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ভূলমকযা

এই িহাবযকার উটদেশ্ হল জরুবর অিথিায 
িহাযতার শক্টত্ ক্বতগ্রস্ত জনটগাষ্ঠীর 
জীিন রক্ায এিং তাটের কষ্ট লাঘটি 
িম্প্রচারকারীটের িাটে কাজ করটত িানবিক 
কিমী ও িংথিাটের িাহার্ করা।

িানবিক িংকটে িানুষটক িাহার্ করার 
শক্টত্ থিানীয ও জাতীয িম্প্রচারকারীরা 
একটি গুরুত্বপণূ্য ভূবিকা পালন করটত পাটর। 
তারা রা করটত পাটর:

 ⚫ লক্াবধক না হটলও অন্তত হাজার হাজার 
িানুটষর কাটছ খিু দ্রুত খির শপৌঁছাটনা

 ⚫ েরূিতমী িা েগু্যি এলাকা এিং শরখাটন িাক্রতার হার কি শিখাটন িংিাে শপৌঁছাটনা
 ⚫ িানুষটক জীিন রক্াকারী তে্ শেযা রাটত তারা বনটজরাই বনটজটেরটক িাহার্ করটত পাটর।
 ⚫ পবরবথিবত স্াভাবিক অিথিায বফবরটয আনা
 ⚫ িানুটষর িটধ্ আশার িঞ্ার করা এিং িানুষটক এিন একো জাযগা শেযা শরখাটন 

তারা বনটজটের িতািত রেকাশ করটত পাটর, নতুন নতুন িিি্ার শক্টত্ তারা 
শর িিাধান খুঁটজ শপটযটছ তা জানাটত পাটর িা রেশ্ন বজজ্ািা করটত পাটর

 ⚫ ত্াণ োতাটের জিািবেবহতা িজায রাখটত িাহার্ করা

শকাটনা িানবিক িংকটের ঠিক পটর রোযই ত্াণ িহাযতা শপৌঁছাটনার আটগ, িম্প্রচার িাধ্ি িানুষটক 
জীিন রক্াকারী তে্ জানাটত পাটর। এটি করার জন্ িম্প্রচারকারীটের ত্াণ িংথিাগুটলার শেটক 
ঝঁুবকগুটলা এিং িানুষ বনটজটক িাহার্ করার জন্ কী করটত পাটর শিই িম্পটক্য  িঠিক তে্ 
পাওযা েরকার। পবরবথিবতর পবরিত্য টনর িাটে িাটে, িম্প্রচারকারীরা েগু্যত িানুষটের িাটে 
ববিপাবক্ক শরাগাটরাটগর শক্টত্ একটি গুরুত্বপণূ্য ভূবিকা রাখটত পাটর, উোহরণস্রূপ: অনুষ্াটন 
শফান কটর কো িলা, িাক্াৎকার, শিািাইল িা অনলাইন প্্ােফটি্যর িাধ্টি।

“িযাইফিযাইন অনুষ্যান”– 
মযানলবক রংকলট ক্ষলতগ্রস্ত 
জনলগযাষ্ঠীি মযানুষলদি জীবন 
িক্ষযায়, লনিযাপত্যায় এবং রংকট 
কযাটিলয় উঠলত রযািযাল্্ি 
উলদেলশ্ রম্প্রচযাি কিযা।



ভূবিকা
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িম্প্রচার িাধ্িগুটলার িাটে কাজ করার িাধ্টি 
ত্াণ িংথিাগুটলা আটরা শিবশ িানুটষর কাটছ আটরা 
দ্রুত শপৌঁছাটত পাটর এিং িরািবর িতািত জানার 
িাধ্টি তাটের িহাযতা কার্যক্রিটক থিানীযভাটি 
আটরা কার্যকর কটর তুলটত পাটর।

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন ১৫ িছটররও শিবশ িিয 
ধটর থিানীয এিং জাতীয িম্প্রচারকারীটের িাটে 
ঘবনষ্ভাটি কাজ কটর িানবিক েটুর্যাটগর িিয 
“লাইফলাইন অনুষ্ান” ততবর করটছ – রার িম্প্রচার 
শ্াতাটের শিঁটচ োকা, বনরাপে োকা এিং িংকে 
কাটিটয উঠটত িাহার্ করায বনটযাবজত। এই 
বনিন্ধটিটত শিই েীঘ্য অবভজ্তা শেটক শনযা বকছু 
পরািশ্য ও বনটে্যশনা রটযটছ।

এই বনটে্য বশকাটি গণটরাগাটরাগ িা তহবিল িংগ্রটহর 
উটদেটশ্ গণিাধ্িটক কীভাটি ি্িহার করা রায 
শি বিষটয নয; িরং এটি িংকোপন্ন জনটগাষ্ঠীর (কবিউবনটি) কাটছ জরুবর এিং কার্যকরী তে্ 
শপৌঁছাটত গণিাধ্টির িাটে কীভাটি কাজ করা রায তা তুটল ধরা হটযটছ।

িানবিক কিমীরা এই ধরটনর শরাগাটরাগটক বিবভন্ন নাি বেটযটছন: “জনটগাষ্ঠীটক িম্পপৃক্তকরণ”, 
“জনটগাষ্ঠীর িাটে শরাগাটরাগ”, “শিিাগ্রহীতাটের িাটে শরাগাটরাগ” িা “িানবিক শরাগাটরাগ 
কার্যক্রটি িাডাোন”। এগুটলার িিকটির অে্য একই: শরাগাটরাটগর শবক্তটক কাটজ লাবগটয 
িানুটষর জীিন িঁাচাটনা।

এর িলূ লক্্ অিশ্ থিানীয এিং জাতীয গণিাধ্িগুটলা; কারণ রবে আপবন থিানীয জনটগাষ্ঠীর 
কাটছ শপৌঁছাটত চান, তটি থিানীয চ্াটনলগুটলাই ি্িহার করা রেটযাজন। রারা থিানীয শ্াতাটের 
শিাধগি্ ও তাটের জটন্ রেটরাজ্ বনবে্য ষ্ট এিং রোিবগিক তে্ িরিরাহ করটত পাটরন।

জরুবর অিথিায, িম্প্রচার কীভাটি 
িাহার্ করটত পাটর শি বিষটয 
আটরা জানার জন্ বিবিবি 
বিবিযা অ্াকশটনর বেওটিারা 
হ্াবনটিটির শলখা বরিাচ্য  বরটপাে্য: 
বহউি্াবনটেবরযান ব্রিকাব্টং ইন 
ইিাটজ্যবসিি: এ বিটথেবিি অফ 
ইভালটুযশন ফাইব্ডংি শেখনু, 
(শুধুিাত্ ইংটরবজটত উপলধি)

http://downloads.bbc.co.uk/
mediaaction/pdf/research/
humanitarian-broadcasting-
in-emergencies-
2015-report.pdf

http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf
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িযাইফিযাইন রম্প্রচযাি – রংকলটি রময় 
ব্যাতযালদি কী রযািযা্্ কিলব?

রখন িংকোপন্ন িানুষ তটে্র জটন্ গণিাধ্টির 
শরণাপন্ন হয, িাধারণত তারা রা শেটখ এিং শশাটন 
তা তাটের শতিন কাটজ লাটগ না। শরিন: কতজন 
িারা শগটছ, েগু্যতটের জন্ কত োকা রেটযাজন 
হটি িা েগু্যতটের ি্বক্তগত কটষ্টর গল্পগুটলার িটধ্ 
এিন শকাটনা তে্ শনই রা তাটের শিঁটচ োকটত 
িাহার্ করটি।

েগু্যতটের েরকার শিই তে্ রা তাটের বনটয নয িরং 
তাটের জন্। তাটের েরকার এিন ি্িহাবরক তে্ রা 
তাটের পবরবথিবত ভাল করার জন্ অবিলটবে কাটজ 
আিটত পাটর এিং েরকার এিন বিবিযার অনুষ্ান 
রা তাটেরটক িানবিকভাটি আশ্বস্ত, অনুরোবণত এিং 
অন্টের িাটে িংরুক্ত হটত িহাযতা কটর।

িাংিাবেকরা িাধারণত িিি্ার উপর শজার শেয, িিাধাটনর উপর নয। বকন্তু আপবন এটি পবরিত্য ন 
করটত িাহার্ করটত পাটরন। আিনু শেবখ িংকোপন্ন েশ্যক-শ্াতাটের জন্ কী কী েরকাবর।

 ⚫ এিন তে্ রা েগু্যতটের চারপাটশ আিটল কী ঘেটছ তা িুঝটত িাহার্ করটি  
উোহরণস্রূপ: “একটি ভূবিকম্প হটযটছ এিং আগািী কটযক ঘণ্া িা 
কটযক বেটনর িটধ্ আিাটরা শবক্তশালী ভূকম্পন হটত পাটর”; “গ্রাটি 
ইটিালা ভাইরাটি আক্রান্ত ে’ুজন শরাগী শনাক্ত করা হটযটছ...”

