
দরূ থেকে েমিউমিটির 
সবার সাকে থ�াগাক�াগ
উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্াগুল�া বকভালি 
সামনাসামবন কথা না িল�ও ‘ককাবভড ১৯’ এর ঝঁুবকগুল�া সম্পলককে  
কবমউবনটির সিার সালথ ক�াগাল�াগ করলত এিং তালদরলক এ বিষয়ক 
বিবভন্ন কমকেকালডে সম্পপৃক্ত করলত পালর কস বিষলয় সহায়তা করার জন্যই 
এই সংবষিপ্ত বনলদকে বিকাটি ততবর করা হলয়লে। দরূ কথলক কাজ করার এই 
প্রবরিয়াগুল�া অনসুরণ করার মাধ্যলম সংস্াগুল�া তালদর বনলজলদর 
এিং তালদর সহল�াগী সংগঠনগুল�ার কমমী ও কবেচ্ালসিকলদর বোস্্য 
বনরাপত্ার বিষয়টি ঠিক করলেই কবমউবনটির সিার জন্যই সঠিক ও 
হা�নাগাদ তথ্য পাওয়ার বিষয়টি বনবচিত করলত পারলিন। এোডা 
কবমউবনটির সালথ ক�াগাল�ালগর মাধ্যলম ও উপকরণগুল�া বনলজলদর 
কালজ ি্যিহালরর সলু�াগ এিং বিষয়গুল�া সম্পলককে  তালদর ককালনা 
মন্তি্য, মতামত িা দবুচিন্তার বিষয় থাকল� কসগুল�াও এই প্রবরিয়ায় 
সহলজই জানালনা �ালি।
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আপবন �বদ অন্যান্য সমলয়/সাধারণত: উঠান তিঠক 
িা দ�গত আল�াচনা পবরচা�না কলর থালকন...

...তাহল� আপনার গলড কতা�া বিশ্বস্ত 
ককালনা কনটওয়াককে  িা দল�র সাহা�্য 

বনলয় ক�ালন িা অন�াইলন প্রলয়াজনীয় 
তথ্যগুল�া কিয়ার করলত পালরন।

আপনার কালে হয়লতািা এরই মলধ্য স্ানীয় এ রকম ককালনা দল�র সদস্যলদর নম্বর বকংিা কমপলষি 

দ�লনতার নম্বর আলে। কালজই এই ক�াগাল�াগটিলক কালজ �াবগলয় আপবন তালদর কালে সঠিক তথ্যগুল�া 

এসএমএস িা অবডও িাতকে ার (এমএমএস) মাধ্যলম পাঠিলয় বদলত পালরন। পরিতমী সমলয় দ�লনতা িা দল�র 

ক�সি সদস্যলদর কালে আপবন এই তথ্য বদলচ্ন তালদরলক তথ্যগুল�া এ�াকার অন্যলদর জানালত উৎসাবহত 

করুন। �বদও এ ধরলনর ক�াগাল�ালগর কষিলরে তারা ক�ন সরাসবর এলক অলন্যর সালথ কদো কলর িা সামনা 

সামবন তথ্য বদলত ক�লয় বনলজলদর ঝঁুবকলত না ক�ল� কসটি বনবচিত করলত হলি।

ককালনা সদস্যলদর �বদ কমািাইল�র মাধ্যলম ইন্ারলনট ি্যিহালরর সলু�াগ থালক তাহল� ক�াগাল�ালগর 

এইমাধ্যমটি কালজ �াবগলয়ও তথ্য কদওয়া ক�লত পালর। তলি মলন রােলত হলি ক�, িাং�ালদলির অবধকাংি 

ি্যিহারকারীরই কমািাইল� ইন্ারলনট ি্যিহালরর কষিলরে কিবি ডাটা েরচ হলচ্ বক না তা বনলয় এক ধরলনর 

