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‘িাইফিাইন’ 
অনুষ্াটনর 
উটদেশ্য কী?

লাইফলাইন অনুষ্ান তেবরর উযদেশ্ 
হল িানবিক িংকটাপন্ন জনযগাষ্ঠীর 
জীিন রক্ষাযর্থ এিং কষ্ট লাঘযি 
িহাযো করা।

এো কীভাটি পাথ্ক্য �ট়ে বদটি পাটর?

ককাযনা িানবিক িংকট কিখা বিযল িানুযষর বকছু প্রারবিক প্রযনের উত্তর জানার প্রযযাজন 
হয, ক�িন : কী হযযযছ? আিরা ককারা করযক খািার, রাকার জাযগা এিং পাবন পাযিা? 
কীভাযি আিরা বনযজযির রক্ষা করি? কীভাযি আহে িানুষযক িাহা�্ করি? কী কযর 
করাগ ছ়োযনা আটকাযে পাবর? পবরিাযরর ককাযনা িিি্ হাবরযয কগযল কী করি?

ের্ এিং ক�াগায�াযগর অভাযি িানুযষর কষ্ট িা়েযে পাযর এিং কিঁযচ রাকার িম্ািনা 
কিযে পাযর।

বিবিযা পাওযা কগযছ ক�, লাইফলাইযনর অনুষ্ান প্রচাযরর িা্্যি বিবিযা জনযগাষ্ঠীযক 
একবত্ে করযে, ক্ষবেগ্রস্ত িানুষযির এযক অপযরর িাযর এিং ত্াে কিমী ও কনোযির 
িাযর ক�াগায�াগ গয়ে েুলযে একটা গুরুত্বপেূ্থ ভূবিকা পালন করযে পাযর। এর ফযল 
ক্ষবেগ্রস্ত িানুষ ত্াে িংস্াগুযলাযক িাযিদ্ধো করযে পাযরন; োরা োযির চাবহিা 
ও িোিে েুযল ্রযে পাযরন এিং িিি্ার িিা্াযন এযক অন্যক িাহা�্ করযে 
পাযরন। আর এভাযিই োরা পনুরায িঁাচার কপ্ররো ও আত্মবিশ্াি পাযর।

“জীিনরক্ষার সাটথ সাটথ িথ্য বিপটদর 
সম়ি কষ্ট কমাটি পাটর। পবরিাটরর হারাটনা 
সদস্য এিং িনু্টক খুঁটজ পাও়িা, িারা কি 
ক্ষবিপূরণ বপটি পাটরন িা িারা বকাথা়ি 
থাকটিন িা জানটি পারা, সহটজ িুঝটি 
পারা বে বিপদ বকন ঘটেটে: এই িথ্যগুটিা 
�ৃহহীন এিং মানবসকভাটি বিপে্স্ত সংকোপন্ন 
মানুষটদর কাটে খুিই গুরুত্বপূণ্।”

মারক্কু  বনসকািা, ইন্ারন্যাশনাি 
বফডাটরশন অফ বরড ক্রস অ্যান্ড 
বরড বক্রটসন্ বসাসাইটিটজর 
(আই.এফ.আর.বস)-র সাধারণ সবিি।
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প্রিাে1 পাওযা কগযছ ক� লাইফলাইযনর অনুষ্ান করার িা্্যি 
বিবিযা জনযগাষ্ঠীযক একবত্ে করযে, ক্ষবেগ্রস্ত িানুষযির এযক 
অপযরর িাযর এিং ত্াে িংস্া ও কনোযির িাযর ক�াগায�াগ 
গয়ে েুলযে একটা গুরুত্বপেূ্থ ভূবিকা পালন করযে পাযর। এর 
ফযল ক্ষবেগ্রস্ত িানুষ ত্াে িংস্ার কাযছ িাযিদ্ধো িািী করযে 
পাযরন, এিং োরা োযির চাবহিা ও িষৃ্টিভবগি েুযল ্রযে পাযরন 
এিং িিা্ান ভাগ কযর বনযে পাযরন �া োযির জীিনযক আিার 
নেুন কযর গয়ে েুলযে কপ্ররো ক�াগায এিং আত্মবিশ্াি বফযর 
কপযে িাহা�্ কযর।

খিটরর অনুষ্ান আর 
িাইফিাইন অনুষ্াটনর 
মটধ্য পাথ্ক্য কী?

প্রচবলে খির িংগ্রহ ও পবরযিশন করার করযক আলািা িষৃ্টিভবগি 
বনযয লাইফলাইন অনুষ্ান তেবর করা হয। এযে িাস্তিিম্মে ও 
কা�্থকরী এিন ের্ কিযা হয �া ক্াোযির জীিন�াত্ার উন্নযযন 
িাহা�্ কযর এিং োযির উৎিাহ ও িান্ত্বনা ক�াগায। এটি 
ক্ষবেগ্রস্ত িানুষযির জন্ অনুষ্ান, োযির িম্পযক্থ  অনুষ্ান নয। 
এযে িরুক্ষা, খািার, পাবন, আ্য, স্াস্্, পবরষ্ার-পবরচ্ছন্নো, 
িানবিক আঘাে এিং এরকি আযরা অন্ান্ বিষয বনযয 
আযলাচনা করা ক�যে পাযর। েযি এযক্ষযত্ও উত্তি, িাবযত্বশীল 
িাংিাবিকোর প্র্ান নীবেগুযলা একই রাযক। আর িিিিযযর 
িযোই আপনার কাযজর িান বনভ্থ র কযর �রার্থো, বনরযপক্ষো, 
িম্পািকীয িেো এিং স্া্ীনোর িযো িলূ্যিা্গুযলার উপর।
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বাস্তবসম্মত লাইফলাইন তথ্য

ক্াোযির কিযা ের্গুযলা োযির িে্থ িান 
অিস্ার জন্ উপয�াগী হযে হযি। 
জরুবর অিস্ায বিবভন্ন িষৃ্টিযকাে করযক 
একটি গযপের করা বিযিচনা করুন:

খবর 
“যবতরণ লকয্রে যবশৃঙ্খলা...... ত্াণ 
যক সঠিকভাযব লে়িা হযছে...? চাযহো 
অনু�া়ি়ী যক �যথষ্ট খাবার আযে...?”

এ িংিাযি কীভাযি িাহা�্ পাওযা িা 
করা �ায – এবিষযক ককাযনা �রা�র িা 
কা�্থকরী ের্ ক্াোযির জন্ কনই।

লাইফলাইযনর তথ্য
“যবতরণ করা খাবার লেযত হযল, আেনার 
ভাউচাযরর েরকার হযব। আেযন ____ 
লরযজস্ার করযত োরযবন। যকন্তু, 
ভাউচারগুযলা লকনা, লবচা, বা অন্য যকেুর 
যবযনময়ি োও়িা �া়ি না...... খাবাযরর 
লরশযনর লষেযত্ও একই ব্যাোর ...”

এই েযর্র বভ বত্তযে ক্াোরা খাি্ 
বিেরযের পদ্ধবে এিং ো কপযে 
করেীয িম্পযক্থ  জানযে পারযিন।

এগুটিা একেু একটঘট়ি না?

আর বে ব্ািারা ক্ষবিগ্রস্ত 
হ়িবন িাটদর কী হটি?

এই বিষযয িটুি করা:

1. �বি আপবন ককাযনা বিপ�্থযযর 
িম্মুখীন হন এিং আপনার করাগ, 
অপষু্টি এিং এিনবক িেুৃ্ হওযার 
ভয রাযক, োহযল এই িি ের্গুযলা 
িম্িে আপনার জন্ িিযচযয কিবশ 
বচত্তাকষ্থক হযি।

2. এটা েেটাই একযঘযয লাগযি 
�েটা একযঘযয কযর আপবন এটা 
উপস্াপন করযিন।

িবুচবতিে ও িবুনবি্থে লাইফলাইযনর 
অনুষ্ানগুযলা িানুযষর জীিন িঁাচাযে 
িা বিপ�্থযয প়ো িানুষযক বিপযির 
কিাকাযিলা করযে িাহা�্ করা ছা়োও 
িৃহত্তর ক্াোযির িয্্ কশানার আগ্রহ 
তেবর করযে পাযর কারে এই অনুষ্াযনর 
িা্্যি োরা অন্ িানুষরা প্রবেবিন 
কী ্রযনর িিি্ার িয্্ বিযয �াযচ্ছন 
আর কীভাযি োর িিা্ান করযছন ো 
জানযে পাযরন।
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খবর 
“আসন্ন বর্া়ি কযলরা লরাযে ক্যাযপে থাকা 
হাজার হাজার মানুযরর মৃত্্য হযত োযর...”

এই ের্ ক্াোযির োযির অিস্ার 
উন্নবেযে ককাযনা িাহা�্ কযর না।

লাইফলাইযনর তথ্য
“কযলরা একটা লরাে �ার ফযল ____ 
হযত োযর... এটা ___ মাধ্যযম েডা়ি... 
আেযন ___ কযর কযলরা লথযক রষো 
লেযত োযরন... ত্াণ সংস্াগুযলা োযন 
লশাধন করার ট্যাবযলট যবতরণ করযে... 
ট্যাবযলটগুযলা লমশাযল োযনর স্াে 
অন্যরকম লােযত োযর যকন্তু, এটা 
আেনার জন্য যনরােে। ল্যাট্রিন 
ততযর করা এবং তা রষেণাযবষেণ 
করা খুবই জরুযর কারণ... ল্যাট্রিন 
বানাযনার যবযভন্ন উো়িগুযলা হল...”

এই রকি ের্ িানুযষর কাযজ লাযগ!

িষৃ্টিশীল ও িযনাগ্রাহী অনুষ্ান তেবর 
করার িিরকি বিকপে এিং িযু�াগ 
এযে পাওযা �ায – অযনক িিযই এটা 
বনভ্থ র কযর আপবন কীভাযি গুরুত্বপেূ্থ 
জীিন রক্ষাকারী বিষযগুযলাযক আপনার 
প্রবেযিিন িা অনুষ্াযন পবরযিশন 
করযছন োর উপর।



িানবিক িংকযট ক্ষবেগ্রস্ত গনযগাষ্ঠীর কীরকি ের্ িরকার?
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মানবিক সংকটে ক্ষবিগ্রস্ত 
�নট�াষ্ঠীর কীরকম 
িথ্য দরকার?