 ⚫ পরিতমী ঝঁুবক ও তার শেটক বনরাপে োকার উপায িম্পটক্য  তে্
উোহরণস্রূপ: “ক্বতগ্রস্ত ভিনগুবলর িাইটর োকুন কারণ শিগুটলা পরিতমী 
ভূবিকটম্পর িিয শভটগি শরটত পাটর”; “িন্ার পাবন আগািী কটযক ঘণ্ার 

লাইফলাইন অনুষ্াটনর 
বিষযিব িম্পটক্য  আরও 
বনটে্যশনার জন্ শেখনু:

www.bbcmediaactionilearn.
com/productionmanual

জরুবর অিথিায িানবিক 
বিষযগুটলা বনটয শরাগাটরাগ 
করার জন্ বিষয অনুরাযী 
বনটে্য বশকা এখাটন পাটিন:

www.bbcmediaactionilearn.
com/lifelinetopicguides

http://www.bbcmediaactionilearn.com/productionmanual 
http://www.bbcmediaactionilearn.com/productionmanual 
http://www.bbcmediaactionilearn.com/lifelinetopicguides 
http://www.bbcmediaactionilearn.com/lifelinetopicguides 
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িটধ্ আটরা িাডটি িটল আশঙ্া হটছে। তাই নেীর ধাটরর এক (০১) 
বকটলাবিোটরর বভতটর িিিািকারীরা উঁচু জাযগায চটল রান...”

 ⚫ বনটজটের িাহার্ করার জন্ পরািশ্য – বনরাপে এিং িথুি োকার জটন্ িানুষ শর 
িহজ ও িাস্তিিম্মত ি্িহাবরক পেটক্পগুবল বনটত পাটর
উোহরণস্রূপ: কীভাটি আপবন খাওযার পাবনটক বনরাপে করটিন; আপনার 
িন্তাটনর িটধ্ িানবিক আঘাটতর লক্ণ কীভাটি শনাক্ত এিং শিাকাবিলা 
করটিন; শরাগ ছডাটনা শরাধ করার জন্ িহজ পবরছেন্নতার অভ্াি; কীভাটি 
ল্া্ডিাইন িা অবিট্াবরত শগালািারুে শেটক বনরাপে োকটত হটি।

 ⚫ ত্াণ শিিা িংক্রান্ত তে্
শকান শকান িংথিা কাটের শকান শকান শিিা রেোন করটছ? শকাোয 
এিং কীভাটি তাটের িাটে শরাগাটরাগ করটত পারটিন?

 ⚫ আটরা তে্ জানটত শকাোয শরটত হটি শি বিষটয তে্
উোহরণ: হেলাইন নবের, ওটযিিাইে, েগু্যতটের িটধ্ শর 
শস্ছোটিিকরা কাজ করটছন তাটের বিিরণ।

 ⚫ কী ধরটনর িহাযতা পাওযা রাটি িা পাওযা রাটি না শিই িংক্রান্ত রেত্াশা বনযন্ত্রণ
উোহরণস্রূপ: শকটনা এখটনা ত্াণ আটিবন এিং িানুষ ত্াণ আিার 
আটগ পর্যন্ত কী করটত পাটর; ত্াণ রেোনকারীরা িাহার্ করার জন্ 
কী করটত পাটরন এিং তারা কী করটত পাটরন না ইত্াবে।

 ⚫ ত্াণ পবরিহন, িজতু, িরিরাহ এিং পবরকাঠাটিাগত তে্
উোহরণ: শকান রাস্তাগুটলা শখালা আটছ? শকান শিািাইল শনেওযাক্য গুটলা কাজ 
করটছ? িাি্যজনীন পবরিহনগুটলা কী স্াভাবিকভাটি চলাচল করটছ?
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 ⚫ গুজি িংটশাধন
গুজি এিং ভুল তে্ (উোহরণস্রূপ: 
“শপঁযাজ শখটল ইটিালা শিটর রায”) 
জীিনহাবনর কারণ হটত পাটর। িঠিক তে্ 
বেটয গুজটির শিাকাবিলা করটত হটি।

 ⚫ আশ্বস্ত করা
রবে িানুষ িানবিক আঘাটত বিপর্যস্ত হয 
এিং ভীত োটক তটি বনটজটের পবরবথিবত 
বনযন্ত্রটণ আনটত পারটি এিন িম্ািনা কি। 
তাটের আশ্বস্ত করা শুধুিাত্ তাটের ভাটলা 
শিাধ করটতই িাহার্ করটি না, তাটের আটরা 
ভাটলা পেটক্প বনটত িক্ি কটর তুলটি।

 ⚫ িানুষটক কো িলার িটুরাগ বেন
শিবশরভাগ িিয তেনবদিন িিি্ার 
শিরা িিাধান তাটের কাটছই োটক; 
তাটের রেশ্ন করার িটুরাগ বেটত হটি, 
তাটের চাবহোগুটলা জানাটত বেটত 
হটি এিং ত্াণ োতাটের জিািবেবহতা 
বনটয রেশ্ন করার িটুরাগ বেটত হটি।

বকছুক্টণর িটধ্, আিরা শেখি আপনারা কীভাটি 
এগুটলা করার জন্ িম্প্রচারকারীটের িাটে কাজ 
করটত পাটরন। তটি আপনার রেেি পেটক্পগুটলার 
িটধ্ একটি হটি থিানীয বিবিযার পবরটিশ 
িম্পটক্য  জানা।

গণ িানবিক বিপর্যটয হস্তটক্টপর 
গটিষণায বিপর্যটযর িাটে 
কীভাটি ি্বক্ত ও জনটগাষ্ঠীটক 
শিাকাবিলা করটত এিং িংকে 
কাটিটয উঠটত িাহার্ করা রায 
তার িলূ পঁাচটি নীবত শনাক্ত করা 
হটযটছ। শরাগাটরাগ এই একই 
নীবতগুবল রেচাটরর িাধ্টি এটি 
অজ্যন করটত িাহার্ করটত পাটর:

 ⚫ বনরাপত্ার অনুভূবত
 ⚫ শান্ত করা
 ⚫ বনটজর এিং 

বনজ জনটগাষ্ঠীর 
কার্যেক্তা উপলবধি

 ⚫ িঙ্ঘিদ্ধতা এিং
 ⚫ আশা

আটরা জানটত 
পড়ুন (ইংটরবজটত): 
http://www.researchgate.
net/publication/5668133_
Five_Essential_Elements_of_
Immediate_and_Mid-Term_
Mass_Trauma_Intervention_
Empirical_Evidence

http://www.researchgate.net/publication/5668133_Five_Essential_Elements_of_Immediate_and_Mid-Term_Mass_Trauma_Intervention_Empirical_Evidence
http://www.researchgate.net/publication/5668133_Five_Essential_Elements_of_Immediate_and_Mid-Term_Mass_Trauma_Intervention_Empirical_Evidence
http://www.researchgate.net/publication/5668133_Five_Essential_Elements_of_Immediate_and_Mid-Term_Mass_Trauma_Intervention_Empirical_Evidence
http://www.researchgate.net/publication/5668133_Five_Essential_Elements_of_Immediate_and_Mid-Term_Mass_Trauma_Intervention_Empirical_Evidence
http://www.researchgate.net/publication/5668133_Five_Essential_Elements_of_Immediate_and_Mid-Term_Mass_Trauma_Intervention_Empirical_Evidence
http://www.researchgate.net/publication/5668133_Five_Essential_Elements_of_Immediate_and_Mid-Term_Mass_Trauma_Intervention_Empirical_Evidence
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গণমযাধ্লমি বরেক্ষযাপট উপিলধি কিযা

শকান গণিাধ্টির িাটে এিং কীভাটি কাজ 
করটিন এই বিষটয িঠিক বিদ্ধান্ত শনওযার শক্টত্ 
আপনাটক বকছু বিষয িুঝটত হটি শরিন: িানুষ 
কীভাটি গণিাধ্িটক ি্িহার করটছ; শকান শ্টশন              
িানুষ শুনটছ এিং শকান িিটয; শকান শ্টশটনর 
িি শেটক শিবশ শ্াতা আটছ এিং শকান জাযগায; 
শকান শকান চ্াটনলগুটলাটক িানুষ িি শেটক শিবশ 
বিশ্বাি কটর, তাটের শ্াতাটের জনিংখ্ার তে্ 
(িটন রাখটত হটি বিবভন্ন িযি, জাবত, বলটগির 
বভ বত্টত গণিাধ্ি ি্িহাটরর অভ্ািও বভন্ন হয); 
শকান িিটয িি শেটক শিবশ শশানা হটছে এিং 
এরকি অটনক বিষয। এটক িলা হয “বিবিযা 
ল্া্ডটকেপ” িা গণিাধ্টির গবতরেকপৃ বত।

জরুবর অিথিাটত এই ধরটনর তে্ িংগ্রহ করা িম্ি 
হটলও, িংকে শেখা শেওযার আটগ জরুবর অিথিার 
রেববত বহিাটি গণিাধ্টির বকছু িানবচত্ ততবর কটর 
রাখা এিং বিবিযা ল্া্ডটকেপ বিটলেষণ কটর রাখা 
িিটচটয ভাটলা। এই ধরটনর গটিষণায অন্ান্ 
শরাগাটরাগ িাধ্টির িহজলভ্তা এিং ি্িহাটরর 
বিষটযও শখঁাজখির করা শরটত পাটর, শরিন: 
শিািাইল, িািাবজক িাধ্ি, িটুখািবুখ আলাপ 
ইত্াবে রাটত জনটগাষ্ঠীর িাটে শরাগাটরাটগর 
িপৃহত্র শকৌশটল শিগুটলা অন্তভু্য ক্ত করা রায।