বচন্তায় থালকন। কালজই আপনার কদওয়া তথ্য িা কনলটন্গুল�া ক�ন কম করজ�ুিুলনর ককালনা �রম্যালট 

(ক�গুল�া কদেলত িা কিয়ার করলত কিবি ডাটা েরচ হয় না) িানালনা হয় কসবদলক �ষি্য রােলত হলি। এভালি 

সম্ভি সিলচলয় কম �াই� সাইলজর ককালনা বকেু ততবর করা হল� মানষু কসটি সহলজই কমািাই� ইন্ারলনট িা 

এমএমএস (মাবটিবমবডয়া ম্যালসজ) এরমাধ্যলম কিয়ার করলত পালর।

এোডা প্রবতটি দল�র দ�লনতালক তালদর মতামত এিং ককালনা বিষয় বনলয় মানলুষর ককালনা দবুচিন্তা থাকল� 

তা আপনালদর জানালত উৎসাবহত করুন। কসই সালথ আপনার সংস্ার পষি কথলক ক�ন এভালি পাওয়া 

মতামতগুল�া ব�বপিদ্ধ করা এিং তালদর মতামলতর আল�ালক পরিতমী পদলষিপ কনওয়ার একটি প্রবরিয়া 

থালক কসটিও বনবচিত করুন।
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আপবন �বদ সাধারণত: অন্যান্য সমলয় 
কমািাই� মাইবকং/ভ্াম্যমাণ মাইবকং/
ঘলুর ঘলুর মাইবকং কলর থালকন...

...তাহল� এ�াকার ককালনা একটি 
বনবদকে ষ্ট স্ালন (স্ায়ী) �াউডবপিকার 

িসালনার বিষয়টি কভলি কদেলত পালরন।

এ সমলয় ঘলুর ঘলুর মাইবকং করা হল� বিষয়টি �ারা মাইবকং করলেন, �ারা তার সালথ 

আলেন িা �ারা গাবড চা�ালচ্ন তালদর ঝঁুবকলত ক��লত পালর। এোডা এলত কলর ‘সিাইলক 

�তটা সম্ভি িাবডলত থাকার’ ককন্দীয় সরকাবর পরামিকেও বকেুটা উলপষিা করা হয়। 

কালজই ঘলুর ঘলুর মাইবকং করার পবরিলতকে  এ�াকার/কবমউবনটির বিবভন্ন স্ালন স্ায়ী বকেু 

�াউডবপিকার িসালনার কথা ভািা ক�লত পালর। বিলিষ কলর, �াউডবপিকারগুল�া এমন 

বকেু জায়গায় স্াপন করা ক�লত পালর ক�সি জায়গায় কমমী িা কবেচ্ালসিকরা তালদর ঘর 

কথলক না কিবরলয়ই �াউডবপিকারগুল�া ি্যািহার করলত পারলিন। এোডা মসবজলদর মাইক 

ি্যিহার কলর সিাইলক তথ্য কদওয়া �ায় বকনা কসটিও কবমউবনটিলত আপনার পবরবচত িা 

স্ানীয়লদর মাধ্যলম কচষ্টা কলর কদেলত পালরন। আর এসি কষিলরে প্রচাবরত তথ্যগুল�া ক�ন 

বনভ্কে � হয় কসটি বনবচিত করলতও মসবজদগুল�ার সালথ কাজ করুন।
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আপবন �বদ অন্যান্য সমলয়/সাধারণত: সরাসবর িা মলুোমবুে 
কথা ি�ার মাধ্যলম বোস্্য কসিা ও পরামিকে বদলয় থালকন...

