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সম্প্রদায়ের আয াচনার প্রচাযর 
নাটক ব্যব্হার করা 
রিযয়টার ব্া নাটক হ  একটট গুরুত্বপূণ চ পারফর চং আটচ যা দে চকযদর সা যন 

ব্াস্তব্ ব্া কল্পনা করা অরভজ্ঞিা উপস্থাপন কযর। এটা আ াযদর ভাব্যি 

সাহাযয কযর ময আ রা কীভাযব্ কিা ব্র  এব্ং আ রা যা ব্র  িা কীভাযব্ 

ভাগ করর। যরদও নাটকটট নাটযকর র রখ্ি ব্া  ুরদ্র্ি ক্রিপ্টযক রনযদচে কযর 

যখ্ন রিযয়টার হ  নাটযকর অন- ঞ্চ প্রযযাজনা, িযব্ েব্দগুর  এখ্াযন 

রব্রন য়যযাগযভাযব্ ব্যব্হৃি হযে। 

রিযয়টার একটট অনুষ্ঠানযক আকর্ চণীয় এব্ং অংেগ্রহণ ূ ক করযি সাহাযয 

কযর যখ্ন মররিও হ   যনর রিযয়টার। মররিওগুর  গ্রা ীণ জনগযণর কাযে 

সব্ চারিক অযাযেসযযাগয এব্ং মব্িার নাটকগুর  আচরণগি পররব্িচযনর 

জনয কায চকর উপায় রহসাযব্ কাজ করযি পাযর। 

 

 

 

ককন করডিও নাটক? 

 নাটক মরািা/মরািাযদর সাযি 

 ানরসক স্তযর সংযযাগ স্থাপযন 

সাহাযয কযর 

 নাটক সিয এব্ং কল্পকারহনী 

একক্রিি 

 ব্ািচা আন্ডার াইন করযি নাটক 

রূপক ব্যব্হার কযর 

 নাটক স্থানীয় উপভার্া ব্যব্হার 

কযর 

 নাটক মেররওটাইপযক চযায ঞ্জ 

কযর 
 

করডিও নাটযকর জনয টটপস 

 আপনার মরািা জানা 

 একটট ব্ণ চনাকারী ব্যব্হার 

করুন 

 সং াযপর  ািযয  ক চ তিরর 

করুন 

 এটটযক প্রাণব্ন্ত করযি সাউন্ড 

এযফক্ট ব্যব্হার করুন 

 নাটযকর ম জাজ মসট করযি 

সঙ্গীি অন্তভভ চক্ত করুন 

 রব্শ্বাসযযাগয চররি তিরর 

করুন 

 ভার্ার সাযি সুরনরদচষ্ট এব্ং 

পররষ্কার মহান 
 

 

নাটযকর চারটট প্রিান রূপ-কয রি, ট্র্যাযজরি, 

ট্র্যাক্রজকয রি এব্ং ম য াড্রা া। এর  যিয একটট ফ চ 

রহসাযব্ কয রি অযনক পুরাযনা এব্ং ম ৌরখ্ক ঐরিযহযর 

অংে। মযযহিভ  মররিও মিযক হারস অনুপরস্থি এব্ং কণ্ঠস্বর 

খু্ব্ গুরুির এব্ং আনুষ্ঠারনক হযয় উযেযে, কয রি 

একযেযয়র  ভাঙার উপায় রহসাযব্ কাজ করযি পাযর। 

মকৌিভক হ  গল্প ব্ ার একটট রূপ যা একজনযক একটট 

ব্যক্রক্তগি দৃটষ্টভরঙ্গ উপস্থাপন করযি মদয় যার ফয  

সম্প্রদাযয়র রব্রভন্ন স সযা রনযয় আয াচনায় সহায়িা করা 

হয়। 

 
*আেীর্ চন্দ্র মসন, ভারযির ওযয়রব্নার মসেযনর উপর রভরি কযর 

দাডরযযযর ডব্রুযে কডিউডনটট করডিও 
 
 



 
  

দাররদ্র্যযক সািারণি সম্পযদর অনুপরস্থরি রহসাযব্ মদখ্া হয়। আ াযদর চারপাযের রনওর ব্াযর  অি চনীরি এব্ং সংসৃ্করিযি, ব্যক্রক্তরা যরদ 