রবেও, রখন িংকে শেখা শেয, তখন শরাগাটরাটগর 
গবতরেকপৃ বত উটলেখটরাগ্ ভাটি িেটল শরটত পাটর। 
তাই আপনাটক পবরবথিবত আিার পর্যাটলাচনা করটত হটত পাটর। শরিন: শিই িিয বিেু্ ৎ িরিরাহ 
িন্ধ োকটত পাটর রার ফটল িানুটষর পটক্ টিবভ, শরবিও এিং ইন্ারটনে ি্িহার করা িম্ি নাও হটত 
পাটর িা িম্প্রচাটরর ট্াসিবিোর ক্বতগ্রস্ত হটত পাটর।

গণমযাধ্ম এবং ব্যাগযাল্যাগ 
মযাধ্লমি গলতরেকৃলতি 
লবস্তযালিত লিলপযালট্সি 
উদযািিণ (ইংলিলজলত):

কবিউবনটকশন ইন বিটযরা বলওন: 
অ্ান অ্ানাবলবিি অফ বিবিযা 
অ্া্ড শিািাইল অবিটযটসিি 
(বিবিবি বিবিযা অ্াকশন) http://
downloads.bbc.co.uk/rmhttp/
mediaaction/pdf/research/
mobile-media-landscape-
sierra-leone-report.pdf

ইনটফাঅ্ািএইি বিবিযা ল্া্ডটকেপ 
গাইিি http://www.cdacnetwork.
org/tools-and-resources/
media-landscape-guides/

উই’আর ব্টল বলটিবনং: এ িাটভ্য  
অফ ে্ বিবিযা ল্া্ডটকেপ ইন ে্ 
অ্াটসেবিিল এবরযাি অফ িাউে 
িেুান ইন ২০১৫ (ইন্ারবনউজ) 
http://www.internews.org/
sites/default/files/resources/
Internews_SouthSudan_
StillListening_2015.pdf

http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/mediaaction/pdf/research/mobile-media-landscape-sierra-leone-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/mediaaction/pdf/research/mobile-media-landscape-sierra-leone-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/mediaaction/pdf/research/mobile-media-landscape-sierra-leone-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/mediaaction/pdf/research/mobile-media-landscape-sierra-leone-report.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/mediaaction/pdf/research/mobile-media-landscape-sierra-leone-report.pdf
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/media-landscape-guides/
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/media-landscape-guides/
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/media-landscape-guides/
http://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_SouthSudan_StillListening_2015.pdf
http://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_SouthSudan_StillListening_2015.pdf
http://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_SouthSudan_StillListening_2015.pdf
http://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_SouthSudan_StillListening_2015.pdf
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একজন ত্াণ রেোনকারী বহিাটি, আপনার 
কাটছ বকছু বিটশষ তে্ োকটত পাটর রা আপবন 
ক্বতগ্রস্ত জনটগাষ্ঠীটক জানাটত চান, বকন্তু 
আপনার তাটেরও বজজ্ািা করা েরকার শর 
তারা শকান তে্ জানটত চান – আপনি জানিি 
এটা ধনে লিনেি িা। তাটের তটে্র অগ্রাবধকার 
আপনার শেটক অটনকো বভন্ন হটত পাটর। তাই 
আপনাটক খুঁটজ শেখটত হটি তারা কী চায এিং 
রখন িটুরাগ পাটিন তাটের শিই বিষটয িলটত 
হটি। জনিংখ্ার বিবভন্ন শগাষ্ঠী এিং বিবভন্ন 
শভৌটগাবলক এলাকায এই চাবহো বভন্ন হয। 
অন্ান্ িানবিক চাবহোর িটতাই িিটযর িাটে 
তটে্র চাবহোও িেটল রায তাই শিগুটলারও 
বনযবিত পনুবি্যটিচনা করা রেটযাজন। আপনার 
িংথিার পর্যটিক্ণ/ িলূ্াযন িাক্াটতর অংশ 
বহটিটি, এলাকায িাংিাবেকটের পবরেশ্যটনর 
িাধ্টি িা এই বিষটযর জন্ বনটযাবজত 
িলূ্াযটনর িাধ্টি এটি করা শরটত পাটর।

কীভাটি চাবহোর িলূ্াযন করা রায তার বিস্তাবরত 
বনটে্যশনা (ইংরাবজটত) আপবন এখাটন পাটিন: 
অ্াটিবিং ইনফরটিশন অ্া্ড কবিউবনটকশন 
বনিি: এ কুইক অ্া্ড ইবজ গাইি ফর শোি 
ওযাবক্য ং ইন বহউি্াবনটেবরযান শরিপসি, http://www.cdacnetwork.
org/tools-and-resources/i/20140721173332-ihw5g

িম্প্রচারকারীটের িাটে কাজ করার বিবভন্ন উপায আটছ; িানবিক 
লক্্পরূটণর জন্ আনুষ্াবনক অংবশোবরত্ব ততবর করা শেটক শুরু কটর, 
িাধারণভাটি তাটের আপনার শরাগাটরাটগর তাবলকাভুক্ত কটর রাখনু 
লাইফলাইন তে্ জানাটনার জন্। পরিতমী বিভাটগ আিরা এই েটুি বিষটয 
আটরা বিস্তাবরতভাটি আটলাচনা করি।

ল�াগান�ানগে লষেনরে 
সেনেন়ে গুরুত্বপরূ্ণ প্রশ্ন

রবে চাবহোর িলূ্াযটনর িিীক্ায 
আপনার কাটছ িাত্ ে-ুএকটি 
শরাগাটরাগ িংক্রান্ত রেশ্ন করার িটুরাগ 
োটক তাহটল এগুটলা ি্িহার করুন:

 ⚫ আপনার জনটগাষ্ঠীর 
তে্ পাওযার রেধান 
উৎিগুটলা কী কী?

 ⚫ আপনার জনটগাষ্ঠীর 
কাটছ িিটেটক গুরুত্বপণূ্য 
তে্ শকানগুটলা?

আপবন িম্পূণ্য রেশ্নগুটলা ইন্ার-
এটজবসি ্ট্াব্ডং কবিটির বরটপাটে্য 
শপটয রাটিন, িাবটি-ক্া্টার/শিক্টর 
রোেবিক দ্রুত িলূ্াযন https://docs.
unocha.org/sites/dms/CAP/
mira_final_version2012.pdf

http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20140721173332-ihw5g
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20140721173332-ihw5g
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/mira_final_version2012.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/mira_final_version2012.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/mira_final_version2012.pdf
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রম্প্রচযািকযািীলদি রযালথ 
আনুষ্যালনক অংশীদযালিত্ব

আনুষ্াবনক অংশীোবর িলটত িাধারণত রা 
শিাঝায তা হল আপবন এিং িম্প্রচারকারী 
শরৌেভাটি আপনাটের উভটযর িম্মত হওযা 
একটি লক্্ পণূ্য করার জন্ একটি বনবে্য ষ্ট 
বিষযিব ততবর করটত কাজ করটিন। এই 
ি্িথিায আটরা বিশে কার্যক্রি করার িটুরাগ 
োটক রার রেভাি খিু শিবশ হয। উোহরণস্রূপ: 
বকছু কঠিন িানবিক িিি্ার িিাধাটনর উপায 
খুঁজটত একো িাপ্াবহক িা তেবনক ি্াগাবজন 
অনুষ্ান ততবর করা হটত পাটর। বকছু িংথিা িম্প্রচারকারীটের 
িাটে কাজ কটর জনকল্াটণ শছাে শছাে শঘাষণা িা ‘স্পে’ ততবর 
কটরন। েীঘ্যকালীন িঙ্টে তারা বকছু জটিল এিং স্পশ্যকাতর 
িিি্া, শরিন: িানবিক আঘাত িা বলগিবভ  বত্ক িবহংিতার 
বিষযটি তুটল ধরার জন্ একো নােক ততবর করটত পাটরন।

অংশীদযাি লনব্সযাচন
একিার আপবন বিবিযা ল্া্ডটকেটপর তে্ শপটয শগটল, আপবন 
বিদ্ধান্ত বনটত শুরু করটত পাটরন শর শকান গণিাধ্ি িংথিাগুটলার 
িাটে আপবন কাজ করটত চান। আপবন জনটগাষ্ঠীর িাটে অেিা 
িাবণবজ্ক িা রাষ্ট্রীয তহবিটল ততবর গণিাধ্টির িাটে থিানীয, 
আঞ্বলক এিং রাষ্ট্রীয স্তটর কাজ করটত পাটরন। পবরবথিবত রাই 
শহাক, আপনার শিই িি গণিাধ্ি িংথিাগুবলটক অগ্রাবধকার 
শেওযা েরকার রারা িিটচটয ভাটলাভাটি শ্াতাটের চাবহো 
পরূণ করটত পারটি এিং জনটগাষ্ঠী রাটের বিশ্বাি কটর।

লাইফলাইন িম্প্রচাটরর বিবভন্ন 
ফরি্াে এিং বিকল্প িম্পটক্য  
জানার জন্ বিবিবি বিবিযা 
অ্াকশন লাইফলাইন রেটরাজনার 
বনটে্য বশকা শেখনু: 
www.bbcmediaactionilearn.
com/productionmanual

http://www.bbcmediaactionilearn.com/productionmanual
http://www.bbcmediaactionilearn.com/productionmanual
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লবলভন্ন ধিলনি রম্প্রচযািকযািী

কলমউলনটি বটেশন

িাধারণত শভৌটগাবলক এলাকার বনবরটখ এগুটলার আওতা শছাে হয; থিানীয বনবে্য ষ্ট শ্াতাটের 
জন্ রেচার করা হয এিং রাটের জন্ রেচার করা হয শিই জনটগাষ্ঠীই এটি চালায।