...তাহল� আপনালদর ক�সি মাঠকমমী িা ’ফ্রন্ 
�াইন কমমী’ এেনও কাজ করলেন তারা 

ক�ন ভাল�াভালি আন্ততঃিাবক্তক ক�াগাল�াগ 
করলত পারদিমী হয় কসটি বনবচিত করুন

বিবভন্ন ‘কহ�থ �্যাবসব�টি’ িা বোস্্য কসিা ককলন্দ (অথিা অন্যান্য জরুবর কালজ) ক�সি কমমী এেনও 

কাজ কলর �ালচ্ন তারা বেভািতই েিু ি্যস্ত সময় কাটালচ্ন। তলি কবমউবনটির মানলুষরা ক�ন সঠিক ও 

প্রলয়াজনীয় তথ্যগুল�া পান তা বনবচিত করলত এই কমমীরা এেনও কিি বকেু ভূবমকা রােলত পালরন। এজন্য 

আপনার সংস্ার মাঠকমমী িা ক� দ�গুল�া সরাসবর কবমউবনটির সালথ কাজ করলে কসই ’ফ্রন্-�াইন’ 

কমমীলদরলক ভাল�া আন্ত:িাবক্তক ক�াগাল�ালগর ম�ূ বিষয়গুল�া সম্পলককে  িবুঝলয় ি�নু। এোডা এই কমমীরা 

ক�ন সিসময় সঠিক ও হা�নাগাদ তথ্যগুল�া জানলত পালরন এিং কস অন�ুায়ী কবমউবনটির সিার কালে 

তথ্য কপৌেঁান কসটিও বনবচিত করুন। এোডা কসিা গ্রহীতারা ককালনা মতামত, উলবেগ িা অবভল�ালগর কথা 

জানাল� কসটি বকভালি ব�বপিদ্ধ/নবথভ্ক্ত করলত হলি এিং এই বিষয়গুল�ালত কেন কী পদলষিপ বনলত হলি 

কসই বিষয়টিও এই মাঠকমমী িা ’ফ্রন্-�াইন’ কমমীলদর ভাল�াভালি জানালত হলি।

বোস্্য কসিালকন্দগুল�ালত অবডও ও বভবডও িাতকে া চা�ালনা হল� সাধারণত মানষুজন এগুল�া কদোর জন্য 

কসোলন বভড কলর, �া এেনকার সমলয় ভাল�া বকেু না হওয়ার সম্ভািনাই কিবি। কালজই এর পবরিলতকে  এসি 

জায়গায় সিকেলিষ ও হা�নাগাদ তথ্য ও পরামিকে সংিব�ত কপাস্ার ি্যিহালরর কথা ভািলত পালরন। এলষিলরে 

কপাস্ারগুল�া ক� বপ্রন্ করাই হলত হলি এমন ককালনা কথা কনই; িরং কহায়াইট কিাডকে  িা বলিপ চালটকেতথ্যগুল�া 

হালত ব�লে ঝু�ালত পারল�ও তা সমানভালি কালজ আসলত পালর।
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আপবন �বদ সাধারণত কটব�ল�ান িা কমািাই� 
হট�াইন পবরচা�না কলর থালকন তাহল�…

… সিকেলিষ তথ্য ও বিবভন্ন কসিার জন্য ক�সি 
জায়গায় কর�ার করা হয় কসই বিষয়গুল�া 

ঠিক আলে বকনা তা বনবচিত হলয় বনন।

কবমউবনটির মানষু এরই মলধ্য ক� হট�াইন নম্বরগুল�ার কথা জালনন কসই হট�াইনগুল�া তালদর সালথ 

ক�াগাল�াগ রষিার একটি দারুণ উপায় হলত পালর। �বদও এ ধরলনর হট�াইন চা�ালত আপনার ককালনা 

কমমীলক ক�ন কবমউবনটিলত ক�লত না হয় িা তারা ক�ন ককালনা ধরলনর ঝঁুবক না কনন কসবদলক অিিই �ষি্য 

রােলত হলি। এোডা ক�সি কমমী িা কবেচ্ালসিকরা এই হট�াইনগুল�া পবরচা�না করলেন তারা ক�ন সঠিক 

ও বনয়বমতভালি হা�নাগাদ করাতথ্যগুল�া সম্পলককে  জালনন এিং তারা ক�ন আপনার সংস্ার বনয়মান�ুায়ী 

