেং দটরলরিশবনি জনয রতনটি আন্তজথ ারতক কযাথরলক প্ররতষ্ঠাবনি সিাপরতবদি এেং সংোদ 
ো দপ্রবসি জনয – International Catholic Organization for Cinema and Audiovisual-
OCIC (রসবনমা ও অরিওরিসুযয়াল জনয আন্তজথ ারতক কযাথরলক সংিা), International 

Catholic Association for Radio and Television-UNDA (বিরিও এেং দটরলরিশবনি জনয 
আন্তজথ ারতক কযাথরলক সংিা), Union Catholique Internationale de la Presse-UCIP 
(ইউরনয়ন কযাথরলক ইন্টািনযাশনাল দপ্রস) পদারিকািেবল সদসয কিা িল৷  
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২৮ জনু ১৯৮৮ কারিথ নালবদি সমাবেবশ দপাপ জন পল রদ্বতীয়ি জারি কিা Pastor 

Bonus পযাস্টি দোনাস (অথথাৎ উিম দমষপালক) রনবদথশ অনযু্ায়ী, সামারজক দয্ািাবয্াি 
করমশনবক ১ মাচথ  ১৯৮৯, দপাবপি সামারজক দয্ািাবয্াি কাউরিবল পরিণত কিা িয়৷ এি 
িবল এই কাউরিল রনজ অরিকািেবল দিামান রকউরিয়াি একটি অরিস িয় (দিামান 
রকউরিয়া িল দপাবপি প্রশাসরনক দকন্দ্ররেন্দু য্াি মািযবম দপাপ সািা রেবশ্ব দিামান 
কযাথরলক চাচথ  পরিচালনা কবিন)৷ উরেরখত অযাবপারস্টরলক সংরেিাবনি ১৬৯ অনবুিদ 
অনযু্ায়ী, কাউরিবলি অরিস "সামারজক দয্ািাবয্াবিি রেরিন্ন উপকিবণি প্রিাে এেং প্রবশ্নি 
দমাকারেলা কিবে, দয্ন এই উপায়-উপকিবণি দ্বািা তনরতকতা েজায় দিবখ মানবুষি েরৃদ্ধ, 
সিযতাি অগ্রিরত এেং পরিত্রাণ আবস৷" একই সমবয় দপাবপি এই দপ্রস অরিস িাজয 
সরচোলবয়ি প্রথম অংবশি অিীবন "রেবশষ অরিস" িবে এেং "বপাবপি গুরুত্বপূণথ কাবজি 
সিকািী ইশতািাি" এি প্রকাশনা এেং রেতিবণি দারয়বত্ব থাকবে৷  

 
 
১৯৮৯ সাবল, ইন্টাি রমরিরিকাি িিমান জারিি ২৫তম োরষথকী উপলবক্ষ্, দপাবপি 
সামারজক দয্ািাবয্াি কাউরিল দটুি গুরুত্বপূণথ নরথ প্রকাশ কিল: (১) অশ্লীল িচনা ো 
সারিতযারদ এেং িণসংবয্াি মািযবম রিংস্রতা: য্াজকীয় প্ররতরক্রয়া (৭ দম, ১৯৮৭), (২) 
দয্ািাবয্াি মািযবম খ্রীষ্টান রিজথ াি ঐকয ও আন্তঃ-িমীয় সিবয্ারিতাি মানদণ্ড (১৪ 
অবক্টােি ১৯৮৯)৷ উিয় নরথ সদসয, উপবদষ্টা ও রেবশষজ্ঞবদি প্রায় রতন েেি িবি 
কাবজি িল রেল৷ 
 

সংদ ািনী - ২ 
সামালিক প্র াগাদ াদগ  উপ  মণ্ডলী  লকছু গুরুত্বপণূম নলথ 

২০০৮ দম: একটি সবম্মলবন অংশগ্রিণকািীবদি  দপাপ দেবনরিক্ট ১৬ি িাষণ - প্রসঙ্গ:  "একটি 
কযাথরলক রেশ্বরেদযালবয় দয্ািাবয্াি রেিাবিি পরিচয় এেং তাি উবেশয ো রমশন" – 
আবয়াজক:  দপাবপি সামারজক দসতুেন্ধন িাপন পরিষদ  