িবুিধা:

 ⚫ উৎিাহী অটপশাোর কিমী, রারা উে্িী 
উন্মুক্তিনকে এিং উন্নবত করটত আগ্রহী

 ⚫ শিইিি শ্াতাটের কাটছ শপৌঁছাটনার 
একটি িাধ্ি, রারা শেটশর 
িরকাবর ভাষায কো িটলন না

 ⚫ জনটগাষ্ঠী শকব্রিক বিষযিব 
রাটক শ্াতারা িিে্যন কটরন, 
িলূ্ শেন এিং বিশ্বাি কটরন

 ⚫ কিমীটের িটধ্ অবধকাটরর 
তীব্র অনুভূবত

 ⚫ শরখাটন অন্ শকাটনা িাধ্ি রেটিশ 
করটত পাটর না এিন েগু্যি এলাকায 
অেিা ‘বিবিযা িাক্য ’ িা গণিাধ্টির 
অবস্তত্ব শনই এিন এলাকার 
জনটগাষ্ঠীর কাটছও শপৌঁছাটত পাটর

অিবুিধা:

 ⚫ আবে্যকভাটি অবনবচিত, এগুটলা 
অংশীোবরত্বটক আবে্যক লাটভর 
বনবরটখ বিটিচনা করটত পাটর

 ⚫ তাটের রোযশই ঋণ িা স্পনিরবশপ 
বহটিটি অে্য শেওযা হয, ফটল এই 
শ্টশনগুটলার রোযই ঋণ োটক

 ⚫ অবিতবনক, শস্ছোটিিী কিমীটের 
শ্টশটন কাজ করার শেটক 
শিতটনর কাজটক এিং পাবরিাবরক 
োবযত্বটক অগ্রাবধকার বেটত 
হয; তাই কিমীটের কাজ শছটড 
রাওযার হার শিবশ হটত পাটর

 ⚫ জনটগাষ্ঠীর শনতারা িম্পােকীয 
বিদ্ধান্তটক রেভাবিত করার 
শচষ্টা করটত পাটরন

 ⚫ রেটরাজক এিং পবরচালকটের 
রেটযাজনীয েক্তার 
অভাি োকটত পাটর
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িযাষ্ট্রীয় রম্প্রচযািকযািী

িরকাবর িাবলকানাধীন, িাধারণত অলাভজনক এিং িরকাবর অটে্য চাবলত।

িবুিধা:

 ⚫ িহু িংখ্ক েশ্যক-শ্াতার 
কাটছ শপৌঁছাটনা রায

 ⚫ শিবশরভাগ িিয একটচটিযা িাজার 
ততবর কটর, তাই শ্াতাটের কাটছ 
শপৌঁছাটনার অটনক শিবশ িটুরাগ োটক

 ⚫ িরকাবর অে্য এটক আবে্যকভাটি 
শেকিই এিং িজিুত কটর 
(রবেও অটনক িিয তাটের 
অটে্যর অভাি োটক)

 ⚫ েক্ কিমী োকায, রেটরাজনার 
িান ভাটলা হয

 ⚫ অংশীোর বহিাটি শিবশরভাগ 
শক্টত্ বনভ্য রটরাগ্

অিবুিধা:

 ⚫ বকছু শক্টত্ খিু কি পুঁবজ োটক

 ⚫ শিধার পবরিটত্য  পেির্যাো এিং 
ক্িতাটক রোধান্ শেওযা হটত পাটর; 
রার ফটল বনকপৃ ষ্ট িাটনর পবরচালনা 
ও ফলাফল পাওযা শরটত পাটর 
রার ফটল কিমীটের িটধ্ বনষ্া 
ও শরেরণার অভাি শেখা শেয

 ⚫ শ্াতাটের িটধ্ শনবতিাচক ধারণা

 ⚫ িম্পােকীয স্াধীনতা লাভ করা কঠিন 
হটত পাটর কারণ তাটক ক্িতায োকা 
েল রেভাবিত িা খি্য করটত পাটর।

 ⚫ শ্াতার িংখ্ার উপর গুরুত্ব শেওযা 
হয না, পবরিত্য টনর জন্ শকাটনা 
ধরটনর অনুটরেরণা শেখা শেয না
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বযালণলজ্ক রম্প্রচযািকযািী

লাভ শকব্রিক, িাধারণত ি্বক্তগত িাবলকানাধীন এিং টিটক 
োকার জন্ বিজ্াপটনর ওপর বনভ্য রশীল।

িবুিধা:

 ⚫ তাটের কি্যচারীটের িটধ্ 
িাি্যক্বণক, শিতনভুক্ত শপশাোর 
শিতার িাংিাবেক োকটত পাটরন

 ⚫ বিজ্াপটনর িাধ্টি বথিবতশীল 
আটযর ফটল রোযশই আবে্যকভাটি 
বনভ্য রটরাগ্ ি্িিা হয

 ⚫ িাধারণত শকাটনা পরস্পরবিটরাধী 
নীবত িা বিকাটশর লক্্ োটক না

 ⚫ অন্ান্ এনবজও িা োতি্ 
িংথিার িাটে অংশীোবরটত্বর 
অবভজ্তা োকটত পাটর

 ⚫ বনবে্য ষ্ট শ্াতা শ্বণর (শরিন: 
রুিিিাজ) িটধ্ জনবরেযতা োটক 
এিং িািাবজক শরাগাটরাগ িাধ্টি 
উটলেখটরাগ্ উপবথিবত োটক

অিবুিধা:

 ⚫ ি্িিায ক্বত হটল শ্টশনও 
িন্ধ হটয রাটি

 ⚫ এগুটলা িাধারণত ি্বক্ত িাবলকানাধীন 
হটয োটক এিং কি্যচারীটের 
উন্নবত ও িগিটলর বেটক িাবলটকর 
আগ্রহ নাও োকটত পাটর

 ⚫ িম্পােনা কাটজ বনরটপক্তা িজায 
রাখা িম্ি নাও হটত পাটর

 ⚫ বিটনােন ও বিজ্াপটনর রেবত 
শিবশ গুরুত্ব বেটত অভ্স্ত হওযায 
রাজবনবতক বিতক্য  আর িংলাপ 
রেচাটরর েক্তা নাও োকটত 
পাটর এিং উন্নযনিলূক অনুষ্ান 
ততবরটত আগ্রহী নাও হটত পাটর

 ⚫ িাধারণত শহরাঞ্টল িীিািদ্ধ
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রম্প্রচযালিি অংশীদযাি লনব্সযাচলনি রময় 
কলয়কটি লবষয় বখয়যাি িযাখলত িলব:

 ⚫ কী পবরিাণ শ্াতাটের কাটছ শপৌঁছাটনা রাটি এিং িাজাটর তাটের 
পবরবচবত, এটক্টত্ আঞ্বলক ও শহুটর/গ্রািীণ ভারিাি্ও অন্তভু্য ক্ত

 ⚫ িানুষ তাটের কতো বিশ্বািটরাগ্ িটন কটর (েশ্যটকর পবরিাণ শিবশ হওযার 
অে্য এই নয শর শিই শ্টশটনর শেওযা তে্টক বনভ্য রটরাগ্ িটন করা হয)

 ⚫ িাংগঠবনক বনরটপক্তা ও পক্পাতহীনতা। বনবে্য ষ্ট শকাটনা রাজবনবতক 
উটদেশ্ িা িংটরাগ আটছ এিন শকাটনা িম্প্রচারকারীর িাটে রবে 
কাজ করটত হয তাহটল আপবন অবনছোকপৃ তভাটিই শকাটনা এক 
পক্ শনযার ঝঁুবকটত োটকন, (বকংিা আপবন শকাটনা পক্টক িিে্যন 
করটছন এিন ধারণাও ততবর হটত পাটর) বিটশষত বিট্বের শক্টত্

 ⚫ উচ্চিাটনর অনুষ্ান রেচাটরর িািে্য্

 ⚫ িাংগঠবনক বথিবতশীলতা – শরিন: বনভ্য রটরাগ্ আয ও পবরচালনা কাঠাটিা

 ⚫ জনগটণর চাবহো পরূটণর শক্টত্ কতো বনটিবেত রা অনুষ্াটনর 
বিষযিব এিং শ্াতাটের িতািত শেটক শিাঝা রায

 ⚫ ইবতহাি – তারা বক এর আটগ শকাটনা িানিকল্াণ িা উন্নযন িংথিার 
িাটে িফলভাটি অংশীোবরটত্বর বভ বত্টত কাজ কটরটছ

 ⚫ শ্াতা ও কিমীটের িটধ্ বলটগির ভারিাি্

 ⚫ বিদ্ধান্ত গ্রহণকারীটের পণূ্য িিে্যনিহ কাটজর িম্পূণ্য 
িাবলকানা গ্রহটণ অংশীোটরর িক্িতা
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অংশীদযালিত্ব রফি কিযাি জন্ 
লকছু পিযামশ্স