দাররদ্র্য মিযক মব্ররযয় আসযি ব্া এডাযি চান িযব্ িাযদর কযোর পররর  করযি উি্সারহি করা হয়। "অি চনীরি" না ক একটট 

িারণাযক উযেখ্যযাগয স্বায়িোসন প্রদাযনর  ািযয  এই িরযনর একটট োপ তিরর করা হয় - মযন এটটর রনজস্ব একটট জীব্ন আযে। এর 

পররণরিগুর  মব্কারত্ব, অরনক্রিি র ,  ূ যব্ৃক্রি ইিযারদ সহ ধ্বংসাত্মক হযি পাযর এব্ং িবু্ও মকউ এটট পররচা না করযি পাযর ব্য  

 যন হয় না। আ রা  যন হয় ভভ য  মগরে ময অি চনীরির অি চ জনগযণর মসব্া করা নয় ব্রং অনয উপাযয়। অি চনীরিযি অিযরিক েক্রক্ত 

প্রদাযনর ফয  স াজগুর  স টষ্টগি সংস্থার মব্াি হাররযয় মফয , একটট ভা  ভরব্র্যযির কল্পনা করযি এব্ং ব্িচ ানযক পররব্িচন 

করযি। 

 

দাররদ্র্িা িখ্ন শুিু সম্পযদর অনুপরস্থরিই নয়, স াযজ ব্যক্রক্ত ও সা টষ্টক উভয় স্তযরই ক্ষ িাহীনিার অরভজ্ঞিা। ব্যক্রক্তর জনয, এটট 

িার জীব্যনর প্ররিটট রদক রনযদচে কযর - একজযনর মপো, গরিেী িা, খ্াদয এব্ং পুটষ্ট, পাররব্াররক কাোয া, আব্াসন, বু্ক্রিব্ৃরিক 

কায চক াপ এব্ং িাই রসিান্ত মনওয়া মিযক। মগাষ্ঠীগুর র জনয, দাররদ্র্য জনসািারযণর রেক্ষা, স্বাস্থয, আব্াসন, ক চসংস্থান ইিযারদযি 

প্রারিষ্ঠারনক ব্যি চিা এব্ং িাযদর স্বাযি চ নীরি পররব্িচন করার জনয রাজননরিক প্ররিরনরিযত্বর অভাব্ রহসাযব্ প্রকাে কযর। দাররদ্র্যও 

সংসৃ্করির সাযি েরনষ্ঠভাযব্ জরডি কারণ আ াযদর রব্শ্বাস এব্ং দৃটষ্টভরঙ্গগুর  পররব্িচন করার পররব্যিচ রস্থিাব্স্থা ব্জায় রাখ্ার জনয 

রভরিক। যখ্ন মকউ স্বীকার কযর ময মযভাযব্ দাররদ্র্য তদনক্রিন জীব্যন প্রযব্ে কযর, িখ্ন এটা স্পষ্ট ময দাররযদ্র্যর োরীররক/ব্স্তুগি এব্ং 

 ানরসক উভয় রদকই আযে মযগুয া ম াকাযব্ া করা দরকার। 

 

গণ ািযয র এই রব্স্িৃি দৃটষ্টভরঙ্গর মক্ষযি গণ ািযয র ভূর কা রনযয় ভাব্া দরকার। একটট জটট  স াযজ, ব্যক্রক্তযদর পযক্ষ এযক 

অপরযক জানা সম্ভব্ নয়। আ াযদর রনজস্ব সংকীণ চ ব্যক্রক্তগি মনটওয়াযকচর ব্াইযর রব্শ্ব সম্পযকচ আ াযদর ব্ ার জনয আ রা র রিয়া 

এব্ং মযাগাযযাগ ব্যব্স্থার উপর রনভচর করর। আ াযদর ব্যক্রক্তগি মপ্রক্ষাপট অরিি  কযর এ ন জটট  রব্র্য় সম্পযকচ আ াযদর রেরক্ষি 

করার জনযও আ রা িাযদর উপর রনভচর করর। র রিয়া এভাযব্  িযস্থিাকারী প্ররিষ্ঠাযন পররণি হয় যার  ািযয  আ রা এযক অপযরর 

সম্পযকচ জানযি পারর। যাইযহাক, আ রা জারন ময র রিয়ার  িযস্থিা রনযদচার্ নয়। রব্জ্ঞাপন, রব্যনাদন, মসর রিটট সংসৃ্করি এব্ং 