এটা অিশ্ই বনভ্থ র কযর িংকযটর প্রকৃবে এিং ো 
ককান প�্থাযয আযছ োর ওপর। িানুষ কী ের্ চাইযছ 
ো বনযজ ঠিক না কযর আযরা জানার কচষ্টা করুন। 
ক্াোরা কী চায ো জানার একটা িহজ উপায 
হল োযির কাযছ কিটা জানযে চাওযা। উিাহরে 
বহযিযি, আপবন োযির কিাশ্াল বিবিযা/ কফাযন 
আপনার িাযর ক�াগায�াগ করযে িলযে পাযরন 
এিং োযির করযক জানযে চাইযে পাযরন ক� ককান 
ককান বিষয বনযয আযলাচনা োরা শুনযে চান। িযন 
রাখযিন, বিবভন্ন িানুযষর বিবভন্ন চাবহিা রাকযে 
পাযর োই আপনার গযিষোয পরুুষ ও নারী এিং 
বিবভন্ন জাবেযগাষ্ঠীযক অতিভু্থ ক্ত করযিন। এছা়োও, 
ক্ষবেগ্রস্ত িানুষযির িয্্ ত্াযের কাযজ িরািবর �ুক্ত 
আযছন এিন িংস্ার কাযছ জানযে চাইযে পাযরন ক� 
োরা ককান ্রযনর েযর্র চাবহিা শনাক্ত কযরযছন 
এিং ককান ের্গুযলাযক অগ্রাব্কার কিযা উবচে।

িহাযক নবর: বিবিযার 
জন্ ত্াযের প্রবেটি বিষয 
অনুিাযর িহাবযকা

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন বিষয 
অনুিাযর একটা িহাবযকা তেবর 
কযরযছ ক� জরুবর অিস্ায 
কীভাযি বিবভন্ন গুরুত্বপেূ্থ 
িানবিক িিি্াযক িংিািিা্্যি 
পবরযিশন করা হযি। কিখনু: 
www.bbcmediaactionilearn.
com/lifelinetopicguides

http://www.bbcmediaactionilearn.com/lifelinetopicguides
http://www.bbcmediaactionilearn.com/lifelinetopicguides
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িানবিক িংকযট ক্ষবেগ্রস্ত গনযগাষ্ঠীর কীরকি ের্ িরকার?

িা্ারে িিি্ার কক্ষযত্ ক্াোরা ক�িি ের্ জানযে চাইযে পাযরন োর বকছু উিাহরে2:

বিপে্ট়ির ঠিক পটর

এই প�্থাযয কিবশরভাগ িিয বিশঙৃ্খলা এিং বিভ্াবতি রাযক এিং িা্ারেে ককাযনা 
িংগঠিে ত্াযের ি্িস্া রাযক না। িানুষ োর আযশপাযশ �া কিখযে পায কিটাই জাযন 
এিং বিবিযা এই িিয োযির বিপ�্থযযর প্রকৃবে ও ি্াপকো কিাঝাযে এিং বনরাপি 
রাকার িিযরযক ভাযলা উপাযগুযলা জানাযে গুরুত্বপেূ্থ ভূবিকা পালন করযে পাযর। 
োরা �া জানযে চাইযে পাযরন:

 ⚫ কী ঘটযছ? ককন? ককারায?
 ⚫ এখন কী কী বিপি হযে পাযর?
 ⚫ আবি কীভাযি বনযজযক এিং আিার পবরিারযক রক্ষা করি?
 ⚫ আবি ক�খাযন আবছ কিখাযন রাকা বক বিপিজনক? �বি 

বিপিজনক হয, োহযল ককারায কগযল বনরাপি রাকি?
 ⚫ কীরকি িাহা�্ পাওযা �াযচ্ছ, কার কাছ করযক এিং কীভাযি কপযে পাবর?
 ⚫ কেবিন ্যর এই িংকটজনক পবরবস্বে চলযে পাযর?
 ⚫ ককারা করযক এ বিষযয আযরা ের্ কপযে পাবর?
 ⚫ আিার বশশুযির িানবিক আঘাে করযক িািযল 

উঠযে আবি কীভাযি িাহা�্ করযে পাবর?

ক্ষবেকর ভ্াতি ককাযনা ের্ ছ়োযচ্ছ বকনা কিবিযক নজর রাখা এিং কিটি শু্যর কিযাও 
জরুবর। অেীে বিপ�্থযয কিখা কগযছ ক� ভূবিকযম্পর িিয োযক পারিােবিক আক্রিে 
িযল গুজি রযটবছল, �ার ফযল িানুযষর িয্্ ি্াপক আেঙ্ক ছব়েযয পয়েবছল; আিার 
িনুাবি আিার ভুল খিযরর কারযে পিিবলে হযয িহু প্রােহাবন ঘযটযছ।
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ঘেনার কট়িকবদন পটর

ক্ষবেগ্রস্ত জনযগাষ্ঠী িম্িে আযরা কিবশ িংগঠিে 
হযয উঠযে পাযর এিং বকছু কিিা িা়েযি এিং 
চাল ু রাকযি। িরকার িা স্ানীয িংস্াগুযলা করযক 
বকছু িাহা�্ এযি কপৌঁছাযে পাযর (িা্ারে ি্াপক 
িাত্ায ত্াযের কাজ শুরু হযে এক করযক িইু িপ্াহ 
িিয লাযগ)।

প্র্ান প্রনেগুযলা হযে পাযর :
 ⚫ ককাযনা খািার/ পাবন/ আ্য পাওযা �াযচ্ছ 

বকনা এিং কীভাযি ো কপযে পাবর?
 ⚫ কীভাযি আবি নবরভুক্ত হযে পাবর �াযে 

িংস্াগুযলার কিযা বজবনষপত্ কপযে পাবর?
 ⚫ বক ্রযনর বচবকৎিা কিিা পাওযা 

�াযচ্ছ? ককারায কগযল কিটা পাযিা?
 ⚫ ককান িংস্াগুযলা িাহা�্ করযছ (কলাযগার 

িে্থনা বিন, কী ভাযি োযির কচনা �াযি এিং 
োরা ককান কিিাগুযলা বিযচ্ছ জানান)?

 ⚫ স্াযস্্র কক্ষযত্ কী কী ঝঁুবক আযছ আর োর 
করযক বনযজযির কীভাযি রক্ষা করি?

 ⚫ আিরা িযলা-আিজ্থনা ককারায কফলি?
 ⚫ িরুক্ষার কক্ষযত্ কী কী ঝঁুবক আযছ? 

কীভাযি আবি এগুযলা কিাযে পাবর?
 ⚫ আিার পবরিাযরর একজন হাবরযয 

কগযছ – আবি কী করি?
 ⚫ ককান ককান ক�াগায�াগ ি্িস্া কাজ করযছ?
 ⚫ ককান ককান �ান চলাচযলর রাস্তা কখালা আযছ?
 ⚫ এখন িাব়ে কফরা বক বনরাপি?

সঠিক তথ্য যেন!

খির কিযার কক্ষযত্, �বি কিখা 
�ায ের্ ভুল িা অিম্পূে্থ, 
োহযল িংিািিাোরা উপর 
ক্াোরা বিশ্াি হারান এিং 
ভাযলার পবরিযে্থ  ক্ষবে হিার 
িম্ািনা কিবশ রাযক।

ক�যকাযনা িানবিক িংকযটর 
জরুবর অিস্ায, ভুল ের্ িানুযষর 
কষ্ট আযরা িাব়েযয বিযে পাযর, 
এিনবক োযির িেুৃ্র কারেও 
হযে পাযর। কপেনা করুন কী ঘটযি 
�বি গ্রািিািীযক জানাযনা হয 
ক�, আগািীকাল খািাযরর ত্াে 
আিযি ক�খাযন ো আিযে কিশ 
বকছুবিন কিবর আযছ; িা বিযরায্র 
ফযল ঘরছা়ো িানুষযির িলা 
হল ক� োযির ঘযর কফরা এখন 
বনরাপি �খন ো বনরাপি নয।

�বি ভুল ের্ িম্প্রচার করা হযয 
রাযক, োহযল �ে ো়োোব়ে 
িম্ি কিটা িংযশা্ন করুন এিং 
িংবলিষ্ট কেৃ্থ পক্ষ িা িংস্াযির 
জানান �াযে একারযে িষৃ্ট 
ক্ষযক্ষবে কবিযয আনা িম্ি হয।
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ঘেনার কট়িক সপ্াহ িা মাস পটর

পনুি্থািন ও পনুবন্থি্থাে িংক্রাতি আযরা িীঘ্থযিযািী 
িিি্া কিখা কিযি ক�িন বশক্ষা কা�্থক্রি, িািস্ান, 
িানবিক বিপ�্থযযর কিাকাবিলা এিং কি্থিংস্ান ও 
জীবিকা। পনুি্থািযনর বিষযয এিং জীিন নেুন ভাযি 
গয়ে কোলার জন্ ককান ককান বিকপে রযযযছ এিং 
কী কী িহাযো কপযে পাযর কিই বিষযয েখন িানুষ 
জানযে চায।

এছা়ো িাযিদ্ধো বনযযও প্রনে রাকযে পাযর: 
িরকাবর এিং িৃহত্তর ত্াে িংস্া গুযলার প্রযচষ্টা 
বক িানুযষর চাবহিা পরূে করযে পারযছ? ত্াযের 
টাকা কী িঠিক ভাযি খরচ করা হযচ্ছ? এযক্ষযত্ এই 
িীঘ্থযিযািী বিষযগুযলা েুযল ্রার জন্ অনুষ্াযনর 
বিন্াি িা ফরি্াযট িিল আনাটাই িঠিক হযি 
(বিন্াযির ্ারোর জন্ বনযচ কিখনু)।

বৃহত্তর যচত্

কিইিি ক্াোযির করা ভািুন 
�ারা িরািবর এই িঙ্কযট ক্ষবেগ্রস্ত 
হনবন বকন্তু অন্ভাযি ক্ষবেগ্রস্ত 
হযযযছন। ক�িন, �বি আপনার 
অনুষ্ান �বি ক্াযম্পর গৃহহীন 
িানুষযির বনযয হয, োহযল 
কিখাযনর স্ানীয জনযগাষ্ঠীর করা 
ভািুন �াযির বনযজযির জীিন 
এিং িম্পি, হঠাৎ কিয়ে �াওযা 
জনয্াযে ক্ষবেগ্রস্ত হযে পাযর 
– এই অিস্া প্রাযই কক্ষাভ তেবর 
কযর। কী ঘটযছ ো িুঝযে এিং 
োরা কী করযে পাযর ো জানাযে 
– আপবন কীভাযি িাহা�্ করযে 
পাযরন োযির ? অন্ কিশ করযক 
আিা িানুষযির কীভাযি িাহা�্ 
করা ক�যে পাযর? �ারা ক্ষবেগ্রস্ত 
িানুষযির জাযনন োরা কিবশরভাগ 
িিয গুরুত্বপেূ্থ ের্ বিযয রাযক 
অরিা ক্ষবেগ্রস্তযির কাযছ 
জানযে চান োরা ককাযনাভাযি 
িাহা�্ করযে পাযরন বকনা?