অংশীদাে সম্পনক্ণ  ভানো কনে জািুি। 
িম্াি্ অংশীোটরর িাটে শরাগাটরাগ করার 
আটগ বনটজর বনি্যাচন করা শ্টশন (গুটলা) ও 
শিগুটলার শ্াতাটের িম্পটক্য  ভাটলাভাটি শজটন 
বনন। শ্টশনগুটলার অনুষ্ান শুনুন রাটত িত্য িাটন 
িম্প্রচাবরত অনুষ্াটনর ি্াপাটর আপনার কী 
কী পছদি তা আপবন শিাঝাটত পাটরন। আপবন 
তাটের কাটজর িলূ্ বেটছেন শেখটল কিমীরা 
আপনার িাটে কাজ করটত আটরা শিবশ আগ্রহী 
হটি। িম্প্রচারকারীর িত্য িান ্টাইটলর িাটে 
কীরকি অনুষ্ান বিলটি তা আপনাটক িুঝটত 
হটি; শরিন: রুিিিাটজর উপটরাগী দ্রুত গবতর 
িগিীটতর শকাটনা এফএি চ্াটনটলর িাটে 
ঘণ্াি্াবপ বিটশষজ্টের আটলাচনার অনুষ্ান 
খিু একো িানানিই হটি না।

কী কী েেনেি ঠিক কনে নিি। ঠিক কী রেস্তাি 
করটছন এিং শকটনা করটছন িি পবরষ্ারভাটি 
িুবঝটয িলার জন্ ততবর োকুন – বিবিযায কাজ 
করা িানুষজন স্ভািতই কাটজর চাটপ ি্স্ত 
োটকন। িহজ ভাষা ি্িহার করুন, িানিকল্াণ 
িংক্রান্ত কঠিন কঠিন শব্দ ও পবরভাষা – শরিন: 
“িবুিধাটভাগী” (“শ্াতা” িা “িানুষ” িলনু) িা 
“রেকটল্পর উবদেষ্ট ফলাফল” (িলনু “আিরা রা 
করটত চাই/ রা অজ্যন করটত চাই”) ইত্াবে 
ি্িহার করা এবডটয চলনু। তাটের কী কী লাভ 
হটত পাটর তা স্পষ্ট কটর িলনু; শরিন: শ্াতার 
িংখ্া িপৃবদ্ধ, িিকক্টের ্দ্ধা অজ্যন, িানবিক 

অংশীদযালিি রযালথ 
চুলতিলত এই লবষয়গুলিযা 
অন্তভু্স তি থযাকযা উলচত:

 ⚫ রেকটল্পর লক্্

 ⚫ রেকটল্পর ফলাফল

 ⚫ িি অে্যবনবতক চুবক্ত এিং 
িম্প্রচাটরর জন্ িরিরাহ 
করা হটছে এিন শরটকটনা 
িহাযতা (শরিন: রন্ত্রপাবত, 
শজনাটরেটরর জ্ালাবন ইত্াবে)

 ⚫ বিষযিব শক ততবর করটিন

 ⚫ বিষযিবটক চূডান্ত 
অনুটিােন শক বেটিন

 ⚫ িঠিক িানবিক তে্ই শর 
রেচার করা হটছে এিং 
রেচাটরর বিষযিব (কটন্ন্) 
শর “বিপেজনক হটি না” তা 
কীভাটি বনবচিত করটিন

 ⚫ শিধাস্ত্ব 
(কবপরাইে) কার োকটি

 ⚫ োতাটের শকাটনা রেটযাজন/
োবি, রা পরূণ করটত হটি

 ⚫ িানিকল্াটণর লক্্ শর পরূণ 
হটছে শি িম্পটক্য  েইু পক্ 
কীভাটি বনবচিত হটত পাটর
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কাটজ শনতপৃথিানীয বহিাটি গণ্ হওযা। তাটের িানবিকতার রেবত 
আটিেন করটত পাটরন। তাটেরটক িুবঝটয িলটত পাটরন শর, 
িানুটষর েেু্যশা শিোটনার ও জীিন িঁাচাটনার জন্ বিটলবিটশ কাজ 
করার এটি একটি িটুরাগ।

একসানে প্রকনপেে িকশা তৈনে করুি। িম্প্রচারকারীটক বনটয 
আপনার বনজস্ পবরকল্পনা িা বচন্তাভািনা োকটলও শ্টশনগুটলার 
িাটে আটলাচনা ছাডাই শিগুটলা কী কী “অজ্যন করটত পারটি” তা 
বনটয োতাটের শকাটনা রেবতশ্রুবত বেটিন না। আপবন শরিন ভািটছন 
শিভাটি কাজ নাও হটত পাটর বকংিা ওটের আটরা ভাল শকান উপায 
জানা োকটত পাটর। আর োতাটের শেটক শর অে্য শেওযা হটি শি 
ি্াপাটর বনবচিত না হওযা পর্যন্ত শ্টশনগুটলাটকও শকাটনা রেবতশ্রুবত 
বেটিন না – কো বেটয শকাটনা কারটণ রাখটত না পারটল আপনাটের 
িম্পটক্য র জন্ শিো খিু ক্বতকর হটি।

ৈানদেনক সহা়েৈা নদি। গণিাধ্ি িংথিাগুবলর টিটক োকার জন্ 
িংথিাটনর রেটযাজন। বকছু বকছু শ্টশটনর – বিটশষ কটর কবিউবনটি 
শরবিও শ্টশনগুটলার শক্টত্ শেখা রায জনটিিািলূক কাটজ 
তাটের রেিল আগ্রহ োটক এিং িানিকল্াণ ও উন্নযনিলূক বিষটয 
শ্াতাটের িাহার্ করটত শ্টশনগুটলা রটেষ্ট আগ্রহী হটয োটক। 
অন্ান্টের হযটতা আপনার অটনক িুবঝটয রাবজ করাটত হটি 
এিং তারপরও অটনক োকার বিবনিটযই শকিল তারা িম্প্রচাটর 
রাবজ হটি। পবরবথিবত শরোই শহাক না শকন, শকাটনা না শকাটনা ভাটি 
িহাযতা না কটর শর আপবন শকান িম্প্রচারকারীর িাটে (রাষ্ট্রীয 
কটযকটি িম্প্রচারকারী ছাডা) কাজ করটত পারটিন শিই িম্ািনা 
শনই িলটলই চটল। শ্টশনটক টিটক োকটত িাহার্ করটি এিং শিটি 
েীঘ্যবেন িচল রাখটত িাহার্ করটি এিন ধরটনর িহাযতার বিবভন্ন 
পথো বিটিচনা করুন। উোহরণ বহিাটি: িম্প্রচাটরর কাটজ ি্িহাটরর 
জন্ নতুন রন্ত্রপাবত বকংিা আপনার অবফটি নতুন কবম্পউোর 
শকনার িিয পরুটনাগুটলা শ্টশনটক োন করা, শজনাটরেটরর 
জ্ালাবন, কি্যচারীটের রেবশক্টণর ি্িথিা ইত্াবে কী করটত পাটরন?
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ঊর্্ণৈি কর্ণকৈ্ণ ানদে এনেষন়ে সম্পরূ্ণ সম্মনৈ ও সহন�ানগৈা 
নিনচিৈ করুি। বনবচিত করুন রাটত বিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা রেকটল্পর 
জন্ িম্পূণ্যভাটি িম্মত োটকন এিং এটি শর িানি কল্াটণ 
উটদেটশ্ আটযাবজত অনুষ্ান তা অিশ্ই িুবঝটয িলটিন। এই 
কাটজর অে্য িংথিান রারা করটিন িা বিদ্ধান্ত রারা বনটিন তারা 
রাটত রেটযাজনীয িিস্ত কি্যচারী ও িংথিান িরাদে করটত িম্মত 
োটকন তা বনবচিত করুন রাটত কার্যক্রিটি িফল হয।

একটি আিুষ্ানিক েুনতি তৈনে করুি। আনুষ্াবনক অংশীোবর 
অিশ্ই উভয পটক্র রেবতষ্াটনর িম্মবতর বভ বত্টত করটত হটি। 
এটত অংশীোরটের জন্ লক্্, িাপকাঠি এিং উভয পটক্র 
শেটক কী রেত্াশা করা হটছে তা স্পষ্টভাটি বনবে্য ষ্ট করা রাটি। 
আবে্যক, বরটপাটি্যং ও আইবন চুবক্তগুটলাও বনবে্য ষ্ট করা উবচত।

কাজ কৈটা এনগন়েনে ৈা প�্ণানোেিা করুি। অংশীোবরত্ব 
চলাকালীন শ্টশটনর কিমীটের িাটে বিটল রেকল্প ও অনুষ্াটনর 
বনযবিত পর্যাটলাচনা করুন এিং িিবকছু শকিন চলটছ শিই 
ি্াপাটর শ্টশন শেটক িতািত পাওযার বিবভন্ন উপায ততবর করুন।

নিনজনক িরিী়ে ও নেি়েী োখুি। শ্টশটনর কিমীটের কাজ 
কীভাটি করটত হয তা শশখাটত রাটিন না; তাটের পরািশ্য ও 
আশঙ্াগুটলাটক িন বেটয শুনুন এিং তাটের অগ্রাবধকারগুটলাটক 
গুরুত্ব বেন।
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রম্প্রচযাি রংস্যায় বদখযা ্যায় এমন রযাধযািণ লকছু পদবী:

লটেশি র্ানিজাে: শ্টশটনর তেবনক পবরচালনার োবযত্ব পালন কটরন এিং ি্িথিাপনা 
েলটক শনতপৃত্ব শেন।

লপ্রাগ্ার কনট্াোে: িাবণবজ্ক শ্টশটনর অনুষ্ান িম্পবক্য ত বিষযগুটলা 
শেখাটশানা কটরন। রাটত িম্প্রচাবরত বিষযিব শ্টশটনর িপৃজনশীল ও িাবণবজ্ক 
অগ্রাবধকাটরর িাটে িািঞ্জি্পণূ্য োটক।

