ভাৰতৰ ৰািজ ক িবধান সভা িনবাচন ২০২১:
সাংবািদকৰ সুৰ া িনেদশনাৱলী
চিলত ২০২১ বষৰ অহা মাচ, এি ল আৰ ম’ মাহত ভাৰতৰ অসম, কৰালা, তািমল নাডু , পি ম বংগ আৰ
পুডুেচৰীত িবধানসভাৰ িনবাচন অনুি ত হ’ব।
এই িনবাচনসমূহ সামিৰ সংবাদ যু তাবৈল িনেয়ািজত থকা গণসংেযাগ মাধ মৰ কমচাৰীসকল িযেকােনা ধৰণৰ
স াৱনীয় শাৰীিৰক আঘাত, ভীিত দশন, আৰ হাৰাশাি ; অনলাইন ভাবুিক; ক’িভড–১৯ সং মণৰ আশংকা;
াৰ অথবা আটক; আৰ

িতেবদন

তকৰণৰ

ত ই াৰেনট একেচছেক ধিৰ থকা অন ান চৰকাৰী

বাধ বাধকতা সমূহৰ িত সজাগ হাৱা উিচত। ক
 িমিত টু েট জােনিল (চমুৈক িচ িপ জ) ৰ শহতীয়া
গেৱষণা অনুসিৰ, ২ ০২০ বষত ভাৰতত অ ত: দুগৰাকী সাংবািদেক কমে

ত াণ হৰ ৱাইেছ।

২০২০ চনৰ ২৮ অে াবৰত পূৱ ভাৰতীয় ৰাজ িবহাৰৰ পািলগ ত ৰািজ ক িনবাচনৰ সময়ত ভাটাৰসকেল এটা ভাটেক ত সামািজক দূৰ বজাই ৰািখ শাৰীত িথয়
হাৱা দৃশ । ভাৰতত ২০২১ চনৰ মাচ, এি ল আৰ ম মাহত পঁাচখন ৰাজ ত িবধান সভাৰ িনবাচন অনু ত কৰা হ’ব। (এ িপ/আফতাব আলম িসি কী)
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কৰালাৰ দ ফডােৰল নামৰ বাতিৰ ৱবছাইতেটাৰ সহেযাগী স ািদকা শািহনা ক ক এ ফানেযােগ িচ িপ
জ’ক জনায়, “সাধাৰণেত, বাতিৰ স াদক অথবা বু ৰ’ মূৰ ীেয় সংবাদ পিৰেৱশন তথা িতেবদন

ত কৰণৰ

সময়েছাৱাত সাংবািদকসকেল স ূখীন হ’ব পৰা অসুিবধা সমূহৰ িবষেয় আেলাচনা নকেৰ। আমাৰ হাতত
এেনধৰণৰ আশংকাসমূহৰ পূবানুমান ল’ব পৰা অথবা মাকািবলা কিৰব পৰাৈক িনজেক
কােনাধৰণৰ ব ৱ াপনা নাই। সাংবািদকসকেল াভািৱকভােৱই [কমে

ত কিৰব পৰা

ৈল] যায়।”

িচ িপ জ’ৰ জৰ ৰীকালীন িবভােগ িনবাচনী সংবাদ িব াৰৰ সেত জিড়ত থকা স াদক, সাংবািদক আৰ ফেটা
সাংবািদক সকলক উে িশ আগ ক িবধানসভা িনবাচনৰ বােব িনজেক িকদেৰ

ত কিৰব তথা সা াব

িডিজেটল, শাৰীিৰক, আৰ মানিসক িবপদৰ সেত িকদেৰ মাকািবলা কিৰব সই স েক এলািন িনেদশনাৱলী
যু ত কিৰ উিলয়াইেছ।

যাগােযাগ আৰ সমল
সাংবািদকসকেল িযেকােনা ধৰণৰ সহায়ৰ বােব িচ িপ জ’ৰ জৰ ৰীকালীন িবভাগক emergencies@cpj.org –
ইেমইল যােগ অথবা িচ িপ জ’ৰ এিছয়া ে মৰ হ আিলয়া ইফ্িতখাৰক aiftikhar@cpj.org – ইেমইল যােগ
অথবা িচ িপ জ’ৰ ভাৰতীয় সংবাদদাতা কুনাল মজুমদাৰক kmajumder@cpj.org – ইেমইল যােগ
যাগােযাগ কিৰব পােৰ।
ইয়াৰ উপিৰ, িচ িপ জ’ৰ স দ ক ত  কাযৰ পূব-