সািারণভাযব্ ব্ৃহির পুুঁক্রজব্াদী মভাযগর জনয চাপ মদওয়ার  ািযয   াযভর পযক্ষ ব্যক্রক্তগি  ার কানািীন র রিয়া  িযব্িী। পাব্র ক 

র রিয়া সািারণি সরকারী অরভযনিাযদর দ্বারা রনয়রিি হয়, 
 

এ ন পরররস্থরিযি, সম্প্রদাযয়র সম্প্রচারকারীরা শুিু াি উপসগ চ নয়, দাররযদ্র্যর  ূ  কারণগুর র রব্রুযি  ডাইযয় গুরুত্বপূণ চ ভূর কা 

পা ন করযি পাযর। সম্প্রদাযয়র  ার কানার  ািযয  িাযদর স্থানীয় পদরচহ্ন এব্ং সম্পাদকীয় স্বািীনিা মদওয়া, এই সম্প্রচারকারীরা 

প্ররিটট অঞ্চয  কীভাযব্ দাররদ্র্য উৎপন্ন হয় িার একটট েক্রক্তো ী উপ রি প্রদান করযি পাযর। দাররযদ্র্যর উৎপাদযনর জনয অি চননরিক 

মোর্যণর একটট সংরক্ষপ্ত মব্াঝার প্রযয়াজন, যার ফ স্বরূপ মকান মগাষ্ঠীগুর  প্রভাব্ো ী এব্ং মকান িরযণর অি চননরিক, রাজননরিক 

এব্ং সাংসৃ্করিক সম্পযকচর  ািযয  মকান মগাষ্ঠীগুর  আরিপিযেী  িা সটেক সনাক্তকরযণর প্রযয়াজন। এই িরযনর সম্পযকচর  যারপং 

প্রকাে কযর ময কীভাযব্ ব্যক্রক্ত এব্ং মগাষ্ঠী অনযযদর খ্রযচ প্রভাব্ো ী হযয় ওযে। সম্প্রদায় সম্প্রচারকযদর ভূর কা হ  আরিপিযেী  

মগাষ্ঠীগুর র রপেযন দা ুঁডাযনা - জাি, মরণী, র ঙ্গ/মযৌনিা, ভার্া ইিযারদর রভরিযি। 

 

সম্প্রচারকারীরা আরিপিযেী  মগাষ্ঠীর জীব্নজগিযক জনসািারযণর মক্ষযি রনযয় আসযি পাযর। এর অি চ একটট তব্রচিয য় এব্ং 

সজৃনেী  মপ্রাগ্রার ং মকৌেয র  ািযয  িাযদর সংগ্রা যক স াযজর মকযন্দ্র রনযয় আসা। মপ্রাগ্রার ংযক দাররযদ্র্যর উপাদান এব্ং প্রিীকী 

উভয় রদকই স্বীকার করা উরচি - গুরুত্বপূণ চ অব্কাোয াযি অযাযেযসর অভাব্ মিযক ব্যক্রক্তযদর  যিয েক্রক্তহীনিার অনুভূরি পয চন্ত। 

সম্প্রচারকারীরা এ ন একটট প্ল্যাটফ চ হযয় উেযি পাযর যার  ািযয  এই মগাষ্ঠীগুর  রাযের কাযে িাযদর স্বাযি চর প্ররিরনরিত্ব করযি 

পাযর, প্রগরিেী  জন-রভরিক নীরির জনয ঐক িয তিরর করযি পাযর। অব্যেযর্, সম্প্রচারকারীরা িাযদর মোর্ণ ব্া আরিপিয স্বীকার 

কযর না এ ন মগাষ্ঠীর কণ্ঠস্বরযকও প্রসাররি করযি পাযর। প্ররিযরাযির রদযক প্রযচষ্টা সম্প্রদায় সম্প্রচারকযদর দ্বারা নরিভভক্ত এব্ং 

প্রসাররি হযি পাযর এইভাযব্ িৃণ ূ  স্তযর দাররদ্র্য ম াকাযব্ ায় একটট  ূ  সহযযাগী হযয় উেযে। 

দাডরযয কিাকাযব্ া়ে কডিউডনটট ডিডি়োর ভূডিকা 

- রািনাথ ভাট  



 
 

 

  

  