সম্পাদক: িম্প্রচাবরত তে্ ও বিষযিবর ওপর নজর রাটখন এিং িাধারণত িম্পােকীয 
েলটক িংগঠিত কটরন এিং তাটেরটক শকাটনা বিষটযর উপর (শ্টাবর) কাজ করটত হটি 
তা বনবে্য ষ্ট কটর শেন।

উপস্াপক: অনুষ্ানটি উপথিাপনা কটরন।

প্রনৈনেদক/সাংোনদক: বিবভন্ন বিষয (শ্টাবর) খুঁটজ শির কটর শিই িম্পটক্য  বিস্তাবরত 
তে্ িংগ্রহ কটর িম্প্রচাটরর উপটরাগী রেবতটিেন ততবর কটরন।

প্রন�াজক: রেটরাজনা েটলর িাটে কাজ কটর বিষযিব িংগ্রহ ও ততবর কটরন; অনুষ্াটন 
িাধারণত তাটক শেখা িা শশানা রায না।

নিনজটাে/ সারানজক রাধ্নরে প্রন�াজক: অনলাইন ও শিািাইল প্্ােফটি্যর জন্ 
বিষযিব ততবর কটরন এিং িািাবজক িাধ্িগুটলাটত হওযা কার্যক্রি ও গবতবিবধর 
উপর নজর রাটখন।

গনেষক: রেটরাজনা েটলর বিষয বনি্যাচটনর (শ্টাবর) জন্ তে্ িংগ্রটহ িাহার্ কটরন।

টুেনিও র্ানিজাে: িম্প্রচাটরর রেরুবক্তগত বেকগুটলা শেখাটশানা কটরন।

রানক্ণ টিং একনজনকউটিভ (োনরনজ্ক লটেশি): বিজ্াপন রেচাটরর িিয এিং িম্াি্ 
শক্রতা ও শ্াতাটের িটধ্ শ্টশটনর বিপণটনর (িাটক্য টিং) কাজ শেখাটশানা কটরন।
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অংশীদযালিত্ব ছযাডযাও রম্প্রচযািকযািীলদি 
রযালথ কযাজ কিযা

মযানলবক তথ্ রম্প্রচযালিি অন্যান্ উপযায়
শ্াতাটের কাটছ লাইফলাইন বিষযিব শপৌটঁছ শেওযার জন্ িম্প্রচারকারীটের িাটে আনুষ্াবনক 
অংশীোবরত্ব গটড শতালাই একিাত্ উপায নয। থিানীয ও জাতীয পর্যাটযর বিবিযাগুটলা শরন 
তাটের িম্প্রচাটর লাইফলাইন তে্ অন্তভু্য ক্ত করটত পাটর তা বনবচিত করটত িাধারণভাটি ও আটরা 
ি্াপকভাটি আপবন অটনক বকছুই করটত পাটরন। এখাটন বকছু পরািশ্য শেওযা হল:

োইফোইি নেষ়েেস্তুসহ নরনি়ো়ে প্রকাশ। ত্াণ িংথিাগুবল রোযই িি্যটশষ পবরবথিবতর খির, 
তাটের কি্যকাণ্ড িম্পবক্য ত তে্ এিং তহবিটলর আটিেনিহ বিবিযা/ শরেি বরবলজ বেটয োটক; 
আন্তজ্যাবতক গণিাধ্িগুটলা িাধারণত এিটির লক্্ হয। আপবনও থিানীয গণিাধ্টির জন্ 
লাইফলাইন িংিাে জাবর করটত পাটরন। এটত থিানীয ভাষায েরকাবর এিং কার্যকর লাইফলাইন 
তে্ গণিাধ্টির িাহাটর্ ক্বতগ্রস্ত জনটগাষ্ঠীর কাটছ শপৌটঁছ শেযা িম্ি।

স্ািী়ে গররাধ্রনক নরিনফং-এে সর়ে োইফোইি ৈে্ লদও়ো। বিবিযা/ শরেি কনফাটরসি ও 
বব্রবফং িাধারণত করা হয িানবিক পবরবথিবত এিং ত্াণোতাটের কাজকি্য িম্পটক্য  িাধারণ রোিবগিক 
তে্ জানাটনার জন্। আপবনও লাইফলাইন তে্ জানাটত বব্রবফংটযর িাহার্ বনটত পাটরন– থিানীয 
বিবিযাগুটলা তারপর শিিি তে্ িিার কাটছ শপৌটঁছ বেটত পারটি। িাংিাবেকটের িবুঝটয িলনু শর, 
আপবন এই তে্গুটলা তাটের জানাটছেন কারণ তারা তাটের শ্াতাটের এই িংকে কাটিটয উঠটত 
একটি গুরুত্বপণূ্য ভূবিকা পালন করটত পাটরন এিং শিটি করার জন্ তাটের কাটছ আটিেন করুন। 
িাংিাবেকরা এই ধরটনর বব্রবফং শেটক কী আশা করটত পাটরন তা পবরষ্ার কটর িলনু।

সংস্ািনকন্দ্র (নেনসাস্ণ হাে)। বিবিযার জন্ িি লাইফলাইন তে্ একত্ কটর অনলাইটন একটি 
জাযগায রাখনু। শিখাটন থিানীয ভাষায তে্ বেন, লাইফলাইন তে্ বনযবিত আপটিে করুন এিং 
বিবভন্ন লাইফলাইন বিষটযর ওপর থিানীয ভাষায িাক্াৎকার বনটত পারটি এিন বিটশষজ্টের 
শরাগাটরাটগর ঠিকানাও শিখাটন অন্তভু্য ক্ত করুন। এটির রেচার করটত োকটিন রাটত িাংিাবেকরা 
এটি িম্পটক্য  জাটনন এিং লাইফলাইন তে্ ও অনষু্াটনর ি্াপাটর আপনার থিানীয ভাষা 
বিটশষজ্টের পর্যাপ্ ধারণা শেযা রায।
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সম্প্রোেকােীনদে সানে নিনজ লেনকই ল�াগান�াগ করুি। থিানীয িম্প্রচারকারীটের িাটে 
শরাগাটরাগ কটর তাটেরটক লাইফলাইন তে্ িরিরাহ করার রেস্তাি বেন। তাটেরটক িটন কবরটয বেন 
শর, তাটের শ্াতাটের এিি তে্ িাহার্ করটত পাটর, এিনবক বকছু শক্টত্ জীিনও িঁাচাটত পাটর।

সাষোৎকানেে লভৈে োইফোইি ৈে্ ল�াগ কনে নদি। থিানীয িংিােিাধ্টির িাটে 
িাক্াৎকাটরর িিয িানষুটক লাইফলাইন তে্ জানাটনার খিু ভাটলা িটুরাগ োটক। িটন রাখটিন, 
শকাটনা িাংিাবেক িংকটের শকাটনা বনবে্য ষ্ট বেক বনটয আপনার িাক্াৎকার বনটত চাইটলও আপবন 
এই িটুরাগ ি্িহার কটর অপবরহার্য বকছু লাইফলাইন তে্ জানাটত পাটরন (বনযন্ত্রণ কীভাটি বনটজর 
হাটত বনটত হয তা জানটত ABC িাসে শেখনু!)।

ABC পদ্ধনৈ

ABC হটছে িংিাে িাধ্টি িাক্াৎকাটরর িিয কটোপকেটনর বনযন্ত্রণ বনটজর হাটত 
শনযার একটি পদ্ধবত। বিশ্বি্াবপ রাজনীবতক ও জনিংটরাগ বিটশষজ্রা এটি ি্িহার কটর 
োটকন। িিার রেেটি, িাক্াৎকার শুরু হওযারও আটগ ঠিক কটর বনন – িাংিাবেক শর 
েপৃষ্টিটকাণ শেটকই আটলাচনা করটত আগ্রহী শহাক না শকটনা– আপবন বনটজ আপনার কোয 
কী তে্ জানাটত চান। তারপর িাক্াৎকার চলাকালীন িিয নানাভাটি শিই তে্ কোর 
িটধ্ বিবশটয বেটত আপবন ABC পদ্ধবত ি্িহার করটিন:

A = Acknowledge/ answer (স্ীকৃনৈ/ উত্তে) – রেশ্ন করা হটল তার জিাি শেওযাই 
উবচত (রবে বনটজর কোর গুরুত্ব িজায রাখটত চান)। জিাি বেটত অপারগ হটল অন্তত 
শিো স্ীকার করুন।

B = Bridge (লসৈু) – এই পর্যাটয কটোপকেটনর বনযন্ত্রণ বনটজর হাটত বনটয আপবন 
আপনার কোয “বব্রজ” িা শিই কোর িটূত্ বিষযটি উত্াপন কটর আিটল রা জানাটত চান 
তা িলটিন। এই “বব্রজ” িা িংটরাটগর উোহরণ এিন হটত পাটর: “বকন্তু আিটল িানুটষর 
জানা উবচত শর...” িা “এটক্টত্ এো িলা জরুবর শর...”

C = Communicate (জািানিা) – এই পর্যাটয আপবন আপনার বনটজর িলূ িাত্য াটি বেটিন।
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িযাইফিযাইন তথ্ জযানযালত ABC পদ্ধলত ব্বিযালিি উদযািিণ:

প্রশ্ন: এই ভূবিকটম্পর ফটল কী কী রেভাি শেখা রাটি? আর হতাহটতর িংখ্া িম্পটক্য  নতুন 
শকাটনা খির আটছ কী?