 
২০০৫: দয্ািাবয্াবিি জনয দায়ী েযরক্তবদি পরেত্র রপতা জন পল রদ্বতীয়ি অযাবপারস্টরলক রচঠি 

 

২০০৩:  কারিথ নাল ও রেশপবদি সবম্মলবনি পি দপাবপি োণী "Pastores Gregis" (রেবশ্বি জনয 
আশায়)  

 

২০০২:  দিব্রুয়ািী -  ইন্টািবনবট তনরতকতা  
 

২০০২: দিব্রুয়ািী  - মন্ডলী এেং ইন্টািবনট  

২০০১:  Engdiscorso 70 mo radio vaticana ইংরিসকবসথা ৭০ দমা দিরিও িযাটিকানা 

 

 

 

 

১৪



সংদ ািনী - ২ 

২০০০: সাংোরদকবদি জয়ন্তী উপলবক্ষ্ পরেত্র রপতাি েকৃ্ততা  

২০০০: জনু, দয্ািাবয্াি েযেিায় তনরতকতা   
১৯৯৯:  সংসৃ্করতি দসোয় দমষপালবকি মত য্ত্নোন পদবক্ষ্প দনওয়া 
 
১৯৯৯:  রশল্পীবদি মাননীয় দপাপ জন পল রদ্বতীয়ি পত্র 

 
১৯৯৮: এরপ্রল ১৮ দথবক দম ১৪, ১৯৯৮ দিাবম অনুরষ্ঠত রেবশষ এরশয়ান রসবনাবদ এরশয়াি রিজথ ায় 

দিামান কযাথরলক রেশ্বাবসি সম্প্রসািবণি জনয দপাপ জন পবলি পরিকল্পনা  
 

দিব্রুয়ািী ১৯৯৭ : রেজ্ঞাপবনি তনরতকতা  

১৯৯৫ –১৯৯৬: রসবনমাি ১০০ েেি   
১৯৯৫:  দপাপ জন পল রদ্বতীয়ি পত্র  “Evangelium Vitae” “ইিযাবজজরলয়াম রিবট“ অথথাৎ জীেবনি 

মঙ্গল সমাচাি 

১৯৯২: রেশ্বাবসি মতোদ প্রচাবি সামারজক দয্ািাবয্াবিি উপাদান ো পদ্ধরত েযেিাবিি রকেু 
রনবদথশনা 

  
১৯৯২:  দিব্রুয়ািী  Aetatis Novae এটাটিস দনাবি অথথাৎ একটি নতুন য্ুবিি আরেিথ াে  - মানে 

দয্ািাবয্াবি একটি রেপ্লে  
 
১৯৮৯: অবক্টােি  - দয্ািাবয্াি েযেিায় খ্রীষ্টিমথ এেং অনযানয িবমথি মবিয সিবয্ারিতাি রনণথায়ক 

 

১৯৮৯: দম: অশ্লীল িচনা ো সারিতযারদ এেং িণসংবয্াি মািযবম রিংস্রতা : য্াজকীয় প্ররতরক্রয়া  

 

১৯৮৬: িরেষযত য্াজক সম্প্রদাবয়ি জনয প্ররশক্ষ্ণ রনবদথশ 

 

১৯৭৯:  দসবপ্টেি  দয্ািাবয্াি মািযবমি দপশাদাি সাংোরদক ও সদসযবদি পরেত্র রপতা জন পল 
রদ্বতীয়ি োণী 

  
১৯৭৮: দসবপ্টেি  দপাপ জন পল প্রথবমি আন্তজথ ারতক দপ্রবসি প্ররতরনরিবদি িাষণ 

 