ত্াযের কাযজ িাহা�্ করা
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ত্াটণর কাটজ 
সাহাে্য করা

কা�্থকরী লাইফলাইন অনুষ্ান তেবর করার জন্ 
িরকার ত্াে কা�্থক্রযির িাযর বনযবিে ক�াগায�াগ 
রাখা এিং িিন্বয তেবর করা। কাযজর শুরুযে �ে 
ো়োোব়ে িম্ি স্ানীয ও আতিজ্থাবেক িংস্া এিং 
িরকাবর কিমীযির িাযর ক�াগায�াগ তেবর করার কচষ্টা 
করুন, �াযে আপবন জানযে পাযরন কী ঘটযছ, ো 
হযে ক্াোযির জন্ িরকাবর ের্ শনাক্ত করুন।

�বি রাযক, োহযল জাবেিংযঘর অবফি ফর 
ককাঅবি্থ যনশন অফ বহউি্াবনযটবরযান অ্াযফযাযি্থর 
(ও.বি.এইচ.এ) িযো সমন্ব়িকার়ী সংস্া বা স্ান়ী়ি 
জরুযর অবস্া কিাকাবিলা কবিটির িাহা�্ বনন।

িা্ারেে িাহা�্ িংস্া এিং স্ানীয কেৃ্থ পক্ষ 
জনগেযক প্র্ান প্র্ান ের্ প্রিাযন একিে রাযকন। 
আর এিি ের্ পবরযিশযনর কক্ষযত্ আপনার 
িম্পািকীয বিচারিুবদ্ধযক ি্িহার কযর গুরুত্বপেূ্থ 
ভূবিকা পালন করযে পাযরন। েযি কিযক্ষযত্ও 
বনভু্থ লো, পক্ষপােহীনো এিং বিশ্স্তোর ি্াপাযর 
িেক্থ  রাকুন।

িঃুখজনক ভাযি, ক্াোরা কী করযে হযি কিই 
বিষযয পরস্পর বিযরা্ী ের্ কপযে রাযক, �া োযির 
আযরা বিভ্াতি কযর কোযল। বকছুযক্ষযত্, ক্ষবেগ্রস্ত 
িানুষযক ের্ কিযা ত্াযের কি্থিবূচযেই করযক �ায, 
িাস্তিাবযে হয না। �ার ফযল িানুষ কী করা উবচে 

জাযতসংযের 
ক্াস্ার ব্যবস্া :

ত্াে ি্িস্া বিবভন্ন “ক্াস্াযর” 
বিন্স্ত করা হযযযছ। ক্াস্ার 
হল ত্ােকায�্থর প্রবেটি প্র্ান 
বিভাগ ক�িন পাবন, স্াস্্, 
বশক্ষা, পষু্টি ইে্াবিযে বন�ুক্ত 
ত্াে িংস্াগুযলার িিষ্টি।

ক্াস্ার হল এিন এক উপায 
�ার িাহায�্ ত্াে িংস্াগুযলা 
বনযজযির িয্্ িিন্বযিা্ন 
কযর এিং ের্ ভাগ কযর কনয।

প্রবেটি ক্াস্াযর প্রাযযাবগক 
বিযশষজ্ঞ রযযযছন �ারা আপনাযক 
োযির ক্াস্ার িংক্রাতি ের্ 
এিং আপনার ক্াোযির 
জন্ বনযি্থশ বিযে পারযিন।

ক�িন, আপবন �বি জানযে 
চান ক� বনরাপি খাওযার 
পাবনর কীভাযি পাওযা �াযি 
কি বিষযয আপবন ক্াোযির 
কী িলযিন, োহযল আপনাযক 
ওযাটার, ি্াবনযটশন, এিং 
হাইবজন (ওযাশ) ক্াস্াযরর 
িাযর করা িলযে হযি।
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এিং আর আগািী বিযন কী কী িাহা�্ পাযি কি 
বিষযয অন্ধকাযর করযক �ান। েযর্র অভাযি গুজি 
ছ়োযনা আর আজগুবি রটনার িযু�াগ তেবর কযর, 
�ার ফযল আযরা ক্ষবে হয।

�বি আপনার িযন হয ক� ক্ষবেগ্রস্ত িানুষজনযক 
ের্ কিযার পবরকপেনা করা হযচ্ছ না োহযল কিটা 
পবরিে্থ ন করার কচষ্টা করুন। ত্াে িিন্বযকারীযির 
িযন করান ক� ের্ োযির ত্াে প্রযচষ্টাযক আযরা 
কজারিার করযি এিং োযির িানুযষর কাযজ লাযগ 
এিন ের্ শনাক্ত করযে অনুযরা্ করুন।

ত্াে কায�্থর িাযর �ুক্ত কাযরা িাযর ক�াগায�াগ 
করার িিয িিিিয োযির িলযিন ক� আপবন 
লাইফলাইন অনুষ্ান করযছন, ককাযনা িা্ারে 
খিযরর অনুষ্ান করযছন না। িরকাবর ের্ িরিরাহকারী 
আব্কাবরকরা িা্ারেে বিবিযাযক ক্ষবেগ্রস্ত জনযগাষ্ঠীর জন্ 
খির কিযার িিযল োযির িম্পযক্থ  খির কিযাযক প্রা্ান্ কিন। 
�বি আপবন কিাঝান ক�, আপনার লক্ষ্ – ত্াযের কাযজ িাহা�্ 
করা, োহযল িম্িে আপবন �া চাইযছন কেিন ের্ কপযে 
পাযরন। প্রযযাজনীয ের্ পাওযার জন্ আপনাযক হযে এিন 
ি্বক্তর িাযর করা িলযে হযি ব�বন িাঠ প�্থাযয িরািবর ত্াযের 
কাযজ �ুক্ত রযযযছন।

ি়ে জরুবর অিস্ার কক্ষযত্ আপবন 
িা্ারেে িংবলিষ্ট কিযশর কপযজ 
ক্াস্ারগুযলার ক�াগায�াযগর ের্ 
পাযিন এখাযন: 
https://www.
humanitarianresponse.info/

ক্াস্ার ি্িস্ার বিষযয আযরা 
জানযে এখাযন কিখনু: 
https://www.
humanitarianresponse.
info/about-clusters/what-
is-the-cluster-approach

https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
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‘িাইফিাইন’ িথ্য জানাটনা

 ⚫ গুরুত্বপেূ্থ ের্গুযলা িানুষযক বারবার জানাযিন, বিযশষ কযর শুরুর বিযক। িযন রাখযিন ক� 
আেবঙ্কে িানুষজযনর ের্ িযন রাখযে িিি্া হয।

 ⚫ ের্ সহজ, স্পষ্টভাযব জানাযিন। আপবন একজন িাংিাবিক োই আপবন আযগ করযক জাযনন 
ক� এগুযলা গুরুত্বপেূ্থ, বকন্তু লাইফলাইন কপ্রাগ্রাবিং-এর জন্ এটা বিযশষভাযি জরুবর। িানুষ 
আপনার জানাযনা েযর্র বভ  বত্তযে কাজ করযি এিং চরি বিভ্াবতির িিয োযির স্পষ্টভাযি 
িিবকছু জানা িরকার।

 ⚫ িিি্া বনযয আযলাচনার পবরিযে্থ  ক্াোযির সমাধাযনর উপায বিন। িানুষযক ইবেিাচক 
উিাহরে এিং পরািশ্থ বিন।

 ⚫ ক�খাযন িম্ি সমাধাযনর েথ লেযখয়ি ের্ উপস্াপন করুন – প্রাযশই িানবিক িংকটাপন্ন 
জনযগাষ্ঠীযক বনব্রিয গ্রহীো বহযিযি গে্ করা হয এিং প্রে্াশা করা হয ক� োরা চুপচাপ িযি 
িাহায�্র জন্ অযপক্ষা করযিন। বকন্তু একটু পর কিখাযল পবরবস্বের উন্নবে করার কক্ষযত্ 
োরাই চাবলকা শবক্ত হযে পাযর।

 ⚫ আপনার পরািশ্থ �াযে বাস্তবসম্মত হয কিবিযক কখযাল রাখনু – িানুযষর কাযছ জ্ালানী না 
রাকযল োযির খাওযার পাবন কফাটাযে িলযিন না। পবরবস্বের বভ বত্তযে ককান িিা্ানগুযলা 
কা�্থকর এিং উপ�ুক্ত হযি ো জানযে ত্াে বিযশষজ্ঞযির িাযর করা িলনু।

 ⚫ িানুষযক এই িি ের্ োযির িনু্ধিান্ধি, পবরিার এিং িম্প্রিাযযর িয্্ েযডয়ি যেযত 
উৎিাবহে করুন।
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 ⚫ আযরা ের্ জানার জন্ লকাথা়ি ল�াোয�াে করযত হযব ো জানান – ওযযিিাইট, ঠিকানা, 
কফান নম্বর, কিিা ককন্দ্র।

 ⚫ খবরযক লরামাঞ্চকর করযবন না (ক�িন “এটাই একাযলর িিযচযয বিধ্ংিী বিপ�্থয!”)। �া 
ঘযটযছ কিটাই িলযিন।

 ⚫ �াযির যবযশর চাযহো রাকযে পাযর োযির করা বিযিচনা করযিন। নারী, বশশু, িৃদ্ধ-িৃদ্ধা এিং 
প্রবেিন্ধী িানুষযির িানবিক িংকযট আযরা কিবশ িিি্ার িম্মুখীন হযে হয।

 ⚫ তথ্যসূত্ উযলেখ করযবন। িংকটকাযলর বিশঙৃ্খল অিস্ায নানান ্রযনর গুজি ছ়োযে 
পাযর। ঘটনার িে্ো ভাযলাভাযি �াচাই কযর বনযিন এিং ককারা করযক জানযে কপযরযছন 
ো জানাযিন।

 ⚫ একটি লোষ্ঠীবদ্ধ মযনাভাব গয়ে েুলনু। �েটা িম্ি ক্াোযির িোিে বনন ও োযির 
অংশগ্রহে করাযনার কচষ্টা করুন। িানুযষর কষ্ট লাঘি হযি �বি োরা বনযজযির একা 
না িযন কযরন।

 ⚫ িানুষ কীভাযি পবরবস্বের িাযর িফলভাযি খাপ খাইযয বনযচ্ছ োর বাস্তব উোহরণ ি্িহার 
কযর অন্যিরও ো করযে উৎিাবহে করুন।

 ⚫ আশার সঞ্চার করুন – উৎিাহি্জিক, ভরিা জাগাযনা ভবগিযে করা িলার িযো িা্ারে 
বজবনিও পার্থক্ গয়ে বিযে পাযর।
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“পাবন, স্াস্্য, বশল্টার এিং বশক্ষার 
মটিা ক্যাম্প-জীিটনর বিবভন্ন 
বক্ষটত্ সাহাটে্যর জন্য কবমউবনটি 
কবমটি তিবর করটি হটি। এ 
বিষট়ি আটরা জানটি XXX-এর 
সাটথ বো�াটো� করুন।”

“িৃদ্ধ-িৃদ্ধা এিং প্রবিিন্ী মানুষটদর 
সিার আট� আ়্ি বদটি হটি। 
িাটদর পাবন সংগ্রটহর জা়ি�া, 
ি্যাট্রিন, রান্নার জা়ি�া এিং স্াস্্য 
বকট্রের কাোকাবে থাকার ি্যিস্া 
করটি হটি। ক্যাটম্প িসিাসকারী 
বহটসটি আপবন বখ়িাি রাখটি 
পাটরন োটি িারা বনঃসঙ্গিা িা 
বনরাপত্াহীনিা়ি না বভাট�ন এিং 
বিপটদর সম়ি িারা বেন সহটজ 
ঘর খাবি করটি পাটরন।”

