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ঐকয্মত গঠেনর pিkয়া
সকেলর মেতর ঐকয্ বলেত িক েবাঝায় ?
আমরা েলােকেদর িজjাসা কির তারা সকেলর মেতর ঐকয্ বলেত িক েবােঝm তােদর কাছ েথেক পাoয়া
িকছু বkবয্ িনmিলিখত:
“আেরা ভােলা aবsা aথবা unত aবsা pািpর জনয্ eকিট দল aথবা aেনকগুিল দেলর েলােকেদর

মেধয্ আেলাচনার dারা িবিভn মতামেতর eকিট sীকৃ ত মত বা িবচার ৈতরী করা”
“আগামী িদেন িক ভােব কাজ করেত হেব েসi িবষেয় সকেলর মতামেতর িমিলত eক

িবচারধারা aথবা eকিট চু িk”
“দেলর সকেলর মত িনেয় গৃহীত eকিট িসdাn েযখােন েলােকেদর eকিট িনিদর্ সমসয্া
aথবা িবষেয়র uপর িভn িভn িচnাধারা o মতামত আেছ”
ঐকয্মেতর মােন হেc েকান িবচারধারা aথবা মতামেতর আপস িনsিtর uপর eকিট চু িkm

সুতরাং,
ঐকয্মত গঠন করা
হেc:

pায় সকল েলােকেদর dারা sীকৃ ত eকিট িসdাn বানােনার পথ েযখােন েলাকেদর
েকান eকিট িনিদর্ সমসয্া aথবা িবষেয়র uপর িভn িভn িচnাধারা o মতামত
আেছm

ঐকয্মত গঠেনর pিkয়ার িবষেয়
anনত
ু েগা ীর unিতর লhA/ aেনক মানুষ কেঠার পির ম কেরm যারা সরকারী সংsা, েবসরকারী সংsা eবং unয়নশীল pকেl কাজ কের
তােদর িবিভn িবষেয় িবেশষ jান o দAতা থােকm

আিম চাi েলােক জানুক
আিম িক িক
pিতবিnকতার সmখীন
ু
হেয়িছm

কৃ ষক eবং মত্সকৃ ষকরা িনেজেদর জীবেনর aিভjতার সাহােযয্ িনেজেদর পিরিsিত eবং িক
ভােব ei পিরিsিত বদলােনা যােব েসi িবষেয় িবেশষjm

যিদ আমরা সকেলর কথা
শুিন,তাহেল আমরা সকেলর
সমসয্ার সমাধােনর
uপােয়র িদেক কাজ শুরু
করেত পারেবাm
কৃ ষক eবং মত্সকৃ ষকেদর কাছ েথেক তােদর জীবেনর গl েশানার ফেল আমরা তােদর জীবেনর বাsিবক
aিভjতাগুিল আেরা ভােলাভােব বুঝেত পািরm তারা নীিত িনধর্ারকেদর gহনকারীর ucাকাAa eবং জিটল
জীিবকা িনবর্াহেনর িবষেয় বুঝেত সাহাযয্ কেরm gহনকারী: stীেলাক, পুরষু eবং যুবক, আিদবাসী o aনানয্
িনmsরীয় েলাকজনm তারা নীিতর আেলাচনায় গুরtু পূনর্ তথয্ pদান কের eবং eiভােব নীিত পিরবতর্ েন
aনুpািনত কেরm
ঐকয্মত গঠেনর pিkয়া eকিট পথ েযখােন eiসকল গlগুিল বলা eবং েশানা হয়, যার ফেল গরীব েলােকেদর
pেয়াজনীয়তায় আেরা ভােলাভােব সাহাযয্ করার জনয্ নীিতেত unিত করা যায়m