ইন্টাররভউযয়র জনয প্রস্তুরি মনওয়ার স য় রকেভ  রব্র্য়  ািায় রাখ্যি 

হযব্: 

 রব্র্য় এব্ং সম্পদ ব্যক্রক্তযদর উপর গযব্র্ণা 

 আযগ মিযক প্রশ্ন প্রস্তুি করুন 

 ইন্টাররভউয়ারযক প্রশ্ন, স য় এব্ং অব্স্থাযনর ব্যাপাযর ন নীয় 

হযি হযব্ 

 কযিাপকিন করুন: সাক্ষাি্কারকারীর মদওয়া উিরগুর  মিযক 

ফয া-আপ প্রশ্নগুর  তিরর করা মযযি পাযর 

 রনরাপদ প্রশ্ন রদযয় শুরু করুন 

 দে চকযদর  যন রাখ্যব্ন 

সাক্ষাতক্ার পডরচা নার জনয টটপস: 

 রেরি  হন এব্ং অনয ব্যক্রক্তযক আরা দায়ক করুন 

 সম্প্রচাযরর জনয সম্মরি রনন 

 পররষ্কার এব্ং সংরক্ষপ্ত প্রশ্ন ক্রজজ্ঞাসা করুন 

 5W1H ব্যব্হার করুন (রক? মক? মকািায়? কখ্ন? 

মকন? রকভাযব্?) 

 "মের্" প্রযশ্নর সাযি সাক্ষাৎকাযরর স ারপ্ত মোর্ণা 

করুন। 

 ব্যক্রক্তর না , অব্স্থান, সংস্থা এব্ং রব্র্য় পুনরাব্ৃরি 

করুন 

 

করডিও জনয সাক্ষাৎকার 

কডিউডনটট করডিওর জনয কডিউডনটট ডরসাচচ 
সম্প্রদায় গযব্র্ণা সম্প্রদাযয়র সদসযযদর জনয পররচার ি গযব্র্ণা। 

সম্প্রদাযয়র সদসযরা এব্ং রব্যের্জ্ঞরা একযি কাজ কযর িিয 

সংগ্রহ করযি রব্যের্ কযর সম্প্রদাযয়র প্রযয়াজন। 

কর উরনটট মররিওগুর   ক্ষয মরািাযদর জনয স সযাগুর  সনাক্ত 

করযি এব্ং অননয সম্প্রদাযয়র অননয চারহদা সম্পযকচ জানযি 

গযব্র্ণা পররচা না কযর। গযব্র্ণা সম্প্রদাযয়র অননয র রিয়া 

পযাটান চ সনাক্ত করযি সাহাযয কযর। যাইযহাক, গযব্র্কযক 

মভৌগর ক এব্ং জনসংখ্যাগি জ্ঞান এব্ং মব্াঝার সাযি একই 

এ াকার হযি হযব্। 

গযব্ষণার প্রক্রি়ো: 

 গযব্র্ণার উযেেয এব্ং এর উযেেযগুর  রচরহ্নি করুন 

 পটভূর  িিয সংগ্রহ 

 গযব্র্ণার নকো করা এব্ং কাযক কিা ব্ যি হযব্ িা 

রনি চারণ করা 

 গযব্র্ণা টভ  রিজাইন করা 

 িিয সংগ্রহ 

 মিটা প্রক্রিয়াকরণ এব্ং রব্যের্ণ 

 একটট গযব্র্ণা প্ররিযব্দন প্রস্তুি করা হযে 

 

স স্ত িরযণর গযব্র্ণার  যিা, সম্প্রদাযয়র গযব্র্ণা পররচা না 

করার স য় চযায যঞ্জর  ুযখ্া ুরখ্ হয় এব্ং এর  যিয রযয়যে: 

 স যয়র স সযা 

 ইন্টাররভউ গ্রহীিাযদর মব্াঝাযি সক্ষ  হযেন না 

 স য় সাযপক্ষ 

 স ন্বয় স সযা 

 রব্শ্বাসযযাগযিা: মকন িিয সংগ্রহ করা হযে? 