“েবদ আপবন ধবষ্ি িা বেৌন িাঞ্ছনার বশকার হন িাহটি েি িা়োিাব়ে সম্ভি 
সিটিট়ি কাটের স্াস্্য বকট্রে োটিন। বসখাটন আপনার োটি এইিআইবভ 
িা অন্যান্য বেৌন িাবহি বরা� না হ়ি িার বিবকৎসা করা হটি। এো়োও 
আপবন বসখাটন অিাবঞ্ছি �ভ্ািস্া আেকাটনার জন্য �ভ্ বনটরাধক িব়ে এিং 
অন্যান্য সহা়িিা ও পরামশ্ বপটি পাটরন। এই বসিা ব�াপন রাখা হটি।”

“েবদ আপবন আহি হন, িাহটি 
আপনার ক্ষিটক পবরষ্ার 
রাখুন এিং েি িা়োিাব়ে সম্ভি 
বিবকৎসা করান। আপনার কাটের 
স্াস্্যটক্রে বকাথা়ি আটে জানটি 
XXX নম্বটর বফান করুন।”

“ত্াণ সহা়িিা বিনামূটি্য বদ়িা 
হ়ি! সহা়িিা বদ়িার বিবনমট়ি 
কারও অবধকার বনই আপনাটক 
স্পশ্ করার িা আপনার কাটে 
বেৌনকম্/অন্য বকাটনা সুবিধা দািী 
করার অবধকার কাটরা বনই।”

বি.এ.বি.বি. কনটওযাক্থ  অনলাইন িাে্থ ার লাইযরেবর করযক িংগৃহীে
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বকাটনা ক্ষবি করটিন না

ের্ই শবক্ত, বকন্তু অযনক িিয আপনার অজাযতিই বিবভন্ন ভাযি আপনার 
ক্াোর ক্ষবে কযর কফলযে পাযরন। �বিও আপবন হযে িি্থাতিকরযে োযির 
িাহা�্ করারই কচষ্টা করযছন। োই আপনাযক অে্তি কভযিবচযতি আপবন কী 
িম্প্রচার করযে চযলযছন ো ঠিক করযে হযি। নীযচর পবরবস্বেগুযলার করা 
বিযিচনা কযর কিখনু।

উিাহরে ১

আপবন রক্ষণশীি সনািন মূি্যটিাটধ বিশ্াসী একটি অঞ্চটি স্ানী়ি 
বিিার সাংিাবদক বহটসটি কাজ করটেন। সম্প্রবি এিাকার সশস্ত্র 
দিগুটিার মটধ্য প্রিণ্ড ি়োই শুরু হট়িটে এিং ধষ্ণটক ি়োইট়ির 
অস্ত্র বহটসটি ি্যিহার করা হটছে। আপবন জানটি পারটিন বে একটি 
দািি্য বিবকৎসা সংস্া বেৌন িাঞ্ছনার বশকার মানুষটদর বিবকৎসা 
করার জন্য একটি ভ্াম্যমাণ বিবকৎসা বক্রে তিবর করটে। িাই আপবন 
ঠিক করটিন বে আপনার িাইফিাইন অনুষ্াটন বসই বনট়ি একটি 
অংশ রাখটিন এিং মানুষটক জানাটিন বে বেৌন িাঞ্ছনার বশকার হটি 
বকাথা়ি সাহাটে্যর জন্য বেটি হটি। অনুষ্াটনর এই অংটশ বিবকৎসা 
করাটনার গুরুত্ব িুটি ধরা হটি।

প্রশ্ন: আপবন �বি িংস্াটির নাি এিং স্াস্্ ককযন্দ্রর ঠিকানা িম্প্রচার কযরন 
োহযল কী কাযরা ককাযনা ক্ষবে হযে পাযর?

উত্তর: আপবন �বি িংস্াটির নাি এিং স্াস্্ ককযন্দ্রর ঠিকানা িি্থিিযক্ষ 
কঘাষো কযরন োহযল আপবন লাঞ্ছনার বশকার এিং িংস্ার কিমী, উভযযকই 
ঝঁুবকযে কফলযছন। বিযশষে �বি ্ষ্থেকারীও আপনার অনুষ্াযনর ক্াো হয। 
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ককাযনা িানুষযক অন্রা স্াস্্ ককযন্দ্র ক�যে 
কিযখ কফলযল োযক অপিাি কিযা হযে পাযর 
িা পনুরায আক্রিে করা হযে পাযর।

োই কিবশ বনরাপি হযি �বি আপবন ক্াোযির 
কীভাযি উপ�ুক্ত িহাযো পাওযা �াযি ো 
জানার জন্ স্ানীয স্াস্্ ককযন্দ্র ক�াগায�াগ 
করার পরািশ্থ কিন। ত্ােকিমী এিং স্াস্্কিমীরা 
এিিযয বক্বনক িম্পযক্থ  ের্ প্রচার করার 
জন্ আযরা কিবশ পবরকবপেে কাজ করযে 
পাযরন, ক�িন িািনা-িািবন নারীযির িযলর 
িা্্যি অরিা হািপাোযল বলফযলট লাগাযনার 
িা্্যি।  

অন্ান্, অযপক্ষাকৃে কি আশঙ্কাজনক 
পবরবস্বেযে এই ্রযনর স্াস্্ ককযন্দ্রর ঠিকানা 
িম্প্রচার করযল ককাযনা িিি্া নাও হযে পাযর। 
বকন্তু িিিিযই কিিা প্রিানকারীর করযক কজযন 
বনযিন ক� আপবন োযির কাজকযি্থর বিিরে 
িম্প্রচার করার ি্াপাযর োরা রাজী আযছন 
বকনা এিং ঠিক ককান ককান বিিরে জানাযে 
োরা রাজী আযছন।

কিই িাযর আপবন ের্ জানাযনার জন্ ককিন 
শব্দ/ভাষা ি্িহার করযছন কিটাও কভযি 
কিখনু। '্ষ্থে' করাটা অে্তি িংযিিনশীল – 
োই ককান কিিা কিওযা হযচ্ছ ো এে িরািবর 
না িযল অন্ভাযি িলাই ভাযলা।

যনরযেষেতা

লাইফলাইযনর অনুষ্াযনর পক্ষপােিষু্ট 
বহযিযি বিযিবচে হওযার ঝঁুবক রাযক, 
বিযশষে �বি িানবিক িংকটটি 
বিন্দ্ব-িংঘাে করযক হয। লাইফলাইন 
ের্ িংগ্রহ, প্রিান এিং কাযির কিযিন 
কিই িম্পযক্থ  এযকিাযর বনরযপক্ষ 
এিং পক্ষপােহীন রাকযিন।

িাি্ান রাকযিন �াযে ককউ িংকযটর 
িযু�াগ বনযয বনযজর রাজননবেক িা 
কগাষ্ঠীগে স্ার্থ চবরোর্থ করার কচষ্টায 
আপনাযক কাযজ লাগাযে না পাযর।

ক�িন একজন রাজননবেক কনো িলযে 
পাযরন ক�: “এই এলাকায XXX কগাষ্ঠীর 
িানুষজন কযলরা করাগ বনযয এযিযছ।”

আপনার ক্াোযির জন্ গুরুত্বপেূ্থ 
ের্ আপনাযক েুযল ্রযে হযি, ক�িন: 
“স্াস্্ িন্ত্রোলয করযক িরকাবরভাযি 
কঘাষো করা হযযযছ ক� এই এলাকায 
কযলরা করাযগর প্রািভু্থ াি কিখা 
বিযযযছ। আপনার �বি ঘন ঘন পাবনর 
িযো পাযখানা িা িবি হয োহযল 
অবিলযম্ব িাক্তাযরর কাযছ িা বচবকৎিা 
ককযন্দ্র �ান। দ্রুে বচবকৎিায কযলরা 
ভাযলা হয এিং োই দ্রুে বচবকৎিা 
আপনার জীিন িঁাচাযে পাযর।”
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উিাহরে ২

আপবন দবুভ্ক্ষ কিবিি একটি এিাকা়ি সম্প্রিার 
করটেন বেখানকার বিাক সংখ্যা ৫০ িক্ষ। আপবন 
জানটি পারটিন বে একটি ত্াণ সংস্া আ�ামীকাি 
পঁািটি গ্রাটম খািার বিিরণ করটি। আপবন আপনার 
ব্ািাটদর ত্াণ সরিরাটহর জা়ি�া এিং সম়ি সম্পটক্ 
জানাটি িান োটি িারা ত্াণ বনটি পাটর।

প্রশ্ন: এই ের্ িম্প্রচার করার কী ককাযনা ঝঁুবক আযছ?

উত্তর: খিু িম্িে। পযুরা িবুভ্থ ক্ষ কিবলে অঞ্চল জযু়ে একটি 
কছাট এলাকায বনি্থাবচে বকছু িানুষযক একিার ত্াে বিেরযের 
খির িম্প্রচার করযল ক্ষবে হওযার িম্ািনা রাযক। ক�খাযন 
বিেরে করা হযচ্ছ কিখাযন প্রচুর িানুষ এযি প়োয বিশঙৃ্খলা 
তেবর হযি এিং বহংিাত্মক ঘটনাও ঘটযে পাযর। িংঘষ্থপেূ্থ 
এলাকায ত্াযের ট্াক অপহরে এিং ত্াে অন্ জাযগায িবরযয 
কফলাও হযে পাযর। বকছু পবরবস্বেযে খািার বিেরে িম্পযক্থ  
ের্ জানাযল ককাযনা িিি্া নাও হযে পাযর বকন্তু অিশ্ই 
ঝঁুবকগুযলার বিষযয ভাযলাভাযি বিযিচনা করযিন এিং আযগ 
করযক িংবলিষ্ট ত্াে িংস্ার অনুিবে বনযিন।
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সম্প্রিাটরর বিবভন্ন ফরম্যাে

লাইফলাইন কপ্রাগ্রাযির িিযচযয উপ�ুক্ত ফরি্াট এিং তিঘ্থ্ 
অযনকগুযলা বিষযযর উপর বনভ্থ র কযর। �ার িয্্ রযযযছ 
িংকযটর প�্থায, িাত্া, েীরেো, িম্প্রচার চ্াযনল (উিাহরেস্রূপ: 
একটি বনবি্থ ষ্ট অঞ্চযলর জন্ স্ানীয ককাযনা কস্শন িনাি িিগ্র 
কিযশ িম্প্রচারকারী ককাযনা চ্াযনল, ক�খাযন িি ক্াো িংকট 
বিারা প্রভাবিে নাও হযে পাযর।)। এছা়ো বিি্িান অনুষ্ান এিং 
ক্াোযির পছন্দগুযলার িাযর �া িিযচযয িানানিই োর উপযরা 
ফরি্াট বনভ্থ র কযর।

লাইফলাইন ের্গুযলা একটি বিযশষ লাইফলাইন কপ্রাগ্রাযির 
বিভাগ বহযিযি িা বিি্িান অনুষ্াযনর অংশ বহযিযি েুযল 
্রা ক�যে পাযর। ক�িন: একটি িা্ারে িংিাি প্রবেযিিযনর 
অবেবরক্ত বিভাগ বহযিযি িা ি্াগাবজন কপ্রাগ্রাযির অংশ বহযিযি। 
লাইফলাইযনর ের্গুযলা এভাযি উপস্াপন করা ক�যে পাযর:

 ⚫ তথ্য বুযলটিন যহযসযব – একজন উপস্াপক কী ঘটযছ ো 
িরলভাযি ি্াখ্া করযিন এিং কী করযে হযি োর স্পষ্ট 
বনযি্থশনা কিযিন। হঠাৎ ি়ে ককাযনা জরুবর অিস্ার ঠিক 
পযর এ ্রযনর িুযলটিন বিযশষভাযি উপ�ুক্ত।

 ⚫ সাষোৎকার – ত্াে কায�্থ জব়েে ককাযনা বিযশষজ্ঞ, 
িাক্তার, িযনাবিজ্ঞানী ইে্াবির িাক্ষাৎকার কনযা ক�যে 
পাযর। উপ�ুক্ত হযল িরািবর ক্ষবেগ্রস্ত িানুষযির িোিে 
অতিভু্থ ক্ত করা ক�যে পাযর (নীযচ ‘লাইফলাইযনর জন্ 
িাক্ষাৎকার’ কিখনু)।
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 ⚫ সযচত্ বুযলটিন, �ার িয্্ রযযযছ িাঠ প�্থাযযর বরযপাট্থ, 
প্াযকজ এিং িাক্ষাৎকার।

 ⚫ যবরযতযত লে়িা তথ্য বা জনকল্যাযণ করা লোরণা – 
বনযবিে কপ্রাগ্রািগুযলার িাযঝ ককাযনা একটি বিষয বনযয 
লাইফলাইন েযর্র কছাট কিগযিন্ট।

 ⚫ ম্যাোযজন লপ্রাগ্াম, উবলিবখে একাব্ক ফরি্াযটর 
িংবি্ে এিং উপ�ুক্ত হযল ক্াোযির কফান-ইন।

 ⚫ নাটক – জটিল িা িংযিিনশীল বিষযগুযলা বনযয 
কাজ করার জন্ একটি িরকাবর িা্্ি, িা্ারেে 
একটি িংকযটর পরিেমী প�্থাযয িীঘ্থযিযািী অনুষ্ান 
বহযিযি উপ�ুক্ত।

 ⚫ যবতক্ অনুষ্ান – এটিও ককাযনা িংকযটর পরিেমী 
প�্থাযযর জন্ কিবশ উপ�ুক্ত, এইগুযলা ত্াে এিং 
পনুবন্থি্থাযে বনযযাবজে ি্বক্তযির জিািবিবহোর জন্ 
উপয�াগী হযে পাযর।
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ফরম্যাে – বকস স্াবড: বনপাটি 
ভূবমকটম্প সহা়িিা

২০১৫ িাযলর এবপ্রল িাযি কনপাযল ৭.৮ িাত্ার ভূবিকম্প আঘাে 
হাযন। এযে হাজার হাজার িানুষ িারা �ায এিং োর কচযযও কিবশ 
িানুষ গৃহহীন হযয পয়ে। এই লাইফলাইন অনুষ্াযনর ককি স্াবিযে 
কিখা �ায ক�, একটি িানবিক জরুবর অিস্ার বিবভন্ন প�্থাযয বিবভন্ন 
প্রযযাজন কিাকাবিলা করযে কীভাযি বিবভন্ন কপ্রাগ্রাি ফরি্াট ি্িহার 
করা ক�যে পাযর।

জরুবর সম্প্রিার
প্ররযি িানুযষর কিঁযচ রাকার জযন্ দ্রুে গুরুত্বপেূ্থ ের্ পাওযার 
প্রযযাজন বছল। োই ভূবিকযম্পর কযযক ঘণ্ার িয্্ই বিবিবি বিবিযা 
অ্াকশন লাইফলাইন িম্প্রচার শুরু কযর �া একটি নেুন কযর তেবর 
করা শট্থওযযভ বরিযকাযযবসিযে িম্প্রচাবরে হয। পাশাপাবশ বিবিবি 
কনপাবল এিং কযযকশ িহয�াগী কস্শনগুযলাযেও িম্প্রচাবরে হযে 
রাযক। এইিি িম্প্রচাযরর বিষযিব বছল আিযল কী ঘযটযছ োর ের্ 
এিং আযরা ক্ষবের করযক বনযজযির রক্ষা করযে িানুষজন অবিলযম্ব 
কী করযে পাযর, কি িংক্রাতি পরািশ্থ (উিাহরেস্রূপ: ভূবিকযম্পর পযর 
আফটার শক িা পরিেমী কছাট কছাট ভূবিকম্পগুযলার ঝঁুবক, ক্ষবেগ্রস্ত 
ভিন এিং কছঁ়ো বিিু্ যের োরগুযলা করযক িযূর রাকা ইে্াবি)।

বমবিজবুি বনপাবি – ম্যা�াবজন বশা
ভূবিকযম্পর পরিেমী কযযক বিন ও িপ্াহগুযলাযে আযরা বিস্তাবরে 
ের্ ও িিি্াগুযলার বিযলিষে করার িরকার বছল এিং ক্ষবেগ্রস্ত 
িানুষযির োযির কাবহনী ও িিা্ান অন্যির জানাযনার জন্ একটি 
িযঞ্চর প্রযযাজন বছল। োই বিবিবি বিবিযা অ্াকশন বিবলজবুল কনপাবল 
(কনপাযলর িাযর বিযল) – নাযির ১৫ বিবনট ি্াবপ একটি লরযিও 
ি্াগাবজন অনুষ্ান বিযন িইুিার কযর িম্প্রচার করা শুরু কযর। প্রবেটি 
অনুষ্াযন ক্াোযির জযন্ িাস্তিিম্মে ও কা�্থকর ের্ বিস্তাবরেভাযি 
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েযরযবশন করা হত – যবযশর কযর আশ্র়ি, ে়ি়ঃযনস্াশন, খাে্য, 
োযন, স্াস্্য ও কম্সংস্াযনর যবরয়ি – �া লবঁযচ থাকার জন্য ও 
েনুব্াসযনর জন্য অেযরহা�্ যেল। বিবলজবুল কনপাবলর প্রয�াজকরা 
কিই িাযর কিযশর বিবভন্ন অঞ্চযল ঘযুর – আশািাি, ঘযুর িঁা়োযনা এিং 
পারস্পবরক িাহায�্র িযনাভাি িংক্রাতি বিবভন্ন গপে িংগ্রহ করযেন, 
�াযে ো ক্াোযির জানাযনা �ায। অনুযপ্ররোিলূক গপেগুযলার 
িয্্ উযলিখয�াগ্ বছল ক্াল্ায স্ানীয এক ইবজিবনযাযরর গপে ব�বন 
ভূবিকম্পযরা্ী িাব়ে বনি্থাযের জন্ পরািশ্থ বিযেন; রাযিছাপ কজলার 
একজন িবজ্থ ব�বন োর পযুরাযনা কিাকান ধ্ংি হযয �াওযার এক 
িপ্াহ পযরই নেুন কিাকান খযুল কফযলবছযলন এিং একজন গভ্থ িেী িা 
ব�বন একটি অস্াযী কশল্াযর োর শাশু়েী ও প্রবেযিশীযির িহাযোয 
বনরাপযি িতিাযনর জন্ম বিযযবছযলন।

কথামািা – নােক
ভূবিকযম্পর পরিেমী প�্থাযয, বিবিবি বিবিযা অ্াকশন বিবভন্ন 
অংশীিারযির িাযর কাজ কযর করািালা (গপেিালা) নাযি একটি 
করবিও নাটিকা শুরু কযরবছল। �ার প্র্ান চবরত্ বছল িালা নাযি 
ভূবিকযম্প ক্ষবেগ্রস্ত একজন। ভূবিকযম্পর পযর বেবন ভূবিকযম্প 
ক্ষবেগ্রস্ত িানুষজযনর কাযছ িু্  বিবক্র কযর জীবিকা বনি্থাহ করবছযলন। 
বনযজর কাযজ িানুযষর িাব়েযে িা অস্াযী কশল্াযর বগযয বেবন একজন 
‘ককৌেূহলী প্রবেযিশী’ বহযিযি আ্য, জল এিং পযঃবনষ্াশযনর বিবভন্ন 
িিি্ার কিাকাবিলা করার জন্ োযিরযক অবভজ্ঞোলব্ধ িরকাবর 
এিং ি্িহাবরক পরািশ্থ বিযেন। নাটকটির লক্ষ্ বছল িানুষযক বিপ�্থয 
পরিেমী িিি্াগুযলার িাযর আযরা ভাযলাভাযি কিাকাবিলা করযে 
উবিবুদ্ধ করা এিং িষ্থা ও শীেকালীন িিি্াগুযলার জন্ প্রবে করা।

ক্াোযির িযনায�াগ আকষ্থে করার জন্ নাটকটি একটি িরকাবর 
হাবেযার বছল; �াযে োরা িািযল ওঠা এিং িিি্ার িিা্ান করার 
িিয োযির িযো চবরত্গুযলাযক কিযখ বনযজযির পবরবস্বে বনযন্ত্রে 
করার জন্ অনুপ্রাবেে হয।
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সঁাঝা সও়িাি – বেবিবভশন এিং বরবডও বিিক্ অনুষ্ান
এবিযক, বিপ�্থযযর পযরর িপ্াহ ও িািগুযলাযে, ভূবিকম্প আক্রাতি 
ি্বক্তযির কাযছ কিশ বকছু প্রনে ও আশঙ্কা বছল �া োরা কিযশর 
কেৃ্থ পযক্ষর কাযছ েুযল ্রযে চাইবছযলন।

২০০৭ িাযল স্াবপে বিবিবি বিবিযা অ্াকশযনর িঁাঝা িওযাল 
(িা্ারে প্রনে) হল একটি িাপ্াবহক রাজননবেক বিেযক্থ র অনুষ্ান 
�া কনপাল জযু়ে করবিও এিং টিবভযে িম্প্রচাবরে হয। এই অনুষ্াযন 
িম্প্রিাযযর প্রবেবনব্ এিং প্রাবতিক িংখ্ালঘ ু িম্প্রিাযযর িানুষজন 
োযির কনোযির কাযছ বনযজযির বিবভন্ন িািী-িাওযা বনযয প্রনে 
বজজ্ঞািা করযে পাযরন।

বকছু বিযশষ পযি্থ ভূবিকযম্পর ফলাফল এিং ত্াে ও পনুরুদ্ধাযরর 
পদ্ধবেগুযলা েুযল ্রা হযযবছল। িা্ারে িানুষযক বিবভন্ন বিষয বনযয 
কনোযির প্রনে করার এিং বশশুযির স্কু যল কফরে পাঠাযনা, জীবিকার 
জন্ নেুন কযর ফিল করাপে করা এিং প�্থটন বশপেযক নেুন কযর 
গয়ে কোলার িযো বিবভন্ন বিষযয োযির আশঙ্কা েুযল ্রার জন্ 
একটা িঞ্চ কিযা হযযবছল।
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ববিপাবক্ষক বো�াটো�

শু্ুিাত্ ের্ কিযাই লাইফলাইন কপ্রাগ্রাবিং-এর উযদেশ্ নয। এর িা্্যি 
িংকটগ্রস্ত জনযগাষ্ঠীর িানুষযির িোিে জানাযনার একটি িঞ্চও বিযে 
হযি। এটা গুরুত্বপেূ্থ কারে:

 ⚫ ক্ষবেগ্রস্তরা োযির প্রযযাজন এিং আশঙ্কা জানাযে এিং প্রনে বজজ্ঞািা 
করযে পাযরন, �াযে িিি্াগুযলা ভাযলাভাযি কিাঝা �ায এিং োর 
িিা্ান করা �ায।

 ⚫ আপনার ক্াোযির জন্ গুরুত্বপেূ্থ বিষযগুযলা শনাক্ত করযে 
আপনাযক িাহা�্ কযর, �াযে আপবন োযির জন্ অে্তি প্রািবগিক 
অনুষ্ান তেবর করযে পাযরন।

 ⚫ িানুষজন োযির িিা্ানগুযলা এযক অপরযক জানাযে পাযরন 
(প্রাযশই িিযচযয ভাযলা এিং িিযচযয কা�্থকর িিা্ান িম্প্রিাযযর 
কাছ করযকই আযি – ককাযনা ত্াে বিযশষজ্ঞযির কাছ করযক নয!)