১৯৭৫: রিবসেি Evangelii Nuntiandi (অথথাৎ আিুরনক রেবশ্ব রখ্রস্ট িবমথ দীরক্ষ্ত কিা) দপাপ 
পল ষষ্ঠ দ্বািা ৮ রিবসেি ১৯৭৫ জারি কিা দজািাবলা পিামশথ 
 

১৯৭৩:  জনু: সে িযানিত িমীয় সংিঠবনি প্ররত আবেদন 

 

১৯৭১:  দম: Communio et Progressio করমউরনও এত্ দপ্রাবগ্ররসও সামারজক দয্ািাবয্াবি রদ্বতীয় 
িযাটিকযান কাউরিবলি আবদবশ ইন্টাি রমরিরিকাি সঠিক েযেিাবিি জনয দপাবপি 
সামারজক দয্ািাবয্াি করমশবনি রনবদথশ 

 

 

 

 

   *** 
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১৯৬৩:  এরপ্রল: দপাপ জন ২৩এি রচঠি  “Pacem in terris” “পযাবসম ইন দটরিস” (অথথাৎ পৃরথেীবত 
শারন্ত)  

 
১৯৬৩:  িযাটিকান ২ কাউরিবলি িিমান  “Inter Mirifica” “ইন্টাি রমরিরিকা” (অথথাৎ সামারজক 

দয্ািাবয্াি ো দসতুেন্ধন) 

 
১৯৬১:  দম দপাপ জন ২৩এি রচঠি  “Mater et magistra” "মাবতি এট্ মযরজষ্ট্রা" "মা ও রশক্ষ্ক" 

 

১৯৫৯:  Eng Statuto Filmoteca Vaticana িযাটিকান রিল্ম-লাইবব্রিীি রেরিেদ্ধ 

 
১৯৫৯:  দপাপ জন ২৩এি রচঠি   “ad Petri Cathedram” “এযাি দপট্রী কযাবথড্রাম” অথথাৎ রপটাবিি 

দচয়াবি 
 

১৯৫৯: দিব্রুয়ািী দপাপ জন ২৩এি রচঠি    “motuproprio boni pastoris”  (উিম দমষপালক) 
য্াি মািযবম রতরন দপাবপি করমশনবক িায়ী কিবলন  

 
১৯৫৭:  দপাপ পায়াস ১২ি রচঠি  “Miranda prorsus” “রমিান্ডা দপ্রাসাস” অথথাৎ "রসবনমা, শব্দ 

সম্প্রচাি ও দটরলরিশন রেষবয়৷" 

 

১৯৫৫: রসবনমা জিবতি রেবশ্বি প্ররতরনরিবদি দপাপ পায়াস ১২ি োণী 
 
১৯৫৪: রসবনমা, দিরিও এেং দটরলরিশবনি জনয দপাবপি করমশন 

 

১৯৩৬:  জনু  দপাপ পায়াস ১১ি রচঠি  “vigilanticura” রসবনমা দদখাি েযাপাবি "সতকথ  য্ত্ন" 

 
 
 
 
 

 
   *** 
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সংদ ািনী - ৩ 
কলকাতা  মহাধমমেদেদশ  প্র াগাদ াদগ  বতম মান অবস্থা: শলক্ত এবং 
েবুমলতা 
শলক্ত: 

 িািবতি প্রাচীনতম খ্রীস্টান সাপ্তারিক প্রহ াল্ড, কলকাতাি মিািমথপ্রবদশ দথবক 
প্রকারশত িয়৷  'বাংলা প্রহ াল্ড' ২০০০  সাল দথবক োংলায় প্রকারশত িবি৷  

 এ িুবকশন রমরিয়া রিসাচথ  দসন্টাি (EMRC) একটিমাত্র খৃস্টান িণমািযম দকন্দ্র 
য্া িািত েযাপী কম কবি ২০০ লক্ষ্ মানবুষি জনয দপশাদািী টিরি দপ্রাগ্রাম 
ততিী কবি এেং িাষ্ট্রীয় দনটওয়াকথ এ রনয়রমত সম্প্রচাি কবি৷ 