 সিযিা 

 ইন্টাররভউ রনব্ি নাও হযি পাযর 

 হা ারী-পরব্িী রব্যশ্বর মপ্রক্ষাপযট অি চননরিক ক্ষরির পর, কযয়ক দেক িযর িীযর িীযর সক্রঞ্চি ক যাণ ূ ক পুুঁক্রজব্াযদর সুরব্িাগুর  

হ্রাস কযর  ক্ষ  ক্ষ ম াকযক দাররযদ্র্যর রদযক মেয  মদওয়া হযয়যে। এটা মকান আিযয চর রব্র্য় নয় ময সারা রব্যশ্বর স াজগুর  শুিু াি 

জীব্নযািার  ানই নয়,  ানরসক স্বাযস্থযরও একটট উযেখ্যযাগয অব্নরি মদযখ্যে। জ ব্ায়ু পররব্িচন, ি ব্ি চ ান রাজননরিক 

কিৃচত্বব্াদ, রব্ভ্রারন্ত এব্ং ব্যাপকিা পুুঁক্রজব্াদী মভাগব্াদ সব্ই সক্রিয়ভাযব্ দাররযদ্র্যর সািারণ উৎপাদনযক চিব্ৃক্রি করযে। আ াযদর 

ভরব্র্যৎ প্রজযের কাযে যরদ একটট উন্নি রব্শ্ব গডার মকাযনা সুযযাগ িাযক, িাহয  জনগযণর র রিয়ার দারয়ত্ব হযে  য চাদা ও ভ্রািৃত্ব, 

সা য ও স্বািীনিার জনয দা ুঁডাযনা এব্ং  ডাই করা। 

 



 

ব্াং াযদে, ইযিাযনরেয়া, ভারি এব্ং মনপা -এ চারটট মদযে CRJ-এর সক্ষ িা উন্নয়যন সহায়িা কযর COVID-19 সম্পরকচি 

দাররদ্র্য ম াকাযব্ ায় কর উরনটট মররিও সাংব্ারদকযদর (CRJ) ক্ষ িায়যনর জনয 24মে জানযু়ারী মিযক 9 মফব্রুয়ারী, 2022 পয চন্ত 

একটট অন াইন প্ররেক্ষণ ক চো া পররচার ি হযয়রে । ক চো ায় অংেগ্রহণকারীযদর  যিয জ্ঞান ভাগ কযর মনওয়ার 

মসেনও জরডি রে । 

জ্ঞান ভাগ কযর মনওয়ার স য় ক্রজজ্ঞাসা করা রকেভ  প্রশ্ন রে : 

আপডন ডকভাযব্ প্রাডিক জনযগাষ্ঠী এব্ং তাযদর সিসযা ডচডিত করযব্ন? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

নয জ কে়োডরং কসেন 

"গযব্র্ণা পররচা না আ াযদর মরািা কারা এব্ং কিজন িা জানযি সাহাযয কযর এব্ং  ক্ষয 

মরািাযদর সম্পযকচ িিয প্রদান কযর।" - রিএন মচৌিরুী 

 
" ানরু্যক িাযদর ব্ারডযি ব্া িাযদর কাযজর  যিা খ্া াযর মদখ্া িিয সংগ্রযহ সহায়িা কযর।" - মনারভয়া 

এটটক মসটটয়ারনংরসহ 

 

"সম্প্রদাযয়র মস্বোযসব্কযদর সাহাযযয প্রশ্নাব্ ী পরূণ কযর সম্প্রদাযয়র চারহদা রচরহ্নি করা হয়।" -

আরনস পবূ্ চন্তী 

 
"আ রা মফাকাস গ্রুপ রিসকােন (FGD) পররচা না করর এব্ং রব্রভন্ন রব্র্যয়র উপর রনভচর কযর 

সম্প্রদায়গুর যক রব্ভক্ত করর যা সটেক িিয সংগ্রযহ সহায়িা কযর।" -ের চ া 

িহািারী চ াকা ীন সম্প্রদা়েযক সাহায্য করার জনয আপডন কী কযরযেন? 
 