 ⚫ একটি কগাষ্ঠীগে িলিদ্ধ িযনাভাি তেবর হয, �াযে িানুষ কি একাকীত্ব 
অনুভি কযর।

 ⚫ লাইফলাইন কপ্রাগ্রাি ক�যনা োযির বনযজযিরই – এিন একটা অনুভূবে 
তেবরর ফযল ক্াোযির িংখ্া িৃবদ্ধ পায।

 ⚫ ত্াযে রাকা খািবে শনাক্ত করযে এিং িরকার এিং ত্াে ও িংস্ার 
জিািবিবহো বনবচিে করযে িাহা�্ কযর।

 ⚫ জনযগাষ্ঠীর িয্্ ক�িি ভুল ের্ ও গুজি ছ়োযচ্ছ ো শনাক্ত ও 
িংযশা্ন করযে িহাযো কযর।
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ববিপাবক্ষক বো�াটোট�র বকেু পদ্ধবি

িাঠ প�্থায করযক – বনঃিযন্দযহ িাঠ প�্থাযয বগযয ের্ িংগ্রহ করা ও িানুষজযনর িাযর 
িযুখািবুখ করা িলার ককাযনা বিকপে হয না। আপবন লাইফলাইযনর জন্ কাজ করযছন ো 
ভুলযিন না, এিং ক্ষবেগ্রস্ত ক্াোযির জন্ কী উপয�াগী হযি োর উপর িযনায�াগ কিযিন।

এিএিএি, ইযিল এিং ভযযি কিযিজ – আপবন িানুষযক একটি বিযশষ নম্বযর এিএিএি 
করযে িা ভযযি িাে্থ া রাখযে অনুযরা্ পাঠাযে পাযরন।

লাইভ কফান-ইন – িংকযটর প্ররি বকছুবিযনর িয্্ এটা করা িঠিক হযি না; কারে 
এই িিয কফাযনর লাইন ঠিকিে কাজ নাও করযে পাযর এিং এই িিয ক�িি িানুষ 
ক�াগায�াগ করযিন োরা অে্তি িংকটাপন্ন, বিভ্াতি এিং িবরযা অিস্ায রাকযে পাযরন। 
লাইভ অনুষ্ান, ক�খাযন কফান কযর করা িলা �ায – এিকল অনুষ্ান িংকযটর পরিেমী 
প�্থাযয িা িািযল ওঠার িিযয করা ভাযলা; �খন িানুষ ঠিকভাযি োযির পবরবস্বেযক 
িুঝযে পারযি এিং ত্ােকা�্থ ঠিকভাযি হযচ্ছ বকনা ো িলযে পারযি।

িািাবজক ক�াগায�াগ িা্্িযক ি্িহার – খিু ো়োোব়ে খির কিযা ও িংগ্রযহর জন্ 
কফিিুক,টুইটার,কহাযাটিঅ্াপ, ভাইিার, এিং অন্ান্ িা্্িগুযলা ি্িহার করা 
ক�যে পাযর।

ববিপাবক্ষক বো�াটোট�র বক্ষটত্ বে 
বিষ়িগুটিা বিটিিনা করটি হটি

 ⚫ ক্াোযির অংশগ্রহে করার বিবভন্ন পদ্ধবেগুযলার িয্্ ককানটি এই পবরবস্বেযে 
ি্িহার করা িঠিক হযি ো ভািুন। একটা পবরবস্বেযে ক� পদ্ধবে ভাযলাভাযি কাজ 
কযর ো আযরকটা পবরবস্বের জন্ এযকিাযরই অনুপ�ুক্ত হযে পাযর। ভািার িিয 
ক� বিষযগুযলা বিযিচনা করা ক�যে পাযর:

 ⚪ কী প্র�ুবক্ত িা অিকাঠাযিা কাজ করযছ?
 ⚪ এই পদ্ধবেযে পবরচালনার জন্ কী কী রাকা িরকার?
 ⚪ ক্াোরা বক িাক্ষরজ্ঞান িম্পন্ন?
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 ⚫ কলাযকরা কী োযির কিািাইল এি.এি.এি এর জন্ ি্িহার 
কযর নাবক শু্ুিাত্ করা িলার জন্ ি্িহার কযর?

 ⚫ ক্াোরা ককান ককান ববিপাবক্ষক ক�াগায�াগ ি্িস্ার িাযর 
পবরবচে? ক�িন: োরা কী করবিওযে কফান কযর করা িলা 
িা কিাশ্াল বিবিযা িাইটগুযলার িাযর পবরবচে? িি করযক 
বিবচ্ছন্ন িা অিহায িানুষযির কাযছ কপৌঁছাযনার জন্ ককান 
িা্্ি িিযরযক কিবশ কা�্থকরী হযি?

 ⚫ অিাস্তি প্রে্াশা তেবর করযিন না। �বি আপবন কলাযকযির 
োযির িবুচিতিা জানাযনার জন্ আপনার িাযর ক�াগায�াগ 
করযে িযলন, োহযল োযির জাবনযয কিযিন ক�, কীভাযি োরা 
োযির চাবহিার করা জানাযে পারযিন, বকন্তু আপবন বনযজ 
কিই িিি্ার িিা্ান করযে িা োযির কাযছ ত্াে কপৌঁছাযনার 
ি্িস্া করযে পারযিন না।

 ⚫ আপনার পাওযা অযনক ের্ এই িহাযোয বন�ুক্ত রাকা 
কেৃ্থ পক্ষ িা ত্াে িংস্াগুযলার জন্ িলূ্িান হযে পাযর। �বি 
আপনার কাযছ উপায রাযক োহযল ভািুন কীভাযি ক্াোযির 
জানাযনা িলূ িিি্াগুযলা বিযলিষে কযর কিগুযলা িম্পযক্থ  
কেৃ্থ পযক্ষর িষৃ্টি আকষ্থে করা �ায।

 ⚫ জনযগাষ্ঠী একিাযর বিযল কীভাযি িংকযটর বিরুযদ্ধ �ুঝযছ 
োর বকছু উিাহরে িংগ্রহ করুন এিং আিশ্থ বহিাি েুযল ্ রুন 
�াযে কিটা অন্যির কাযছ অনুযপ্ররো হযয ওযঠ।

 ⚫ অিংখ্ কফান এিং কিযিজ আপনার কাযছ আিার িম্ািনা 
আযছ। কলাযকযির আপনার িাযর ক�াগায�াগ করযে িলার 
আযগ ভাযলা কযর কভযি বনন ক� আপবন কীভাযি কি ের্গুযলা 
িািলাযিন। আর একটা ি্িস্া তেবর করুন �াযে ের্গুযলা 
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িঠিকভাযি িংগ্রহ এিং বিন্স্ত করা �ায। ের্ বিযলিষযের 
জন্ প�্থাপ্ কিমীর ি্িস্াও করুন।

 ⚫ �বি আপবন কিাশ্াল কনটওযাবক্থ ং িাইটগুযলা ি্িহার 
করযে চান োহযল ভাযলা কযর বচতিা করুন কীভাযি 
বিষযিব িিাযরট করযিন। �বিও এই িাইটগুযলা িানুষযক 
োযির চাবহিা জানাযনার জন্ অে্তি উপ�ুক্ত একটি িঞ্চ 
কিয; বকন্তু আপনার কপযজ িানুষজযনর ভুল ের্ কপাস্ 
করার ঝঁুবক কীভাযি িািলাযিন বিযিচনা করুন।

ববিপাবক্ষক বো�াটো�– বকস স্াবড: পবচিম 
আবরিকা়ি ইটিািার জন্য সহা়িিা বদ়িা

২০১৪-১৫ কে পবচিি আবরিকাযে �খন ইযিালা কিখা বিযযবছল, 
েখন বিবিবি বিবিযা অ্াকশন অন্ান্ িহয�াগীযির িাযর বিযল 
বিযযরা বলওন এিং লাইযিবরযার জন্ ‘বকক ইযিালা’ নাযির 
ি্াগাবজন অনুষ্ান, কিোর নাটিকা, জনযিিািলূক কঘাষোিহ 
বিযশষ লাইফলাইন অনুষ্াযনর আযযাজন কযরবছল। োরা 
ক্াোযির ক�াগিাযনর জন্ কিযিবজং অ্াপ কহাযাটিঅ্াপ, 
কফিিুক, কফান-ইন এিং এিএিএি ি্িহার কযরবছল, �াযে 
িংকযটর িিয িানুষ এযক অপরযক িাহা�্ করযে পাযরন এিং 
োযির প্রনে ও িিি্ার িিা্াযন কী কযরযছন ো জানাযে পাযরন।

িম্প্রচাযরর িিয, বকক ইযিালা কফিিুক কপযজ ১১,৬৯৭ 
জন ফযলাযার, �া লাইযিবরযানযির কফিিুযক িি করযক 
ি়ে বনউজ গ্রুপ বছল। বিযযরা বলওযন, অনুষ্াযনর জন্ তেবর 
করা কহাযাটি অ্াপ কিিায অনুিরেকারীর িংখ্া ১৫,০০০ 
জযনরও কিবশ বছল।
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অনুষ্ানগুযলার বিযলিষে কযর কিখা �ায ক� :

 ⚫ ক্াোযির িোিে জানাযনার িযু�াগ কিযা এিং কিই িিযয 
উযঠ আিা িিি্া ও আশঙ্কাগুযলাযক অনুষ্াযন েুযল ্রা 
ও ো িিা্াযনর জন্ আযলাচনার কক্ষযত্ কিাশ্াল বিবিযা 
অিা্ারে ভূবিকা করযখবছল।

 ⚫ িানুযষর ভাযলা কলযগবছল ক� োরা অন্ান্ িা্ারে িানুযষর 
করা শুনযে পাযচ্ছ এিং স্ানীয করবিও অনুষ্াযন অংশগ্রহে 
করযে পারযছ (কফান করার জন্ প্রচুর খরচা হযলও এই 
িিস্ত অনুষ্াযন কফান কযর কলাকজন করা িলযে চাইে )।