মানলুষর মতামত িা অবভল�াগগুল�া ব�বপিদ্ধ করা ও প্রলয়াজন অন�ুায়ী ি্যিস্া বনলত পালরন কসটি বনবচিত 

করলত হলি। মলন রােলিন, আপনালদর পবরচা�না করা হট�াইনগুল�া হয়লতা এই সমলয় অলনক কিবি ি্যস্ত 

হলয় উঠলত পালর। কালজই কীভালি কমমী িাডালনার মাধ্যলম আলরা কিবি সংে্যক ক�ান ক� বরবসভ করা 

�ায় কস সম্পলককে  ভািলত পালরন। কসই সালথ এই বিষয়টি অিি্যই বনবচিত করলত কচষ্টা করুন ক�, আপনার 

ক� কমমীরা ক�ান ধরলেন তারা ক�ন স্ানীয় ভাষালতই কথা িল�ন। এলত কলর কবমউবনটি কথলক �ারা ক�ান 

করলেন তালদরলক তারা পিষ্টভালি/পবরষ্ারভালি ক�লকালনা সমাধান বদলত পারলিন।

ক�লহত্ ইবতমলধ্য ক�ালনর মাধ্যলম জনসাধারণলক তথ্য এিং পরামিকে কদওয়ার জন্য সরকালরর পষি কথলক 

কিি কলয়কটি উলদ্যাগ কনয়া হলয়লে এিং কসগুল�ার �লথষ্ট প্রচার-প্রচারণাও হলচ্, তাই নত্ন ককালনা 

হট�াইন স্াপন করার বসদ্ধান্ত এই মহূুলতকে  না কনওয়াই ভাল�া।
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আপবন �বদ সাধারণত ইন্ারলনট িা কসাি্যা� 
বমবডয়া ি্যিহার কলর থালকন তাহল�...

...এই মাধ্যমগুল�া ববে-মেুী ক�াগাল�ালগর 
জন্য (তথ্য জানালনা এিং একইসালথ 
ি্যিহারকারীর মতামত জানার জন্য) 

ি্যিহার করলত কচষ্টা করুন
এই মহূুলতকে  ইন্ারলনট ও কসাি্যা� বমবডয়া ক�লকালনা তথ্য কিয়ার করার জন্য কিি ভাল�া একটি জায়গা; 

বিলিষ কলর আপনার �বদ ইবতমলধ্যই উললেেল�াগ্য সংে্যক মানলুষর অংিগ্রহণ রলয়লে এিং সকল�র কালে 

বিশ্বাসল�াগ্য এমন ককালনা কপইজ িা চ্যালন� কথলক থালক। এসি কষিলরে আপনার বনজবে কনলটন্ ততবরর 

কপেলন সম্পদ ও সময় অপচয় করার আলগ কভলি কদেনু আপনার আলিপালিই এমন অলনক বভবডও ও 

অবডও কনলটন্ রলয়লে বকনা �া আপবন কিয়ার করলত পালরন। তলি আপনার কিয়ার করা কলন্ন্-এর 

তথ্য �থা�থ এিং হা�নাগাদ বকনা তা অিি্যই �াচাই কলর তারপর কিয়ার করুন। আপনার পলষি �াচাই 

করা সম্ভি না হল� অন্যলদর সাহা�্য বনন। একইভালি ি�া �ায়, এই সময়টি সম্ভিত নত্ন ককালনা কপইজ 

িা চ্যালন� ততবরর সঠিক সময় নয় – তাই জরুবর অিস্া শুরুর আলগই, অলনক কিবি অবডলয়লসের সালথ 

সম্পপৃক্ত এমন বিশ্বাসল�াগ্য বিদ্যমান চ্যালন�গুল�ার মাধ্যলম মানলুষর কালে সঠিক তথ্যটি কপৌেঁালনালত 