আিম eখন আেরা েবশী
আশবাদীm

ঐকয্মত গঠেনর pিkয়া িক ভােব কাজ কের?
ীেমর eকিট pকl, জলীয় সmেদর বয্বহার dারা গরীব েলােকেদর জীিবকার জনয্ unত নীিতর েখঁাজ, যােত আিদবাসী েগা ী
মাছচাষ করেত পারেব িবষয়ক েযাজনার িবকােশর জনয্ aেনক aংশীদারাi জিড়ত িছল: আিদবাসী েগা ী, গেবষক, নীিত
িনধর্ারক eবং aনানয্রা m
িবিভn েলােকেদর িববািদত মত থােক m েযাজনার uেdশয্, ফলাফল, কাজকমর্ িক হoয়া uিচত, কােক েকমনভােব সাহাযয্ করা
যােব েসi িনেয় িবিভn মতামত থােকm ীম, ঐকয্মত গঠেনর pিkয়ার বয্বহােরর dারা সবার বkবয্ েশানা যাoয়া িনি ত
করেলা m
ei pিkয়ায় দেলর pেতয্ক সদসয্ eেক aপরেক জােন যিদo তারা আলাদা আলাদা কাজ কের pথম পযর্য্ােয় জাতীয় eবং
রাজয্sরীয় নীিত িনধর্ারকেদর কাছ েথেক নীিত পিরবতর্ েনর িবষেয় তােদর মতামত aথবা বkবয্ জানেত চাoয়া হেয়িছলm iহার
dারা দেলর মেধয্র মতামত o িবেরািধতা েবাঝা েগলm
িনরেপA সভাপিত aংশgহকারীেদর কাছ েথেক সকেলর বkবয্ সংgহ কের িমিলেয় েদেখ m তারপের সকেলর বkেবয্র uপের
িটpনী েদoয়া হয় িকn eটা বলা হয় না েয েকান বkবয্ কার কাছ েথেক eেসেছ m নামহীনভােব eখন তারা িনেজেদর বkবয্েক
sীকার করেত পাের, asীকার করেত পাের, পিরবতর্ ন করেত পাের m
তারপের সকল aংশgহকারীেদর aনুেরাধ করা হয় eiসকল সংgিহত বkবয্েক sীকার eবং সমথর্ন করার জনয্ m হয় নতূ ন udত
ূ
eকমেতর সােথ তােদর িচnাধারােক পিরবতর্ ন করেত হেব aথবা ei eকমতেক তােদর পিরতয্াগ করেত হেব eবং তােদর যুিko
িদেত হেব aনয্রা েকন তােদর িচnাধারায় পিরবতর্ ন করেব m
ei pিkয়ায়, pকl aংশgহকারীেদর 42িট মূখয্ সুপািরেশর মেধয্ েথেক নীিত িনধর্ারকেদর িকছু সুপািরশ েবেছ িনেত বলা হেলা m
iহার ফলsরুপ নীিত পিরবতর্ েনর জনয্ 13িট মূখয্ সুপািরশ সামেন eেলা m

ঐকয্মত গঠেনর pিkয়ায় anর্ভূk আেছ…
… গঠনশীল eবং
সাহাযয্কারী পিরেবেশ
েলােকেদর মতামতেক বয্k
করেত সাহাযয্ কের m

… ৈতরী বkবয্, নাটক, িভিডo
ডkেমnির েশানার eবং বলার
জনয্ sান o সময় pদান কের m

…িব sতা ৈতরী করার জনয্ সময় েদoয়া, সকল aংশীদারেদর মেধয্ সmকর্ , eকi েলাক, gাম eবং
সংsার সােথ কাজ করা m

… নীিত ৈতরী eবং েসবা pদােনর
কােজর িবষেয় যারা দূবলর্ তােদর
ei pিkয়ায় যুk কের, যার ফেল
দািরd দূরীকরেনর uেdেশয্ ৈতরী
নীিতেত unিত করা যায় m
েসiসকল কাজকমর্েক anর্ভূk কের যােত সবাi aংশgহন করেত
পাের

…

েলােকেদর বkবয্
েশােন, িবেশষত: যারা
গরীব m
…pেতয্কেক sাধীনভােব2পদািধকােরর বাiের েবিরেয় আেলাচনা করার সুেযাগ েদoয়া হয়,
যােত তারা eক িনরেপA জায়গায় eকসােথ কাজ করার ফেল eেক aপেরর বkবয্েক বুঝেব
o জানেব

ঐকয্মত গঠেনর pিkয়ার 7িট পযর্য্ায়

আিম eক বৃdা,আিম
জীবেন aেনকিকছু েদেখিছ
িকn আিম েকানিদন
েদিখিন গরীব েলােকরা
নীিতেত পিরবতর্ ন কের

1. তৃ নমূল sের পরামশর্
কৃ ষক eবং মত্সকৃ ষকেদর সােথ আেলাচনা
• কৃ ষকেদর দল, gােমর সমবােয়র িমিটং
• gাম, gাম unয়ন সমািত eবং নগরপািলকা sেরর কাযর্শালা
• েজলা, রাজয্, pােদিশক sেরর কাযর্শালা
2. িবষয় eবং বkবয্গিু লর সংকলন
েগা ী dারা িচিhত pধান eবং pাথিমক িবষয়গুিল
3. agগনয্তার সাির
নীিত িনধর্ারকেদর মেত agগনয্তার জনয্ সংকিলত িবষয়গুিল তােদর কােছ েপশ করা হয়
4. সংsApকরন
নীিত িনধর্ারকেদর agগনয্তার মতামতেক সংsApকরন করা
5. aিnম uপsাপন
নীিত িনধর্ারক eবং কৃ ষকেদর মেধয্ েশষ চরেনর আেলাচনার জনয্ মতামেতর agগনয্তার সংsApকরেনর uপsাপন করা