Acknowledge/ answer: িি্যটশষ বহিাি শেটক বনবচিত িপৃটতর িংখ্া জানা শগটছ 
৫,০০০। আর আিাটের ধারণা িত্য িাটন রোয ২০,০০০ িানুষ িাবহারা...

Bridge: এই অিথিায িিার জন্ একো কো িটন রাখা খিুই জরুবর...

Communicate (োইফোইি ৈে্সহ): …আর তা হটছে, িািটনর কটযক বেন ভূবিকম্প-
পরিতমী কম্পটনর (আফোর শক) ঝঁুবক অটনক শিবশ। তাই ক্বতগ্রস্ত ঘরিাবডগুটলা শেটক 
িিার েটূর োকা উবচত; কারণ শিগুটলা শভটে পডটত পাটর। অটনক শখালা জাযগায 
অথিাযী আ্য ততবর করা হটযটছ। িানুষ XYZ এলাকায এিন আ্য খুঁটজ পাটি ইত্াবে।

প্রশ্ন: আপনার িংথিার নাটি েনুমীবতর অবভটরাগ এটিটছ, কিমীটের শকউ শকউ নাবক ত্াটণর 
খািার বিবক্র কটর বেটছে। এ ি্াপাটর আপনার কী িলার আটছ?

Acknowledge/ answer: আিরা এই অবভটরাটগর কো শুটনবছ। ি্াপারটি খিুই গুরুতর 
এিং আিরা রটেষ্ট গুরুত্ব বেটয এই বিষটয তেন্ত করবছ। তেন্ত শশষ হটলই এ বনটয বিস্তাবরত 
িলা িম্ি হটি...

Bridge: …তটি রাটের ত্াণ রেটযাজন তাটেরটক আবি একো কো শজার বেটয 
জানাটত চাই শর…

Communicate (োইফোইি ৈে্সহ): …িি ত্াণ বিনািটূল্ শেওযা হয। শকাটনা ত্াণ 
কিমীই আপনাটের ত্াণ বিবক্র করটত পাটরন না িা ত্াটণর বিবনিটয আপনাটের শেটক বকছু 
োিী করটত পাটরন না। এিন বকছু ঘেটল তকু্বণ অবভটরাগ করুন... ইত্াবে
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জরুলি পলিলস্লতলত ত্যাণ কমমীলদি রযালথ 
কযাজ কিযাি বক্ষলত্ রযাংবযালদকলদি 
৪টি রযাধযািণ অলভল্যাগ
(আি বরগুলিযা এডযালনযাি উপযায়!)

ৈানদে লেনক সহনজ ৈে্ পাও়ো �া়ে িা। পটুরা বিটশ্ব িাংিাবেকটের অবভটরাগ হটছে িানবিক 
িংথিা ও কিমীটের শেটক শকাটনা তে্ (লাইফলাইন শহাক িা অন্ শরটকাটনা) িংগ্রহ করা এক েরুূহ 
ি্াপার এিং শিো পাওযার শকাটনা িহজ রাস্তা শনই। এই কারটণ আপনার উবচত েরকাবর িি তে্ 
এিং কাটের িাটে তটে্র জন্ শরাগাটরাগ করটত হটি তাটের ততবর রাখা, আর শিই িাটে তটে্র 
উৎিগুটলা (শরিন: ওটযিিাইে) রেবত রাখা রাটত িাংিাবেকটের শিগুটলা শেখটত িলা রায।

ৈাো খুে ধীেগনৈে। িাংিাবেকটের িাধারণত খিু কি িিটযর িটধ্ খিু দ্রুত কাজ শশষ করটত 
হয। তারা তে্ চাইটল রবে তকু্বণ বেটত না পাটরন তাহটল শজটন বনন তাটের শকান িিটযর িটধ্ 
শিই তে্ শপটত হটি এিং শিই অনুরাযী তে্ শেওযার শচষ্টা করুন। রবে তার িটধ্ না পাটরন, 
িরািবর জাবনটয বেন।

ৈে্ ভুে ভাষা়ে আনে। িানবিক িংথিাগুটলার রেচার করা অটনক তে্ ইংটরবজটত শেওযা হটয 
োটক। রবে আপবন চান শর, থিানীয গণিাধ্ি তাটের ইংটরবজ ভাষাভাষী নয এিন শ্াতাটের জন্ 
আপনার বিষযিব রেচার করুক তাহটল আপনার রেেি পেটক্প হওযা উবচৎ আপনার বিষযিব 
িঠিক ভাষায শেযা। এটি বনবচিত কটর শর িলূ তে্গুটলা অনুিাটের িিটয িাে পটড রাটি না। 
এছাডাও আপনার কাটছ থিানীয ভাষায েক্ রেবশক্ণরোপ্ বিটশষজ্ োকা েরকার রারা পরিতমী 
রেশ্নগুটলার উত্র বেটত পারটিন এিং িাক্াৎকাটর অংশগ্রহণ করটত পারটিন।

ৈনে্টি লোধগর্ ি়ে। কঠিন পবরভাষা িাে বেন, পবরষ্ার, চলবত ভাষা ি্িহার করুন। “এন.
এফ.আই”, “ওযাশ” এিং এরকি আটরা শটব্দর িাটন এই বিভাগগুটলার বিটশষজ্ নয এিন 
িানুটষর পটক্ (শ্াতাটের পটক্ও) শিাঝা কঠিন। আপনার বিষযটি রত শিবশ িানুটষর জন্ 
িহজটিাধ্ হটি, শিটির িম্প্রচাবরত হওযার িম্ািনা তত িাডটি।



শকাটনা ক্বত করটিন না
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বকযালনযা ক্ষলত কিলবন নযা

িংকেকাটল গণিাধ্ি উপকার করার পাশাপাবশ ক্বতও করটত পাটর। 
কারণ জনগটণর কাটছ তে্ শপৌঁটছ শেওযার বিশাল ক্িতার িাটে জবডত 
রটযটছ বিরাে োবযত্ব। আপনার পটক্ শিতাটর রেচার হওযা িিবকছু বনটজর 
বনযন্ত্রটণ রাখা িম্ি না হটলও আপবন শর তে্ িরিরাহ করটছন িা আপবন শর 
অংবশোবরটত্ব রটযটছন তা অত্ন্ত িািধাটন বনযন্ত্রণ করার জন্ পেটক্প শনযার 
িাধ্টি জনটগাষ্ঠীর ক্বত করার ঝঁুবক রোিম্ি কিাটনা বনবচিত করটত পাটরন। 
উোহরণস্রূপ:

 ⚫ শকাটনা বনবে্য ষ্ট তে্ ি্াপকভাটি রেচার করার িিয তার ঝঁুবকর বিষটয 
ভািুন। উোহরণস্রূপ: রবে আপবন শকাটনা একটি খাটে্র বিতরটণর িিয 
এিং জাযগার তে্ িরিরাহ কটরন, তাহটল কী খাটে্র ট্াক বছনতাই হটয 
রাওযার ঝঁুবক োকটত পাটর অেিা রতজটনর জন্ বিতরণ পবরকল্পনা 
করা হটযটছ তার শচটয অটনক শিবশ িানুষ হাবজর হটত পাটরন?

 ⚫ ভুল শিাঝািুবঝর অিকাশ রাখটিন না। শ্াতাটের িাটে আটগ শেটক 
আপনার বিষযিব রাচাই কটর বনবচিত করুন শর আপবন শর িাত্য া বেটত 
চাইটছন তা পটুরাপবুর শিাঝা রাটছে।

 ⚫ এিন অংশীোরটের িাটে কাজ করুন রারা বনভ্য রটরাগ্ এিং ত্াণ িংক্রান্ত 
তে্ তারা তাটের বনটজটের রাজবনবতক িা অন্ শকাটনা স্াটে্য ি্িহার 
করার জন্ বিকপৃ ত করটিন না।

 ⚫ তটে্র ধারািাবহকতা ও িািঞ্জি্ িজায রাখার জন্ অন্ান্ শর িংথিাগুটলা 
জনটগাষ্ঠীটক তে্ িরিরাহ করটছ তাটের িাটে িিন্বয িাধন করুন।

 ⚫ অংশীোবরত্ব গঠটনর িিয, রবে আপবন শ্টশনটক অে্য িাহার্ কটরন, 
তাহটল এিনভাটি করার শচষ্টা করুন রাটত িাজারিলূ্ রেভাবিত না হয।



িিন্বয
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রমন্বয়

ত্াণ কাটর্যর িকল শক্টত্ কার্যকাবরতা বনবচিত করার জন্ 
িংথিাগুটলার িটধ্ িিন্বয অত্ন্ত গুরুত্বপণূ্য এিং শরাগাটরাটগর 
শক্টত্ও এর ি্বতক্রি হয না। িিন্বয িাধন করা রেটত্ক 
িানবিক কিমীর োবযত্ব।

পরস্পরবিটরাধী অেিা বিভ্াবন্তকর তে্ িপৃতু্ও ঘোটত পাটর। 
িানবিক িিন্বটযর কাঠাটিাটত “জনটগাষ্ঠী িম্পপৃক্তকরণ” িা 
“জনটগাষ্ঠীর িাটে শরাগাটরাগ” – এর শক্টত্ িিন্বযিাধটনর 
জন্ বকছু পদ্ধবত োকটত পাটর। িিন্বয বনবচিত কটর রাটত 
জনিাধারণটক শেওযা তে্ এিং পরািশ্য িািঞ্জি্পণূ্য হয এিং 
এটত িানুষটক বিভ্ান্ত করা এডাটনা রায।

