আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা সংখয্া

তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ করা (IAS)
তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ করাটা িক?
তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ করা হেc eকিট িবিধ যা:
• েলােকেদর সmিnত
•

মূখয্ িবষয়গুিল eবং তােদর pেয়াজনীয়

তথয্গিু লেক িচিhত কের

িক pকােরর pচার মাধয্ম আেছ eবং তথয্ সংgেহর জনয্ েলােক িক পdিতর বয্বহার
কের তা িচিhত কের eবং ei সকল পdিতর মূলয্ সােপAতা িনধর্ারন কের
• gােমর গরীব েলাক যারা জীিবকার unয়েনর জনয্ জলীয় সmদেক
বয্বহার কের, তােদর uপেযাগী েযাগােযাগ পdিতর সুপািরশ কের
eটা িকেসর জনয্ ? eটা িক ভােব বয্বহার করা হয়?

IAS বণর্না

কের, িকভােব েলােকরা তােদর pেয়াজনীয় তথয্ পােবm iহা আমােদর বেল আমরা িকভােব
aংশীদারেদর সােথ ভােলাভােব েযাগােযাগ রাখেত পািরm eiখােন িকছু uদাহরন েদoয়া হেয়েছ যা আমরা তথয্
পাবার সুিবধার পিরমাপ করার দরুন েপেয়িছ m

রঙ, সহজ ভাষা, ছিব eবং সাকারtক ঘটনার
pিত নজর েদoয়া গুরtু পূনর্ িবষেয়র মেধয্ পেড়m

েরিডo হেc eকিট জনিpয় মাধয্ম
eবং
িফিলিপেnর
uপkলবত
েগা ীর মেধয্ iহার বয্বহার pচু র m

িভেয়তনােম জনসাধারনেক সংবাদ জানােনার eকিট পdিত
হেc লাuডিsকােরর সাহােযয্ েরিডoর েঘাষনা eবং
aনয্ােনা সংবাদ েলােকেদর মেধয্ জানােনা হয়, ei
সুিবধা 5000 দূরবত eবং িবিcn েগা ীেক িনঃশুেl
pদান করা হয়m
কেmািডয়ায় নাটক eবং হাসয্
নাটক মেনারjেনর
জনিpয়
মাধয্ম m aেনেকi মেন কের িটিভ
eবং েরিডoেত নাটক,পুতুল নাচ
pসার করা েযাগােযােগর eক
গুরtু পূনর্ বাহন হতে◌ পােরm

gামীন েগা ীর েলাকজন েবশী িব াস
কের পারmিরক সুেtর সংবােদর uপর
েযমন gােমর মুিখয়া, েগা ◌ীেনতা,
পুেরািহত eবং িকছু দূর পযর্য্n
gােমর

িভেয়তনােমর েলােকরা বi পড়েত ভােলাবােস

m

িফিলিপেনা কিমকs জনিpয় (সহজ ভাষায় রঙীন কাটুর্ ন সহ
েpেমর2 গl )
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তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ করা: শুরু করা

ei িবিধেক িবিভn ভােব বয্বhত করা যায় m unয়নশীল কােজর
তেথয্র চািহদার সnােনর জনয্ IAS েক বয্বহার করা েযেত পাের m
তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ করা েয েকান pকেlর
a m
IAS

েক
•
•
•
•
•

VAেt

aথবা মধয্sতার

, গরীব gামীন

েগা ীর

পিরকlনা sেরর eকিট গুরtু পূনর্

হoয়া uিচত :
িনবর্ািচত দেলর pেয়াজনীয়তােক গনয্ করেব
যত সmব তত লে◌াকেক anর্ভূk
করেব
সামািজক eবং সাংsিতক
ভােব gহনেযাগয্
হেব
ৃ
নমনীয় হেব যার ফেল আমরা পিরিsিত aনুযায়ী eেত পিরবতর্ ন করেত পারেবা
েসiসকল সুপািরশ থাকেব যা কােজর VAেt বয্বহাের সহজ হেব

যখন আপিন তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ করা পিরচালনা করেবন, তখন আপনােক দলগতভ◌ােব পিরkপনা
কাজ করেত হেবm
ei সকল p

মািফক

িদেয় শুরু করুন:
আমরা আমােদর pেয়াজনীয়
তথয্গিু ল িকভােব পােবা ?