মলনাল�াগ বদল�ই আপবন আলরা কিবি সা��্য কপলত পালরন।

মলন রাো জরুবর, সামাবজক ক�াগাল�াগ মাধ্যলম বিবভন্ন িাতকে া অন্যলদর জানালনার জন্যই শুধ ু নয়, িরং 

ববেমেুী ক�াগাল�ালগর মাধ্যলম জনসাধারণলক সম্পপৃক্ত করারও চমৎকার একটি জায়গা হলয় উঠলত পালর। 

এজন্য আপনার অবডলয়সেলক কীভালি বিষয়গুল�া বনলয় আল�াচনায় উৎসাবহত করলত পালরন এিং কীভালি 

তালদর করা প্রশ্নগুল�ার উত্র বদলত পালরন কসটি বনলয় ভািনু। তথ্য-প্রমাণ বিললেষণ কলর কদো �ায় ক�, �ারা 

শুধমুারে ককালনা বকেু কদলেন িা কিালনন তালদর ত্�নায় �ারা কদো িা কিানার পলর কস বিষলয় আল�াচনায় 

অংি কনন তারা ত্�নাম�ূকভালি কিবি �াভিান হন। এোডা এই মাধ্যমগুল�া কথলক পাওয়া মতামতগুল�া 

আপবন কীভালি ব�বপিদ্ধ করলত পালরন িা এই মতামতগুল�ালত কীভালি সাডা বদলত পালরন কসটিও আলগ 

কথলক কভলি রােনু।

িাং�ালদলি সামাবজক ক�াগাল�াগ মাধ্যম ি্যিহারকারীলদর মলধ্য সাধারণত িয়লস তরুণ, পরুুষ এিং 

িহুলর নাগবরকলদর সংে্যাই কিবি। কালজই শুধমুারে এই একটি মাধ্যম ি্যিহার কলর সিার কালে কপৌেঁালত 

চাইল� কসটি আদিকে নাও হলত পালর। তলি আপবন চাইল�ই আপনার সামাবজক ক�াগাল�াগ মাধ্যম 

ি্যিহারকারীলদরলক উৎসাবহত করলত পালরন ক�ন তারা আপনার কদওয়া তথ্যগুল�া তালদর পাডা-মহলো, 

গ্রালমর িাবডর মানষু- বিলিষত, নারী ও িয়স্ক ি্যবক্তলদর কালে কপৌলঁে কদয়। এর �ল� আপনার তথ্য িা 

িাতকে াগুল�া �ারা সরাসবর কদেলেন তালদর িাইলরও আরও কিবি সংে্যক মানুলষর কালে কপৌলঁে �াওয়ার 

সলু�াগ ততবর হলি।
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সকববাপমর, িকি রাখকবি…
 ♦ আপনার প্রবতটি ক�াগাল�াগ কা�কেরিলমর �ষি্য সম্পলককে  পিষ্ট 

ধারণা রােনু। কী অজকেন করলত চান কস সম্পলককে  �বদ আপনার 
পিষ্ট ধারণা থালক, তাহল� আপনার স�� হওয়ার সম্ভািনাও 
িাডলি।

 ♦ ক�লকালনা ক�াগাল�ালগর আলগই বকেু বিষয় ভাল�া কলর ভািুন। 
�ারা তথ্যগুল�া পালচ্ন তালদর জন্য বক এটি কা�কেকর িা আপবন 
�া বকেু করার পরামিকে বদলচ্ন কসগুল�া বক তালদর পলষি করা 
সম্ভি? �ালদর জন্য পরামিকে বদলচ্ন তালদর পবরলিি-পবরবস্বতর 
সালথ বক আপনার কদওয়া পরামিকেগুল�া মানানসই? অথিা এ 
কথলক বক কারও ককালনা ষিবত হলত পালর?