 রচত্রোণী  একমাত্র সংিা য্াবদি দিরিও দপ্রাগ্রাম গ্রামাঞ্চবল, রেবশষত পরিমেঙ্গ 
ও োংলাবদবশ লাখ লাখ মানষু রনয়রমত উপবিাি কবি৷ রচত্রোণীি প্রায় ১৭টি 
প্রকাশনাি স্বত্বারিকাি আবে৷  

 রনরতকা িন েবস্কা দয্ািাবয্াি দকন্দ্র আবিা সিাসরি মন্ডলীি দসোয় জর়িত 
এেং তািা িমথরশক্ষ্া রেষবয় নানািকম রজরনস (েই, মারিরমরিয়া, 
দলাকসঙিীত, ইতযারদ)ততিী কবি৷ এখাবন িমথরশক্ষ্াি উপবি রেরিন্ন প্ররশক্ষ্ণ 
দদওয়া িয়৷ রনরতকাি প্রায় ১২টি প্রকাশনাি স্বত্বারিকাি আবে৷ এো়িাও এই  
দকন্দ্রটি কযাটিবকটিক্স নাবম একটি পরত্রকা প্রকাশ কবি৷  

 কলকাতাি দসন্ট দজরিয়াসথ কবলজ িণমািযম ো রমরিয়া রেিাি িণবয্ািাবয্াি 
জিবতি জনয দপশাদাি ততিী কবি৷  

 পরলন েই এেং রমরিয়া দসন্টাি য্া িল িাল েই, অরিও রিজয়ুাল(বশানা ও 
দদখা) সামগ্রী এেং তথযিান্ডাবিি সম্ভাি৷ 

 খ্রীস্ট পূজন প্রকাশনী োংলা িণ-প্রাথথনাি রেরি সংক্রান্ত উপাদান প্রকাশ কবি 
এেং প্রায় ২০৩ প্রকাশনাি স্বত্বারিকািী৷  

 য্রদও উপবিি সংিাগুরল রিজথ া রিরিক, খ্রীষ্টিক্তমন্ডলীিাও িণমািযম জিবত 
উবেখবয্ািয অেদান দিবখবেন৷ কযাথরলকিা দিরিও দস্টশবন প্রবয্ায্ক রিবসবে 
কাজ কবিন; রেরিন্ন সংোদপত্র দিাষ্ঠীবত কযাথরলক সাংোরদকিা আবেন; এো়িা 
কযাথরলকিা রথবয়টাি, পুতুল নাচ এেং চারুকলাি জিবতও য্বথষ্ট দক্ষ্তাি সবঙ্গ 
কাজ কিবেন৷ 

 খৃস্টান এেং রেবশষিাবে কযাথরলক সঙ্গীতরশল্পীবদি িচনা কিা স্তেিান রেশ্বাসীিা 
ক্রমািত েযেিাি কিবেন৷ তাাঁবদি িাবনি কযাবসট / রসরি / রিরিরি রিজথ াি 
পরিরি পাি িবয় অনযত্রও কদি পাবি৷ 

 স্ট্রীম্স অি রলরিং ওয়াটাি, দমািনা, আওয়াি দলিী অি েযাবন্ডল(আমাবদি 
েযাবন্ডবলি িাণী) এেং দেশ কবয়কটি সংোদনামাি প্রকাশনা রেরিন্ন পযারিবশ 
িবয়বে৷  

 কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি কযাথরলক িণমািযম প্ররতষ্ঠানগুরলি উপযু্ক্ত প্ররশক্ষ্ণ 
েযেিা িবয়বে য্া রদবয় তািা িণমািযবমি জনয রেবশষজ্ঞ ো দপশাদাি কমী 
সৃরষ্ট এেং দয্ািাবয্াি সিঞ্জাম ততিীি দক্ষ্তা িাবখ৷ 