আমরা eটা েকন করিছ eবং িকেসর
জনয্ আমােদর ei তথয্ চাi ?

আমরা িক িবিধ বয্বহার করেবা ?

কােদর সােথ কাজ করেবা ?
িক করেত চাiিছ েসi িনেয়
সােথ িক ভােব কথা
?

আমরা িক
ভােব
েলােকেদর
জ◌ানােবা
আমরা িক
েপেয়িছ ?

েক িক
করেব
eবং
কখন
করেব?

পরবত কােল আমরা আমােদর কােজ
িক ভােব unিত করেবা ?

আমরা
আমরা
তােদর
বলেবা

যারা আমােদর কােজ সাহাযয্ কেরেছ
তােদর সােথ িক ভােব আমরা
পরামশর্ করেবা eবং তােদরেক
কােজর ফলাফল সmেn
জানােত
পারেবা ?
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আমােদর কােছ কত সময় আেছ?
eেত কত সময় লাগেব?

তথয্ পাবার সুিবধার পিরমাপ ৈতরী করার eকিট pিkয়া
যিদ আিম eকিট
করেত হেব ?

IAS

ৈতরী করেত চাi, তাহেল আমােক িক িক

eখান েথেক শুরু

pথম পযর্য্ায়
ei IAS েকান েকান েভৗগিলক জায়গাগুিলেক িনেয় কাজ করেব তা িননর্য় করা
•
•
•

েসi জায়গার জনসংখয্া কত?
েসখােন সাAরতার হার িকরকম?
েসখানকার ভাষা, uপভাষা, আিদ জািত, শহর o gাময্

েগা ী , stী

eবং পুরষু েদর সmেn

িdতীয় পযর্য্ায়
বতর্ মান িsত েযাগােযাগ বয্াবsার
•
•
•
•
•
•

িক জানা যায়?

েখঁাজ করা

েসখানকার েযাগােযাগ বয্াবsা েকানিট (রীিতিসd aথবা রীিতিসd নয়)?
ঘেরর েরিডo eবং িটিভর মািলকনা িক রকম (েগা ীগত ভােব aথবা বnেদর
সােথ aথবা পািরবািরক ভােব)?
ু
িক িক িজিনষ eবং েকান েকান িবষেয়র uপর pচািরত হয়?
েকানিট জনিpয় eবং কােদর মেধয্ ?
েসখানকার জাতীয় aথবা sানীয় খবেরর কাগজ eবং ময্াগািজন েকানগুিল ?িবেশষ পছেnর pকাশনা সmিnত িক আেছ?
কলা pদর্ শেনর িবষেয় কতটা আgহ আেছ? েলােকরা িক পcn কের? পথ নািটকা, পুতুল নাচ, নাচ, গান?

তৃ তীয় পযর্য্ায়
েকান িজিনষিট ভােলাভােব কাজ কের eবং েকন তা খুেঁ জ েবর করা
•
•
•
•
•

সংsাগুিল eখন িক ভােব েযাগােযাগ করেছ?
তথয্গিু ল িক িঠকঠাক েপৗcেছ ? eেত িক unিত করা যায়?
সংsাগুিলর মেধয্ েযাগােযােগর সুt িক? (সরকারী, েবসরকারী, গনসংsা , েগা ী )
aবিsত পিরকlনা eবং েকৗশল েকা নিট?
গেবষনার VAেt পিরিsিত িক, েসiসকল েলােকর কােছ নতূ ন তথয্ েপৗছঁ ায় িক যারা ei তেথয্র বয্বহার করেত পাের?

gােমর েলােকারা
•
•

gােম , েলােকারা
তারা েযাগােযােগর

চতূ থর্ পযর্য্ায়
িক ভােব তথয্ েপেত পcছn কের তা েবাঝা বা েদখা

িক ভােব তথয্ েপেত পcn কের?
েকান সুt বয্বহার কের, করেত চায় aথবা িব াস কের?