“সরকার ব্া অনযানয সংস্থার কাে মিযক মকাযনা সাহাযয না মপযয়ও কর উরনটট মররিও মররিও ক্লাস 

সম্প্রচার শুরু কযর। আ রা রেক্ষকযদর মররিও সম্প্রচার চা াযনার প্ররেক্ষণ রদযয়রে।” - ররনা রদ 

 

"স াজযক সটেক িিয প্রদাযনর জনয পররব্হন এব্ং িহরব্য র অভাযব্র  যিা রব্রভন্ন চযায যঞ্জর 

সম্মখু্ীন হওয়া সযেও আ রা অিযব্সায় রে া ।" – ম াোঃ নয়ন আ ী 

 

“আ রা  হা ারী চ াকা ীন সহায়িার প্রযয়াজন এ ন ম াকযদর কাে মিযক মফান ক  পাব্। 

সুিরাং, আ রা খ্াদয এব্ং অনযানয ম ৌর ক চারহদার  যিা সহায়িা প্রদানকারী সংস্থা এব্ং 

জায়গাগুর র সাযি সংযযাগ করযি সাহাযয কযররে।” - প্রীরি 

 " হা ারী চ াকা ীন অযনক ম াক গ্রায  রফরযি শুরু করয , আ রা উি্পাদনেী িা এব্ং ব্যস্তিা 

ব্াডাযি রব্রভন্ন ক চসরূচ শুরু কযররে।" - রন চায়া গুরুং 

 

 

 িহািারী চ াকা ীন আপডন কীভাযব্ ভু  তযথযর ডব্স্তারযক কিাকাযব্ া কযরডেয ন? 

"আ রা প্রিয  প্রাপ্ত িিয যাচাই করব্ এব্ং শুিু াি সটেক িিয সম্প্রচার করব্।" -উর চ া দানযু়ার 

"আ রা COVID-19 টাস্কযফাস চ টটয  অংেগ্রহণ কযররে এব্ং Facebook এর  যিা সা াক্রজক র রিয়া 

চযাযনয র  ািযয  িিয ভাগ কযররে।" - রিফ মরারচয়ানা 



 

পাতা কদ বৃ্টি 

করডিও সাগরডগডর 

ব্াং াযদে 

অজজচন কেষ্ঠ 

করডিও ধাডদং 

কনপা  

 

  
প্রডেক্ষণ কসেন কথযক আপনার প্রধান ডেক্ষা ডক ডে ? ডক নতুন ডে  এব্ং ডক ইডতিযধয পডরডচত ডে  ডকন্তু 

সহা়েক? 

“টক মো/মপ্রাগ্রা  মপ্রািাকেন মটকরনক মসেন আ ার জনয সহায়ক এব্ং আ ার কাযজর সাযি 

প্রাসরঙ্গক রে । একইভাযব্, মপ্রাগ্রা  উি্পাদন পযব্ চর স য় পরা ে চ ূ ক অরিযব্েন স ানভাযব্ 

সহায়ক রে ।" - অজুচন মরষ্ঠ 

"যরদও আর  স স্ত মসেনগুর যক আ ার কাযজর জনয সহায়ক এব্ং প্রাসরঙ্গক ব্য   যন কযররে, আর  

প্রযুক্রক্তগি রদকগুর  ময ন র রণ, সম্পাদনা, মরকরিচং ইিযারদ সম্পযকচ আরও জানযি চাই।" - দীপক 

খ্ািী 

 
“মসেনগুর  ইন্টাযররক্টভ এব্ং ব্যব্হাররক রে  এব্ং আর  যা রেযখ্রে িা সরাসরর অনেুী যন রাখ্যি 

পারিা ।“ - ব্যাখ্যা করযি 

AMARC-AP দ্বারা ম াট 16টট ওযয়রব্নার মসেন পররচার ি হযয়রে  ময ন রব্রভন্ন রব্র্যয়র উপর নাটক এব্ং েযান্ড-আপ 

কয রি ব্যব্হার কযর মপ্রাগ্রা  প্রযযাজনা, সম্প্রদায় গযব্র্ণা,  রহ াযদর রব্রুযি সরহংসিা, র ঙ্গ স িা, টক মো, এব্ং 

উি্পাদন মকৌে , প্রচারণার ভূর কা ইিযারদ। 

অংেগ্রহণকারীযদর প্রডতক্রি়ো 
 “প্ররেক্ষযণ কর উরনটট ররসাচচ সম্পযকচ জানার পর, আর  রফল্ড রভক্রজট করযি শুরু কযররে। আর  এখ্ন 

আ ার সম্প্রদাযয়র দররদ্র্রা কীভাযব্ জীব্নযাপন কযর, এব্ং িাযদর স সযা এব্ং আ াযদর মররিও 

মপ্রাগ্রা গুর র  ািযয  কী স সযা/স সযাগুর  স ািান করা উরচি মস সম্পযকচ আরও সযচিন। িা 