 

*** 

১৭ 
 
 



 

েবুমলতা: 
    
 

 মবন িয় কলকাতা মিািমথপ্রবদশ মানবুষি সবঙ্গ দয্ািাবয্াি েযেিা িাপনবক 
রেবশষ গুরুত্ব দদয় না৷ 

 িণমািযবম প্ররশক্ষ্বণি জনয অপয্থাপ্ত আরথথক সমথথন এেং প্ররশরক্ষ্ত দপশাদাি 
কমীি অিাে৷  

 কলকাতা মিািমথপ্রবদবশি রেরিন্ন দকন্দ্র এেং কমীবদি মবিয সমন্বয় এেং 
সিবয্ারিতাি অিাবে প্ররতিাোন েযরক্তবদি রচরিতকিণ ও তাবদি প্ররশরক্ষ্ণ 
দদওয়া িয় না৷ কযাথরলক প্রকাশনায় দপশাদারি মবনািাে এেং এরি (অরিও-
রিজয়ুাল)  প্রবয্াজনাি অিাে৷  

 প্ররশরক্ষ্ণ কমথসূচীবত পযারিশ করমউরনটিি অংশগ্রিবণি অপয্থাপ্ত সুবয্াি৷ 
দয্ািাবয্ািকািীবদি িানীয় ও আঞ্চরলক পয্থাবয় দয্সে দক্ষ্তা আবে দসগুরলি 
সদ্বযেিাবি অনীিা৷ 

 ে়ি ো মলূিািাি িণমািযবম মন্ডলীি দনতাবদি উপরিরতি অিাে৷ 

 িণমািযম করমশবন সািািণ খ্রীষ্টিবক্তি অিাে, পুবিারিতবদি রি়ি অবপক্ষ্াকৃত 
দেশী৷ 

 একজবনি উপি - দয্মন সামারজক দয্ািাবয্াি পরিচালক ো সরচে – খুে 
দেশী দারয়বত্বি দোঝা চাপাবনা৷ 

 িণমািযবমি সবঙ্গ যু্ক্ত সংরশ্লষ্ট েযরক্তবদি র্ন র্ন পরিেতথ ন৷ 

 দসরমনািী পাঠক্রবম িণমািযম প্ররশক্ষ্ায় অপয্থাপ্ত অনবুপ্রিণা ো অগ্রারিকাবিি 
অিাে৷ 

 মিািমথপ্রবদবশি িণমািযম রেিাবি অিায়ী কমীবদি ো দনতাবদি রনবয়াি৷ 

 অপ্রতুল প্রকাশনা, সম্প্রচাি এেং প্ররশক্ষ্ণ৷  

 িণসংবয্াি কমথশালায় খাপো়িা পরিকল্পনা ও অপ্রাসরঙ্গক রেষয়েস্তু৷ 

 িণসংবয্াি করমশবন রলঙ্গ িািসামযি অিাে দচাবখ প়িাি মত৷ 

 মন্ডলীি / মিািমথপ্রবদবশি পক্ষ্ দথবক িমথরনিবপক্ষ্ িণসংবয্াি মািযবমি সবঙ্গ 
অপয্থাপ্ত জনসংবয্াি৷ 

 কলকাতা মিািমথপ্রবদবশ কায্থকািী িণমািযবমি জনয উপযু্ক্ত পরিকাঠাবমাি 
অিাে৷ শিবিি দপশাদািবদি সবঙ্গ একটি রেশাল িাাঁক এেং অপয্থাপ্ত 
সিবয্ারিতাি অিাবে িমথরনিবপক্ষ্ দরুনয়া এেং িণমািযবমি উপি কলকাতা 
মিািমথপ্রবদবশি দকান প্রিাে দনই৷   

 সামারজক দসতুেন্ধন ততিীি জনয দয্ািাবয্াি করমশন িঠন ও তা কায্থকিী 
িাবে চালাবনাি অসুরেিা৷  

  
  

 

 
*** 
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