প ম পযর্য্ায়
েদখ pেয়াজনীয়তা গুিল িক
•
•

েকাথায় েযাগােযােগর সুt িবিcn হেc ?
pেয়াজনীয়তা িক? pিশ Aন, pসার , আেরা ভােলা েযাগােযােগর
সt ?

আিম েকান িবিধ বয্াবহার করেবা ?
IAS সkাn

বয্াপাের আমরা যখন িবিধর কথা বিল তখন িবিধ বলেত েবাঝায় পdিত যার সাহােযয্ আপিন আপনার pেয়াজনীয়
তথয্ পােবনm eখােন িকছু uদাহরন েদoয়া হেয়েছ :
p াবলী
0

দলগত আেলাচনা
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সাAaত্কার

রীিতিসd aথবা সাধারন িমিটং

তথয্ পাবার সুিবধা: eকিট িমিটং
আিম আমার আtীয় eবং বnেদর
ু
কাছ েথেক aেনকিকছু িশিখm

তাহেল বnরা
ু , আপনারা িক ভােব তথয্ েপেত
পcn কেরন?

েবশী মাছ ধরার সমসয্ার uপের
গত সpােহ আিম eকিট uপেযাগী
িবjিp েপেয়িছ m েসগুিল
মত্সদpর েথেক েদoয়া হেয়িছলm
নগরপািলকা দpর েথেক যিদ িকছু
দরকারী িজিনষ থােক, তাহেল আিম
িচিঠ পাoয়া েবশী পcn
করেবা m

আিম েরিডo শুনেত ভােলাবািস m িকছু ভােলা েpাগামo
আেছm আমার ভাষায় eকিট েpাগাম হয় eবং আিম েসটা
শুিনm
যখন আিম মাছ ধরেত যাi, আিম আমার েরিডo সােথ িনেয়
যাim যখন আিম কাজ কির তখন আিম েরিডoেত খবর eবং

নাটক শুিনm
আিম কিমকs পড়েত
ভােলাবািস m

আমার eকিট আেছ, িকn আিম যিদ িটিভ েদখেত পাির তাহেল
েসটা েবশী পcn করেবা m
আিম সবসমেয় খবর শুিন না, িকn আিম pিতেবশীেদর েথেক
eবং মাছ িবিkর সমেয় েকাথায় িক হেc তা েখঁাজ িনim

আিম মাসীর বাড়ী যাi eবং
িভিডo েদিখ 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 ’

ীেমর

আ িলক দpর

c/o নাকা
িডপাটর্ েমn
কয্াসাকাটর্
ফাoলাoিথন
বয্া েখন ,
থাiলয্াn
েফান :
ফয্াk :
i-েমল:

ei খেn আেরা aনানয্ ‘আেরা ভােলাভােব কাজ
করার িনেদর্ িশকা ’ আেছ :
• ঐকয্মত বানােনার pিkয়া
• s -সাহাযয্কারী দল
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 oয়ে◌বসাiট েথেক m
আমরা ei pিতেবদন সmেn আপনার মতামত জানেত
ু m আপিন আপনার েদেশর ীেমর েদশীয় দpের
icক
েযাগােযাগ েকেndর pবnকেক েফান কের, i েমল
কের aথবা িচিঠ িলেখ আপনার মতামত জানােত পােরন m

ীেমর

aফ িফশািরজ কমেpk
িব িবদয্ালয় পিরষদ
েরাড
বয্া ক
10903
662 561 1728/29
662 561 1727
stream@enaca.org

oেয়বসাiট

www.streaminitiative.org
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