 ⚫ কিবশরভাগ িহাযোকারীরা (প্রায ৮৫%) স্ীকার কযরবছযলন 
ক� ‘বকক ইযিালা’ ক্াোযির োযির আশঙ্কা েুযল ্রার 
িযু�াগ কযর বিযযবছল।

 ⚫ ক্াোযির িযন হযযবছল ক� োরা োযির িোিে এিং 
আশঙ্কা েুযল ্ রার িযু�াগ পাওযার ফযল োযির িিি্াগুযলা 
িহাযোকারীযির কাযছ আযরা কিবশ গুরুত্ব পাযি।

 ⚫ অনুষ্ান আযযাজকরা কিাশ্াল বিবিযায নজর করযখ 
িানুযষর প্র্ান িিি্াগুযলা িুঝযে পারবছযলন এিং কিই 
িাযর প্রচবলে ভুল ্্ান্ারো িম্পযক্থ  জানযে পারবছযলন 
ও ক�গুযলা বনযয অনলাইযন এিং করবিওযে পযর 
আযলাচনা করবছযলন।



লাইফলাইযনর জন্ িাক্ষাৎকার

30 | বিবিবি বিবিযা অ্াকশন “লাইফলাইন” প্রয�াজনা িহাবযকা

িাইফিাইটনর জন্য সাক্ষাৎকার

�খন আপবন কাযির িাক্ষাৎকার কনযা হযি ও োযির কী কী প্রনে করা হযি ো বনি্থাচন করযিন েখন 
িযন রাখযিন লাইফলাইন অনুষ্ান িংকটাপন্ন িানুষযির িম্পযক্থ  নয িরং োযির জন্ বনবি্থে হযচ্ছ। 
োযির এিন িানুষযির িাক্ষাৎকার কনযার কচষ্টা করযিন �ারা িরকাবর ের্, ক�যকাযনা ্রযনর 
বনযি্থশনা িা উৎিাহি্জিক বকছু জানাযে পারযিন। িযন রাখযিন, িানুষ এই িিযয িানবিকভাযি 
বিপ�্থস্ত এিং অিহায হযে পাযরন। বকছু পবরবস্বেযে – বিযশষ কযর বিযরায্র কক্ষযত্ – কিই িি 
িানুষযির অনুষ্াযন িাবিল করা িিীচীন হযি না �ারা িরািবর এযে ক্ষবেগ্রস্ত হযযযছ কারে এর 
ফযল োরা আযরা কিবশ বিপযি প়েযে পাযরন।

লাইফলাইযন এিন প্রনে করুন �ার উত্তরগুযলা িিা্াযনর পর কিখাযি িা ক্ষবেগ্রস্ত কলাযকযির 
উৎিাহ কিযি। এখাযন বকছু িরকাবর এিং অিরকাবর প্রযনের নিনুা কিযা হল:

অদরকাবর প্রশ্ন

ক্ষবেগ্রস্ত িানুষযক:
– আপবন িতিানযক হাবরযযযছন, বনচিযই আপবন কভযে পয়েযছন?
– �খন আপনার িাব়েটা কভযে পয়েবছল েখন আপনার ককিন কলযগবছল?
ত্াে বিযশষজ্ঞযক :
– এই িানবিক িহাযোর জন্ কে টাকা প্রযযাজন? (এর উত্তর 

ককাযনাভাযিই িংকটাপন্ন িানুষযির করনীয জানায না।)
– এটা বক আপনার কিখা িিযরযক ভযানক িংকট?

দরকাবর প্রশ্ন

ক্ষবেগ্রস্ত িানুষযক:
– আপবন ক� িরুিস্ার িয্্ বিযয এযিযছন োর িাযর িাবনযয কনযার জন্ কী কী কযরযছন?
– আপবন ক� নেুন অস্াযী িািাটি তেবর কযরযছন কিটার বিষযয বকছু িলনু 

আর কীভাযি এটিযক আযরা িজিুে এিং িরুবক্ষে কযর েুযলযছন?
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ত্াে বিযশষজ্ঞযক :
– এই িিয িানুষ কীভাযি বনযজযির িরুবক্ষে এিং িসু্ রাখযে পাযর?
– �বি ককউ োযির পবরিাযরর ককাযনা িিি্যক খুঁযজ 

না পান োহযল োযির কী করা উবচৎ?
– �বি ককাযনা িানুযষর িযন হয ক� বেবন িানবিক আঘাযে 

বিপ�্থস্ত োহযল আপবন োযক কী উপযিশ কিযিন?

িাইফিাইন সাক্ষাৎকার বন়িার সম়ি কী 
করা উবিৎ আর কী করা উবিৎ না?

 ɮ িঠিক িাক্ষাৎকারিাোযির বনি্থাচন করুন। আপবন ক� বিযশষযজ্ঞর 
িাযর করা িলযিন োর বিশ্ািয�াগ্ো �াচাই কযর বনন এিং োরা 
ভাযলা িক্তা বকনা ও বনযজযির িোিে ও পরািশ্থগুযলা পবরষ্ারভাযি 
ক্াোযির জানাযে পারযিন বকনা কিযখ বনন।

 µ প্রববে না বনযয িাক্ষাৎকার বনযে �াযিন না। ক� বিষযয করা িলযিন 
কি বিষযয আযগ করযক গযিষো করুন। এই িাক্ষাৎকাযরর িা্্যি 
ক্াোযির কী জানাযে চান (ক�িন ‘ককন এিং কীভাযি োরা পাবন 
কশা্ন কযর খাযি ো কশখাযে চাই’), এিং কী প্রনে করযল কিই ের্ 
পাওযা �াযি ো ঠিক করুন।

 ɮ িাক্ষাৎকারিাোযক আযগ করযক িযল রাখনু ক� আপবন োর 
িাক্ষাৎকার ককন বনযচ্ছন এিং োযির কাছ করযক আপবন কী জানযে 
চাইযছন – এটা করযল আপবন �া চাইযছন ো পাওযার িম্ািনা 
কিবশ রাকযি।

 µ কখনও বিযশষজ্ঞযক োর বিষযযর িাইযর ককাযনা প্রনে করযিন না।
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 ɮ এক এক কযর স্পষ্ট ভাষায িহজ প্রনে বজজ্ঞািা করযিন।

 µ উত্তরগুযলা অগ্রাহ্ করযিন না। উত্তরিাোর পযুরা করা শুনুন এিং �বি 
োরা বকছু আগ্রহউদেীপক িা গুরুত্বপেূ্থ বকছু উযলিখ কযরন োহযল কি 
বিষযয আযরা প্রনে করুন – অযনকিিয িাংিাবিকরা িক্তার করা না শুযন 
োযির পযরর প্রনে বনযয ভািযে ি্স্ত হযয পয়েন।

 ɮ িাক্ষাৎকাযরর উত্তর করযক গুরুত্বপেূ্থ ের্ ক্াোযির ভাযলাভাযি কিাঝাযনা 
এিং োর গুরুত্ব েুযল ্রার জন্ কিটির পনুরািৃ  বত্ত/ িারিংযক্ষপ করুন, 
(উিাহরেস্রূপ: “োর িাযন আপবন িলযছন ক� ইযিালার উপিগ্থ কিখা 
বিযল কলাকজযনর অিশ্ই 111 নম্বযর কল করযে হযি। আর উপিগ্থগুযলা 
হযচ্ছ প্রিল জ্র...”)

 µ িাক্ষাৎকার প্রিানকারী ককাযনা জটিল শব্দ ি্িহার করযল িা বিভ্াবতিকর 
ের্ বিযল কিটা পবরষ্ারভাযি কিাঝাযে িলযিন। �বি উত্তরগুযলা স্পষ্ট না 
হয িা অপ্রািবগিক হয, োহযল োর করা রাবিযয োযক আযরা স্পষ্টভাযি 
িলযে িলনু িা ক্াোযির জন্ আযরা প্রািবগিক ের্ বিযে িলনু। 
আপবন �বি বপ্র-করকবি্থ ং কযরন েযি আপবন িাক্ষাৎকারটি রাবিযয বিযে 
পাযরন, আপনার কী প্রযযাজন ো ি্াখ্া কযর প্রনেটি পনুরায বজজ্ঞািা 
করযে পাযরন।

 ɮ িাক্ষাৎকার করযক পাওযা ককাযনা ের্ িম্পযক্থ  আপবন বনবচিে না হযল 
োর িে্ো �াচাই কযর বনযিন।

 µ ্যর বনযিন না ক� ত্াে কিমীরা এিং উবি্থ  পরা িানুযষরা িঙ্কযট 
ি্বক্তগেভাযি ক্ষবেগ্রস্ত হনবন। োরা হযযো বপ্রযজন িা িহকিমীযক 
হাবরযয রাকযে পাযরন অরিা োরা ক�-িঃুখ কষ্ট বনজ কচাযখ কিখযছন 
োর কারযে িানবিকভাযি বিপ�্থস্তও হযে পাযরন।
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সঙ্কটে ক্ষবিগ্রস্ত মানুটষর সাক্ষাৎকার বন়িা:

 ⚫ িাক্ষাৎকার কনযার পযূি্থ ওই ি্বক্তর অনুিবে বনন। আপনার 
িাক্ষাৎকাযরর উযদেশ্ িুবঝযয িলনু এিং এটি ককারায 
িম্প্রচাবরে হযি ো জাবনযয বিন। আপনাযক “না” িলা 
হযল, কজার করযিন না। অযনযকর জন্ োযির কাবহনী 
িলা কষ্ট কিাযে িাহা�্ কযর, অন্যির জন্ আিার এটা 
কষ্টিাযক হযে পাযর।

 ⚫ বনযজযক বজযজ্ঞি করুন: �বি ককাযনা ি্বক্ত করা িলযে 
ইচু্ছকও হন, েিুও োযির িাক্ষাৎকার কনযা হযল ককাযনা 
কারযে োযির ক্ষবে হওযার ককাযনা ঝঁুবক রযযযছ বকনা ো 
স্পষ্ট করুন।

 ⚫ োরা বনবচিতিযিা্ করযিন এিন একটি জাযগা খুঁজনু।

 ⚫ িহানুভূবে প্রিশ্থন করুন।

 ⚫ োযির প্রনেিাযে জজ্থবরে করযিন না।

 ⚫ ্ীযর ্ীযর করা িলনু, িন বিযয শুনুন এিং ত্�্থ ্রুন। �ারা 
িানবিক আঘাে কপযযযছন োযির পযক্ষ েযর্র িি্থ উদ্ধার 
করা কষ্টকর হযে পাযর – োযির িীঘ্থ িিয নীরি রাকযে 
বিন এিং প্রযযাজন হযল িিৃ ুস্যর পনুরায প্রনেটি করুন।

 ⚫ আপনার কিহ ভবগিিার বিযক নজর বিন: িানবিক চাযপ 
রাকযল িানুষ োর করা ককউ িনয�াগ বিযয শুনযছ কিখযল 
খবুশ হয। আপনার কিহ ভবগিিায এটি প্রবেফবলে করার 
কচষ্টা করুন।
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 ⚫ এিন প্রনে করুন �ার উত্তর িক্তার উপর বনভ্থ র করযি।