 ♦ তথ্যগুল�া পিষ্ট এিং সংবষিপ্ত রােনু। এজন্য আপনার কদওয়া 
তথ্যগুল�ালত ক�ন ককালনা কাবরগরী ভাষা িা িব্দ না থালক এিং 
তথ্যগুল�া ক�ন কবমউবনটির মানুলষরা কিালঝন এমন প্রবতবদলনর 
ি্যিহার করা ভাষায় হয়, কসটি বনবচিত করুন।

 ♦ আপনার কদওয়া তথ্যগুল�া ক�ন হা�নাগাদ ও বনভ্কে � হয় এিং 
কসটি ক�ন ককালনা কাল্পবনক িা ভ্� ধারণালক উৎসাবহত না 
কলর কসজন্য ককালনা একটি বিষলয় সিকেলিষ কী তথ্য আলে 
তা সিসময় কজলন রােনু। মলন রােলিন, আপনার কদওয়া 
তথ্যগুল�ালক �বদ মানুষ ভ্� ভালি িা অসম্পূণকে ভালি, তাহল� 
আপবনও তথ্যগ্রহণকারী ক্াতা-দিকেলকর আস্া হারালিন এিং 
এলত মানুলষর ভাল�ার কচলয় োরাপই কিবি হলত পালর।

 ♦ আপবন জনগণলক অসঙ্গত িা পরপিরবিলরাধী ককালনা তথ্য 
বদলচ্ন বকনা তা বনবচিত হলত অন্যান্য ক�াগাল�াগকারী, ক�মন: 
স্ানীয় কতপৃকে পষি, এনবজও এিং কবমউবনটি সংগঠনগুল�ার সালথ 
পরামিকে কলর বনন। �বদ ককালনা িাতকে ায় ককালনা অসঙ্গবত আপনার 
কচালে পলড তাহল� এর কারণ েুঁলজ কির করুন এিং কসগুল�া 
ঠিক কলর বনন।
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এই নির দ্ে নিকাটি বাংলার্রি কনিউনিটির সারে 
য�াগার�ারগর জাতীয় প্ল্াটফিদে ’সংর�াগ’-এর পক্ষ 
যেরক নবনবনস নিনিয়া অল্াকিি ততনর করররে।

আরও তে্যর জি্য 
থ�াগাক�াগ েরুি:

 ♦ এবিয়া-প্যাবসব�ক আরবসবসই ওয়াবককে ং গ্রুপ – ইনক্লু বডং 

মাবজকেনা�াইজড অ্যান্ড ভা�নালরি� বপপ� ইন বরস্ক 

কবমউবনলকিন অ্যান্ড কবমউবনটি এংলগজলমন্

 ♦ বিবিবস বমবডয়া অ্যাকিন – গাইলডসে অ্যান্ড ট্�বকটস

 ♦ বিবিবস বমবডয়া অ্যাকিন – বরসাচকে  অ্যান্ড এবভলডসে 

অন কবমউবনলকিন ইন ইমারলজবসেস

 ♦ বিবিবস বমবডয়া অ্যাকিন / আইএ�আরবস গাইড �র দ্য 

বমবডয়া অন কবমউবনলকিন ইন পািব�ক কহ�থ ইমারলজবসেস

 ♦ বিবভন্ন কবমউবনলকিন ট্�স, সহাবয়কা ও 

তথ্যভাডোলরর জন্য সংল�াগ ওলয়িসাইট

 ♦ ককাবভড-১৯ এর জন্য বসডাক (বসবডএবস) কনটওয়াককে  বরলসালসকেস

https://drive.google.com/open?id=14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz
https://drive.google.com/open?id=14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz
https://drive.google.com/open?id=14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/brochures/lifeline-programming
http://commisaid.bbcmediaaction.org/
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/communicating-in-public-health-emergencies-english.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/communicating-in-public-health-emergencies-english.pdf
http://www.shongjog.org.bd/
http://www.shongjog.org.bd/
http://www.shongjog.org.bd/
http://www.cdacnetwork.org/i/20200316224410-9m4ud/