সযেও, আর  িিয সংগ্রহ করযি স সযার সম্মুখ্ীন হই কারণ আ াযদর সম্প্রদাযয়র ম াযকরা এ রব্র্যয় 

কিা ব্ যি চায় না এব্ং িারা রেক্ষার গুরুত্ব ব্া ব্া যরব্ব্াযহর ক্ষরিকর প্রভাব্গুর  মব্াযঝ না। আর  

আ ার দ  রনযয় এখ্ন রব্রভন্ন এ াকায় রগযয় ব্া যরব্ব্াহ ব্ন্ধ করযি এব্ং িাযদর সন্তানযদর সু্কয  

পাোযি জনগণযক অব্রহি কররে। ভরব্র্যযি, যরদ আর  অনুরূপ প্ররেক্ষযণ মযাগদাযনর সুযযাগ পাই, 

আর  কীভাযব্ কায চকর মপ্রাগ্রা  তিরর করযি পারর মস সম্পযকচ আরও জানযি চাই যা আচরণগি 

পররব্িচযন অব্দান রাখ্যি পাযর।” 

“প্ররেক্ষযণর পর, আ াযদর মররিও মেেন র ঙ্গ রব্র্য়গুর যক অগ্রারিকার মদওয়া শুরু কযরযে। 

এোডাও আ রা আ াযদর মপ্রাগ্রা গুর যক অন্তভভ চক্ত করার জনয একটট রব্ি ুতিরর করর যা 

আ াযদর সম্প্রদাযয়র তব্রচিযযক প্ররিফর ি কযর। রকন্তু, আ রা চযায ঞ্জ ম াকাযব্ া করর কারণ 

ভভক্তযভাগী এব্ং মব্ুঁযচ িাকা ব্যক্রক্তরা িাযদর দুদচো আ াযদর সাযি ভাগ কযর না। আরও, আ াযদর 

ি াগি প্রযচষ্টা সযেও, যখ্ন আ রা উত্থারপি স সযা ব্া স সযাগুর র স ািান করা হয় না, 

িখ্ন এটট আ াযদর  াযঝ  াযঝ হিাে কযর। এই িরযনর চযায ঞ্জ সযেও আ রা সম্প্রদাযয়র 

ব্াস্তব্ স সযাগুর র উপর মপ্রাগ্রা  তিরর কযর যাক্রে। 

যরদও প্ররেক্ষণটট আ ার জনয খু্ব্ সহায়ক হযয়যে, আর  ভরব্র্যযি ফযটা এব্ং রভরিও সম্পাদনার 

 যিা প্রযুক্রক্তগি দক্ষিা রেখ্যি চাই। মযযহিভ  রিক্রজটা  প্রযুক্রক্তগুর  দ্রুি অগ্রসর হযে, আর  

 যন করর আ াযদরও রনযজযদরযক আপযিট রাখ্া দরকার।” 



 

করাসি়েিী 
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AMARC Asia-Pacific is the regional autonomous chapter of the 
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC 
International). AMARC Asia-Pacific is constituted by the 
members of AMARC from countries in the Asia-Pacific region. 
AMARC Asia-Pacific has sub-regional governance structure that 
consists of South Asia, South East Asia, the Pacific and East Asia.  

“এই প্রি  আর  অনয মদযের অংেগ্রহণকারীযদর সাযি দাররদ্র্য এব্ং মকারভি -19  হা ারীযক সংযুক্ত 

করার  যিা একটট প্ররেক্ষযণ অংে রনযয়রে া  িাই এটট অনয মদযের স সযাগুর  সম্পযকচ মেখ্ার 

দুদচান্ত রে  এব্ং এটট আ ার রনযজর মদযের  যিাই  যন হযয়রে । আর  রব্যের্ কযর মররিও ড্রা া 

ফর যাযটর প্ররেক্ষণ মসেনটট দরকারী এব্ং আকর্ চণীয় ব্য   যন কযররে। এখ্ন আ াযদর মররিও 

মেেন মররিও নাটক রন চাণ শুরু কযরযে। যাইযহাক, আ াযদর উি্পাদন সরাসরর িৃণ ূ  পয চাযয় স্পে চ 

করার মচষ্টা করার স য় আ রা চযায যঞ্জর  ুযখ্া ুরখ্ হই কারণ আ াযদর অব্যাহি প্রযচষ্টা সযেও 