 ⚫ োরা আপনাযক োযির পবরবস্বেযে িরািবর িহাযো 
করযে অনুযরা্ করযে পাযরন – আপনার করার ইচ্ছা 
িা উপায না রাকযল, োযির িাহা�্ করার ি্াপাযর বির্া 
প্রবেশ্রুবে কিযিন না।

 ⚫ বশশুযির িাক্ষাৎকার কনযার আযগ বপোিাো / 
অবভভািকযির কাছ করযক অনুিবে বনন।

 ⚫ কখযনা বশশুযির ককাযনা আেঙ্কজনক অবভজ্ঞোর 
িে্থনা বিযে িলযিন না। এটি আযরা িানবিক ক্ষে িষৃ্টি 
করযে পাযর।

 ⚫ পবরযশযষ, আপনার বনযজর স্াযস্্র প্রবে অিযহলা করযিন 
না। বনযজর �ত্ন বনন। ভাযলাভাযি ঘিুান, ঠিকিে খাওযা-
িাওযা করুন এিং আপনার তিবহক িা িানবিক িসু্োয 
ককাযনা প্রভাি প়েযল িাহা�্ বনন। ক�িিস্ত িাংিাবিকরা 
ককাযনা িভু্থ াগ্জনক পবরবস্বেযে িংিাি কিযার কাজ 
করযছন োযির জন্ dartcenter.org এ পরািশ্থ ও 
িহাযো রযযযছ।

http://www.dartcenter.org


আযরা েযর্র প্রযযাজযন

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন “লাইফলাইন” প্রয�াজনা িহাবযকা | 35

আটরা িটথ্যর প্রট়িাজটন

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন
www.bbcmediaactionilearn.com/lifelineprogramming 
ত্াে িংস্া এিং বিবিযার জন্ লাইফলাইন ক�াগায�াগ 
িংক্রাতি িরজিাি এিং বরযিাযি্থর িাইট।

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন 
www.bbcmediaactionilearn.com/course/
view.php?id=46 
বিবিযার জযন্ লাইফলাইন কপ্রাগ্রাবিং-এর অনলাইন ককাি্থ।

বহউি্াবনযটবরযান করিপসি 
www.humanitarianresponse.info 
জাবেিংযঘর OCHA – কনেৃত্বা্ীন অনলাইন প্্াটফি্থ, 
ক�খাযন কিশ বভ বত্তক ের্ এিং পবরবচবে একবত্ে 
আযছ। এটিযে িাম্প্রবেকেি িানবিক প্রবেযিিন, বিবভন্ন 
ক্াস্াযরর জন্ বিটিংযযর িিযিচূী এিং িহাযোর বিবভন্ন 
বিযশষযজ্ঞর িাযর ক�াগায�াযগর বিিরে অতিভু্থ ক্ত আযছ।

CDAC কনটওযাক্থ  
www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/
িযু�্থাযগ ক্ষবেগ্রস্ত ি্বক্তযির িাযর ক�াগায�াগ 
িংক্রাতি ের্, িম্পি এিং গযিষো।

বরবলফওযযি 
www.reliefweb.int 
িানবিক িহাযো িংক্রাতি ের্ এিং বিযলিষে, িানবচত্ ও 
গ্রাবফযসের িা্্যি িানবিক িংকযটর চালবচযত্র উপস্াপনা।

http://www.bbcmediaactionilearn.com/lifelineprogramming 
http://www.bbcmediaactionilearn.com/course/view.php?id=46
http://www.bbcmediaactionilearn.com/course/view.php?id=46
http://www.humanitarianresponse.info
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/
http://www.reliefweb.int
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আইবরন 
www.irinnews.org 
িানবিক িংকট এিং িিি্া িংক্রাতি িংিাি এিং বিযলিষে।

আতিজ্থাবেক ক্রাইবিি গ্রুপ 
www.crisisgroup.org 
এযে রযযযছ ক্রাইবিি ওযাচ, একটি িাবিক আগাি িেক্থ োর 
িুযলটিন �া িারা বিযশ্র িিযচযয গুরুত্বপেূ্থ িংঘাযের 
িাম্প্রবেকেি অিস্া িম্পযক্থ  প্রবেযিিন প্রকাশ কযর।

বফিযার হ্ান্ডিুক: িানবিক চাট্থার এিং িানবিক িহাযোর 
নূ্নেি িান 
www.sphereproject.org/handbook/ 
বফিযার হ্ান্ডিুকটি িি্থাব্ক জনবপ্রয এিং আতিজ্থাবেক 
স্ীকৃবেপ্রাপ্ উন্নে িাযনর িানবিক িহাযো প্রিাযনর িা্ারে 
নীবেিালা এিং নূ্নেি িানিযডের কিট। িহু ত্াে িংস্া 
োযির কাযজর বনযি্থ বশকা বহযিযি এটি ি্িহার কযর।

িাট্থ কিন্টার 
dartcenter.org 
িবহংিো ও িংকযটর িংিাি প্রিানকারী িাংিাবিকযির জন্ 
প্রিন্ধ, বিযশষজ্ঞযির িাক্ষাৎকার, একজন িাংিাবিযকর জন্ 
অন্ িাংিাবিযকর পরািশ্থ, টিপ বশট এিং অন্ান্ িহাযো।

http://www.irinnews.org
http://www.crisisgroup.org
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://dartcenter.org
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পাদটীকা

1 হ্াবনযিি, টি (২০১৫) জরুবর অিস্ায িানবিক 
িম্প্রচার: িলূ্াযন ফলাফযলর একটি বিযলিষে। বিবিবি 
বিবিযা অ্াকশন গযিষো বরযপাট্থ [অনলাইন]। 
এখাযন কিখনু: http://downloads.bbc.co.uk/
mediaaction/pdf/research/humanitarian-
broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf

2 এখান করযক কনযা হযযযছ: ইন্টারবনউজ (২০১০) 
পাবকস্তাযন িানবিক বরযপাটি্থং: িাংিাবিকযির 
হ্ান্ডিুক [অনলাইন] এখাযন কিখনু: http://
internews.org/sites/default/files/
resources/HumanitarianReporting_
JournalistsHandbook_Pakistan_.pdf
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অয্রেবলযান করি ক্রি (২০১১) িযু�্থাগ করযক উত্তরযে ক�াগায�াগ [অনলাইন]। এখাযন কিখনু: 
http://www.redcross.org.au/communicating-in-recovery.aspx

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন (২০০৮) কলফট ইন ি্ িাক্থ : আপৎকালীন িহাযোয েযর্র অপেূ্থ 
চাবহিা [অনলাইন]। এখাযন কিখনু: 
http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/trust/pdf/
humanitarian_response_briefing.pdf

বিবিবি বিবিযা অ্াকশন (২০১২) বস্ল কলফট ইন ি্ িাক্থ ? কীভাযি জরুবর পবরবস্বেযে িানুষ 
কিঁযচ রাকার জযন্ ক�াগায�াগ ি্িহার কযর – এিং ত্াে িংস্াগুযলা কীভাযি িাহা�্ করযে পাযর 
[অনলাইন]। এখাযন কিখনু: 
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/policybriefing/bbc_
media_action_still_left_in_the_dark_policy_briefing.pdf

হ্াবনযিি, টি. (২০১৫) জরুবর পবরবস্বেযে িানবিক িম্প্রচার: িলূ্াযন ফলাফযলর বিযলিষে। 
একটি বিবিবি বিবিযা অ্াকশন গযিষো বরযপাট্থ [অনলাইন]। এখাযন কিখনু: 
http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/
humanitarian-broadcasting-in-emergencies-2015-report.pdf

বহযির, এল. (২০০১) লাইফলাইন বিবিযা: িংকটাপন্ন জনিানুযষর িাযর ক�াগায�াগ গয়ে কোলা 
[অনলাইন]। এখাযন কিখনু: 
http://www.unisdr.org/files/636_10303.pdf
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হিফল, এি.ই. এিং অন্ান্। (২০০৭) োৎক্ষবেক ও িাঝাবর কিযাযির গে িানবিক বিপ�্থযয 
হস্তযক্ষযপর পঁাচটি প্রযযাজনীয উপািান: অবভজ্ঞোলব্ধ প্রিাে [অনলাইন]। িযনাবিজ্ঞান, ৭০:৪ 
এখাযন কিখনু: 
http://cde.state.co.us/sites/default/files/Article_Fi
veEssentialElementsofImmediate.pdf

ইন্টারবনউজ (২০১০) পাবকস্তাযন িানবিক িাংিাবিকো: িাংিাবিকযির হ্ান্ডিুক [অনলাইন]। 
এখাযন কিখনু: 
http://internews.org/sites/default/files/resources/
HumanitarianReporting_JournalistsHandbook_Pakistan_.pdf

ইন্টারবনউজ (২০১৪) িানবিক িংকযটর প্রবেযিিন – প্রবশক্ষক ও িাংিাবিকযির জন্ একটি 
ি্ানুযাল এিং িানবিক কিমীযির জন্ একটি ভূবিকা [অনলাইন]। পাওযা �াযচ্ছ: 
https://www.internews.org/sites/default/files/resources/
IN140220_HumanitarianReportingMANUAL_WEB.pdf

কনলিন, এ এিং কনলিন, বি. (২০০৮) ক�িি িাংিাবিকরা বিপ�্থয কভার করযছন োযির জন্ 
িরকাবর পরািশ্থijnet, ২৭ জনু। এখাযন কিখনু: 
http://ijnet.org/en/blog/practical-suggestions-journalists-covering-catastrophe

ইউবনযিফ (২০০৬) জরুবর অিস্ায আচরে পবরিে্থ যনর জন্ ক�াগায�াগ: একটি টুলবকট 
[অনলাইন]। এখাযন কিখনু: 
www.unicef.org/ceecis/BCC_full_pdf.pdf
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এই সহাব়িকাটি তিবরটি বিবিবস বমবড়িা অ্যাকশন-এর মানবিক কাে্ক্রটমর পৃষ্টপাষক ইউটক বডপাে্টমন্ 
ফর ইন্ারন্যাশনাি বডভিপটমন্-বক অথ্া়িন করার জন্য ধন্যিাদ। কমন সাবভ্টসর জন্য কবমউবনটি 
এনট�জটমন্ ও অ্যাকাউবন্বিবিটির অংশ বহটসটি এই সহাব়িকাটি জাবিসংটঘর অবভিাসন সংস্া, 
আইওএম-এর অংশীদাবরটত্ব এিং ইউটক বডপাে্টমন্ ফর ইন্ারন্যাশনাি বডভিপটমন্-এর অথ্া়িটন 
িাংিা়ি অনুিাদ করা হট়িটে।

এই সহাব়িকা়ি অন্তভ্ুক্ত বিষ়িিস্তুর দা়িভার বিবিবস বমবড়িা অ্যাকশন-এর এিং এটি পৃষ্টপাষক বকাটনা 
দািি্য সংস্ার দষৃ্টিভবঙ্গ উপস্াপন কটর না।
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