রবে শরাগাটরাটগর জন্ শকাটনা আনুষ্াবনক িিন্বটযর ি্িথিা না 
োটক তাহটল শেকবনক্াল ক্া্টাটর অেিা বিভাগীয বিটিং-এর 
িিয আপনার শরাগাটরাটগর রেটচষ্টাগুটলা বনটয আটলাচনা করা 
বনবচিত করুন। অন্ান্ রারা শরাগাটরাটগর শক্টত্ কাজ করটছন, 
শরিন: বিবিযা উন্নযন িংথিাগুটলার িাটে শরাগাটরাগ গটড 
তুলনু এিং আপনাটের কাজকি্য পরস্পরটক জানাটনার জন্ 
অনানুষ্াবনক উপায খুঁটজ শির করুন।



িাংগঠবনক রেববতর জন্ ১০টি পেটক্প
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রযাংগঠলনক রেস্তুলতি জন্ 
১০টি পদলক্ষপ

জরুবর অিথিায গণিাধ্টির িাটে কাজ করার জন্ আপবন আপনার িংগঠনটক 
আটরা ভাটলাভাটি রেবত রাখটত বকছু পেটক্প বনটত পাটরন:

1. আপনার একজন কিমীটক জনটগাষ্ঠীর িাটে শরাগাটরাটগর শক্টত্ 
গণিাধ্টির শফাকাল পটযন্ বহটিটি বনরুক্ত করুন।

2. থিানীয গণিাধ্টির িাবি্যক বচত্টি িুঝুন: িানবিক িংকটে িিটচটয অিহায 
জনটগাষ্ঠীগুবল কীভাটি িংিাে ও তে্ পায এিং তারা শরাগাটরাটগর জন্ 
শকান পদ্ধবতগুটলা ি্িহার কটর তা জানুন।

3. জরুবর অিথিায তে্ ও শরাগাটরাটগর জন্ িানুটষর শকান িাধ্ি এিং 
িংথিাগুটলা ি্িহার করার িম্ািনা িিটচটয শিবশ তা শজটন বনটয শিই 
রেবতষ্ানগুটলার িাটে শরাগাটরাগ গটড তুলনু এিং শিই শরাগাটরাগ 
িজায রাখনু।

4. আপনার রেবতষ্াটনর রেববত পবরকল্পনায জনটগাষ্ঠীর িাটে শরাগাটরাটগর 
বিভাটগ থিানীয ও আন্তজ্যাবতক গণিাধ্টির িাটে কাজ করার একটি 
বিভাগ শরাগ করুন। আপবন শকান শকান িাধ্ি এিং চ্াটনটলর িাটে কাজ 
করটিন এিং কী কী িংথিাটনর রেটযাজন হটি তার পবরকল্পনা করুন।

5. বনবচিত করুন শর িংকটে িহাযতার রেটত্কটি রেকটল্পর রেস্তাটি ক্বতগ্রস্ত 
িম্প্রোটযর িাটে শরাগাটরাটগর শক্টত্ গণিাধ্টির িাটে কাজ করার 
জন্ পর্যাপ্ পবরিাণ অে্য িরাদে করা হয। আপবন শর অংশীোরটের 
িাটে কাজ করটত রাটছেন তাটের িম্াি্ চাবহোগুটলা িাোয রাখটিন 
(উোহরণস্রূপ: শজনাটরেটরর জ্ালানীর জন্ োকার শরাগান)।
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6. গণিাধ্টির কাজ রাটত জনটগাষ্ঠীর িাটে শরাগাটরাটগর িপৃহত্র রেটচষ্টারই 
একটি অংশ হটয ওটঠ তা িিিিয বনবচিত করটিন। এছাডাও অন্ান্ 
শকান িংথিাগুটলা জরুবর অিথিায গণিাধ্টির িাটে কাজ করার 
পবরকল্পনা করটছ তা জানটিন এিং শেখনু শর আপনাটের কাটজর িটধ্ 
শকাটনা িহটরাবগতা িা িােপৃটশ্র িম্ািনা আটছ বকনা। 

7. বনবচিত করুন শর আপবন আপনার িবক্রয এিং কাবরগবর কিমীটের 
রেবশক্ণ রেোন কটরটছন রাটত তারা পবরষ্ারভাটি থিানীয ভাষায বিবভন্ন 
িানবিক িিি্া িম্পটক্য  কার্যকরী তে্ বেটয িাক্াৎকার বেটত পাটর।

8. িংকটের রোেবিক পর্যাটয কাটজ লাগটত পাটর এিন তে্ রেবত করুন 
এিং আটগ শেটক শিগুটলার িহজটিাধ্তা পরীক্া কটর বনন। শিই তে্ 
বিবভন্ন বিবিযা চ্াটনটল ি্িহাটরর উপটরাগী কটর তুলনু।

9. পিূ্য বনধ্যাবরত একটি িঞ্ ততবর রাখনু রা আপনার িা আপনার িহটরাগীটের 
জরুবর অিথিায শরাগাটরাটগর জন্ রেটযাজন হটত পাটর। শিগুটলা 
পবরচালনা করটত কিমীটের রেবশক্ণ বেন। শিই িি িরিরাহকারীটের 
শনাক্ত করুন রারা শকাটনা জরুবর অিথিায দ্রুত িম্প্রচাটরর উপকরণ 
এিং তে্ রেরুবক্ত শিিা িরিরাহ করটত পারটি।

10. িলূ কিমী ও িহটরাগীটের জন্ বনযবিত পনুঃরেবশক্ণ এিং িহডার 
আটযাজন করুন। গণিাধ্টির গবত রেকপৃ বতটত শর পবরিত্য ন ঘেটছ 
তার িাটে তাল বিবলটয চলনু। বনযবিতভাটি রেববত পবরকল্পনা এিং 
শরাগাটরাটগর শিোটিি পর্যাটলাচনা এিং হালনাগাে করুন।
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আলিযা তলথ্ি রেলয়যাজলন

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন লাইফলাইন বরটিাটি্যি প্্ােফি্য 
www.bbcmediaactionilearn.com/lifelineprogramming

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন লাইফলাইন রেটরাজনার বনটে্য বশকা 
www.bbcmediaactionilearn.com/productionmanual

বিবিযার জন্ িলূ িানবিক বিষটযর রেটত্কটির উপর অনুষ্ান ততবরর িহাবযকা 
www.bbcmediaactionilearn.com/lifelinetopicguides

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন বরিাচ্য  বরটপাে্য: জরুবর অিথিায িানবিক বিষটয িম্প্রচার: তটে্র 
িলূ্াযটনর একটি িংটলেষণ, রচবযতা বেওটিারা হ্াবনটিি 
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/
humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf

বি.বি.এ.বি (কবিউবনটকটিং উইে বিজা্টার-অ্াটফটক্টি কবিউবনটিি) শনেওযাক্য  
http://www.cdacnetwork.org/

জরুবর অিথিায আচরণগত পবরিত্য টনর জন্ শরাগাটরাগ: একটি েুলবকে (ইউবনটিফ, ২০০৬) 
http://www.unicef.org/ceecis/BCC_full_pdf.pdf

গণ িানবিক বিপর্যস্ততায তাৎক্বণক ও িাঝাবর শিযাটের হস্তটক্টপর পঁাচটি অপবরহার্য 
উপাোন: অবভজ্তালধি রেিাণ (Steven Hobfoll et al., 2007) http://www.
researchgate.net/publication/5668133_Five_Essential_Elements_of_
Immediate_and_Mid-Term_Mass_Trauma_Intervention_Empirical_Evidence
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ননবনধিত কার্ালয়:

লবলবলর লমলডয়যা অ্যাকশন
ব্রডকযালটেং িযাউর
বপযাট্সি্যান্ড বলের
িন্ডন W1A 1AA
ইউনযাইলটড লকংডম

লনবলধিত চ্যালিটি নম্বি (ইংি্যান্ড ও ওলয়ির): 1076235

এই রিযালয়কযাটি ততলিলত লবলবলর লমলডয়যা অ্যাকশন-এি মযানলবক কযা্্সক্রলমি পৃষ্লপযাষক ইউলক লডপযাট্সলমন্ট 
ফি ইন্টযািন্যাশনযাি বডভিপলমন্ট-বক অথ্সযায়ন কিযাি জন্ ধন্বযাদ। কমন রযালভ্স লরি জন্ কলমউলনটি 
এনলগজলমন্ট ও অ্যাকযাউলন্টলবলিটিি অংশ লিলরলব এই রিযালয়কযাটি জযালতরংলেি অলভবযারন রংস্যা, 
আইওএম-এি অংশীদযালিলত্ব এবং ইউলক লডপযাট্সলমন্ট ফি ইন্টযািন্যাশনযাি বডভিপলমন্ট-এি অথ্সযায়লন 
বযাংিযায় অনুবযাদ কিযা িলয়লছ।

এই রিযালয়কযায় অন্তভু্স তি লবষয়বস্তুি দযায়ভযাি লবলবলর লমলডয়যা অ্যাকশন-এি এবং এটি পৃষ্লপযাষক বকযালনযা 
দযাতব্ রংস্যাি দষৃ্টিভলগি উপস্যাপন কলি নযা।
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