6. নীিত ৈতরীেত pেবশ করা
ঠাkমা, মহাজােলর গlটা পড়, তাহেল
তু িম জানেত পারেব িকভােব আমরা
নীিতেত পিরবতর্ ন করেত পাির m

িচিhত সুপািরশগুিলেক নীিতেত বদলােনা
7. নীিতেত পিরবতর্ ন

মহাজাল : মাছ ধরার eকিট বড় জাল
ei ছিবগুিল মহাজাল নাটেকর দৃশয্ – মাছ ধরার eকিট বড় জাল , eিট জাতীয় sের নীিত
িনধর্ারকেদর সmেখ
ু psত করা হেয়িছল m ei নাটেক েলােকেদর বাsিবক জীবন eবং জীিবকা
uপর্াজেনর েচ ার দরুন তােদর েয সকল pিতবিnকতার সmখীন
ু হেত হয় েসi িবষেয় েদখােনা
হেয়েছ m ঐকয্মত গঠেনর pিkয়ার সময় ei গlিট pথমবার েদখােনা হেয়িছল m
গরীব েলােকেদর িবষেয় নীিত িনধর্ারকেদর aবগত করােনার eকিট পথ িছল ei নাটক m ei
pিkয়ায় দরুন ৈতরী 13িট সুপািরশেক নীিত িনধর্ারকগন gহন কেরিছল m
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ঐকয্মত গঠন pিkয়ার িকছু uপকািরতা
আমােক eটা িচnা করেত হয় না েয
আিম আমার uc পদািধকািরেক
aসn করিছ m

আিম যা ভািব তা বলেত ভয় পাi
না m

আিম eটু k ভােলা
ভােব জািন েয
িসdাnগুিল
সিঠকভােব েনoয়া
হেয়েছ m

িনয়ntক বয্িkর
সাহােযয্ আমরা সবাi
সব খবর পাi, eবং
তােত বাদানুবাদ কম
থােক m

আমার কথারo
দাম আেছ m

েকান েকান সমেয় দলগত িসdাn েনoয়া সহজ হয় না, কারন দেলর মেধয্ িবিভn েলাক িবিভn
বয্িkেtর, িবিভn aবsার থােক m uদাহরনsরুপ, েযমন দেলর িকছু েলাক aিধক pভাবশালী হয়
যার ফেল aেনকসময় aনয্জেনেদর কথা েশানা যায় না m িকছু েলাক তােদর েথেক বড় েলােকেদর
সামেন (বয়স aথবা aনয্ েকান pকাের) িনেজর মতামতেক বলেত ভয় পায় m
ঐকয্মত গঠেনর pিkয়া দলগত িসdাn ৈতরী করেত uপকারী, iহা দলগত িসdােnর িকছু বাধা
িব েক দূর করেত সাহাযয্ কের েযমন, দেলর aিধক pভাবশালী সদসয্, রাজৈনিতক পAপাত,
“uc পদািধকািরেক সমেলাচনা করেত না চাoয়া” iতয্ািদ m

দরকারী েযাগােযােগর িঠকানা

আপনার ীেমর েদশীয় দpর
ডু েpk: 2, িট.eস. েহামs, ট াপানী েরাড,
ভূ বেন র- 18, uিড়ষয্া
েফান : 0674 2381851
ফয্াk : 0674 2381851
i েমল : rubumukherjee@rediffmail.com

aনানয্ ‘আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা’
ei খেn আেরা aনানয্ ‘আেরা ভােলাভােব কাজ করার
িনেদর্ িশকা’ আেছ :
• তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ করা
• s-সাহাযয্কারী দল

ীেমর আ িলক দpর
c/o নাকা
িডপাটর্ েমn aফ িফশািরজ কমেpk
কয্াসাকাটর্ িব িবদয্ালয় পিরষদ
ফাoলাoিথন েরাড
বয্া েখন, বয্া ক 10903
থাiলয্াn
েফান:
662 561 1728/29
ফয্াk:
662 561 1727
i-েমল:
stream@enaca.org

ei সংখয্ার eবং aনানয্ ‘আেরা ভােলাভােব কাজ করার
িনেদর্ িশকা’ সংখয্ার pিতিলিপ আপিন পােবন আপনার েদেশর
ীেমর েদশীয় দpর, ীেমর আ িলক দpর eবং ীেমর
oেয়বসাiট েথেক m
আমরা ei pিতেবদন সmেn আপনার মতামত জানেত
ু আপিন আপনার েদেশর ীেমর েদশীয় দpের
icক
েযাগােযাগ েকেndর pবnকেক েফান কের, i েমল কের
aথবা িচিঠ িলেখ আপনার মতামত জানােত পােরন m

ীেমর oেয়বসাiট

www.streaminitiative.org
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