কখ্নও কখ্নও সম্প্রদায়যক জরডি করা কটেন হয়। 

প্ররেক্ষণ আ ার মররিও মপ্রাগ্রা  উি্পাদন দক্ষিা উন্নি করযি সাহাযয কযরযে. এব্ং, যরদ ভরব্র্যযি 

অনয মকাযনা প্ররেক্ষযণ মযাগ রদযি পারর, আর  আো করর কীভাযব্ ইন্টাযররক্টভ এব্ং কায চকর মররিও 

মপ্রাগ্রা  তিরর করা যায় মস সম্পযকচ আরও রেখ্যি পারব্।” 

“প্ররেক্ষণ আ াযদর মররিও মেেযন সম্প্রদাযয়র অংেগ্রহণ ব্ৃক্রিযি অব্দান মরযখ্যে। আ রা এখ্ন 

মকান মররিও মপ্রাগ্রা  তিরর করার আযগ সম্প্রদাযয়র সাযি পরা ে চ করর। প্ররেক্ষণ আ াযদর মররিও 

মপ্রাগ্রায র জনয একটট রি /রব্র্য় রনব্ চাচন করার স য় সম্প্রদায়যক জরডি করার গুরুত্ব উপ রি 

কযর। যাইযহাক,  াযঝ  াযঝ সম্প্রদাযয়র স সযা ব্া স সযাগুর  সম্পযকচ সন্ধান করা কটেন কারণ 

সম্প্রদাযয়র সদসযরা িাযদর স সযাগুর  আ াযদর সাযি ভাগ কযর রনযি স্বােিয মব্াি কযরন না। িা 

সযেও, আ রা এ ন মপ্রাগ্রা  তিরর করার জনয যিাসািয মচষ্টা করর যা সম্প্রদাযয়র ব্াস্তব্িাযক 

প্ররিফর ি কযর। 

যরদও আ রা ময প্ররেক্ষণটট মপযয়রে িা আ ার কাযজর জনয খু্ব্ সহায়ক হযয়যে, আর  েযান্ড-আপ 

কয রি সম্পযকচ আরও জানযি চাই যা প্ররেক্ষযণর স য় সংরক্ষপ্তভাযব্ আয াচনা করা হযয়রে । 

এোডাও, আর  পিকারেং রেখ্যি এব্ং রভরিও এরিটটং এব্ং র ক্রেংযয় আ ার দক্ষিা ব্াডাযিও 

আগ্রহী।" 

“প্ররেক্ষযণ মযাগদাযনর পর, আ রা কর উরনটটযি গুরুির এব্ং সংযব্দনেী  রব্র্য়গুর  িভ য  িরযি 

কয রি/মররিও নাটযকর রব্নযাস ব্যব্হার করা শুরু কযররে। এটট একটট আরও কায চকর ফ চযাট 

রহসাযব্ প্র ারণি হযয়যে কারণ আ রা মকানও রদ্বিা োডাই সম্প্রদায়যক জজচররি গুরুির 

স সযাগুর র রব্র্যয় হা কাভাযব্ কিা ব্ যি পারর। আরও, প্ররেক্ষণ মের্ হওয়ার পর ময ম ন্টররং 

মসেনগুর  অনুটষ্ঠি হযয়রে , িা আ াযদর নাটক রন চাযণর দক্ষিা উন্নি করযি সহায়িা কযররে । 

যাইযহাক, যখ্ন আর  সংযব্দনেী  রব্র্য়গুর র জনয কয রি ফ চযাট ব্যব্হার করর, িখ্ন আর  

সব্স য় ভয় করর ময ম াযকরা এটটযক গুরুত্ব নাও রদযি পাযর এব্ং কয রির রপেযন ব্ািচাটট হাররযয় 

মযযি পাযর। অিএব্, আর  ভরব্র্যযি সুযযাগ মপয  রব্রভন্ন মপ্রাগ্রা  ফর যাট সম্পযকচ আরও 

জানযি চাই। 

 

 

  

 

The “Addressing pandemic-related poverty in rural regions of South and Southeast Asia Program” is implemented by World 

Association of Community Radio Broadcasters (AMARC Asia-Pacific) with the support of Catholic Media Council (CAMECO) and 

the financial assistance of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). 

 

 

 

https://soundcloud.com/amarc-ap