িত আৰ ঘ
 টনাৰ পৰৱতী কালৰ সহেযািগতা নােমেৰ

এলািন অিতিৰ

তথ েকাষ তথা আিহলা মজুত আেছ।

স

া সং া ীয় িনৰী

াদকৰ সুৰ

ণ তািলকা

স াদক আৰ সংবাদ ক

সমূেহ আগ ক িবধানসভা িনবাচনৰ পূবৱতী, চিলত তথা পৰৱতী সময়েছাৱাত

িনেদশ িদব পােৰ। এই িনৰী

ণ তািলকা খনত সবাদকমী সকেল স ুখীন হ’ব পৰা অসুিবধা সমূহ লাঘৱ কৰাৰ

সাংবািদক সকলক খৰতকীয়া জানিনৰ িভি ত কােনা এক ঘটনা বা কািহনী সামিৰ িতেবদন
উে েশ িকছু িবেবচনামূলক

ত কৰাৰ

তথা পৰামশ উে খ কৰা হেছ।
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২০১৭ চনৰ ১৪ ফ ৱাৰীত ভাৰতৰ নতু ন িদ ীি ত উ তম ন ায়ালয়ৰ বািহৰত কমৰত সাংবািদকৰ দল (এ িপ /আলতাফ কাি )

সংবাদ কমী কি ক িবেবচনা
● িনবািচত সংবাদ কমী গৰাকী কাযেটাৰ বােব অিভ

ন?

● িনবািচত সংবাদ কমী সকলৰ মাজৰ কােনাবা ক’িভড-১৯ অসুৰি
তওঁেলাকৰ এেন কােনা পিৰয়ালৰ লাক অথবা ঘিন ব ি

ত

ণীত পেৰ নিক অথবা

আেছ নিক িয তওঁেলাকৰ ওপৰত

িনভৰশীল?
●

কােনা এক সা াব

িতকূল ঘটনা ( যেন, িনবাচন কি ক িতবাদ)ৰ সংবাদ আহৰণ তথা পিৰেৱশনৰ

বােব িনেয়ািজত সংবাদ কমীৰ ব ি গত ’ফাইল, িলংগ, ধম, অথবা জািতগত অহতাই তওঁৰ িত
ভাবুিক কিঢ়য়াব পােৰ ন?
● িনবািচত সংবাদ কমী গৰাকী শাৰীিৰক ভােৱ সু

ন আৰ কমে

ত উ ৱ হ’ব পৰা সা াব

া জিনত সমস ােবাৰ তওঁৰ লগত আেলাচনা কৰা হেছেন?
● িনবািচত সংবাদ কমীৰ মাজৰ কােনাবাৰ িন

পদবীেয় তওঁৈল অিধক িবপদ মািত আিনব পােৰ

নিক? উদাহৰণ ৰ েপ, ফেটা সাংবািদক সকেল ঘটনা লীৰ এেকবােৰ িনকতৱতী অৱ ানৰ পৰা কাম
কিৰব লগা হয় বােব তওঁেলাক অিধক িবপদ-সংকূল অৱ াত থােক।
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সা-সঁজুিল আৰ যাতায়ত
● িনবািচত সংবাদ কমী সকলৰ সেত ক’িভড-১৯ সং মণৰ আশংকা স েক আেলাচনা কৰা হেছ ন
আৰ তওঁেলাকক উ

মানদ ৰ মুখাৱৰণ তথা হ

● যিদ িহংসা ক িতবাদৰ কােনা আশংকা আেছ, তে
কমী সকলক সুৰ

ামূলক হলেমট, সুৰ

চিনটাইজাৰ যাগান ধৰা হেছ ন?

তেন পিৰি িতৰ মাকািবলা কিৰবৈল সংবাদ

ামূলক চশমা, শাৰীিৰক ৰ

াসয , আৰ মিডেকল িকটৰ দেৰ িবেশষ িতৰ

া-কবচ, ক ৱ
ু া গছ িতেৰাধী

া আিহলা সমূহ যাগান ধৰা হেছ ন? সংবাদ কমী

সকেল তেন আিহলা সমূহ ব ৱহাৰ কিৰব জােন ন?
● িনবািচত সংবাদ কমী সকেল িনেয়ািজত কমে
গাড়ীেবাৰ ৰা াত চলাবৈল উপযু
● আপুিন কমে

ৈল িনেজই গাড়ী চলাই যাব ন? যিদ হয়, তওঁেলাকৰ

তথা অনু াপ থকা ন?

ত িনেয়ািজত দলেটাৰ সেত িকদেৰ সংেযাগ াপন কিৰব আৰ কােনা িতকূল

পিৰি িতৰ স ূখীন হ’ ল দলেটােৱ আেপানাৰ সেত িকদেৰ সংেযাগ াপন কিৰব সই িবষেয় আেলাচনা
কিৰেছ ন?

সাধাৰণ িবেবচনা

● আপুিন িতগৰাকী কমচাৰীৰ জৰ ৰীকালীন যাগােযাগ ন ৰ তথা
িতগৰাকী িনবািচত কমচাৰীৰ হাতত যেথািচত -প ,

●

কনা সমূহ সযতেন ৰািখেছ ন?

ছ পাছ, অথবা আেপানাৰ িত ানেটাৰ

ীকৃিত া প মজুত আেছ ন?
কােনা এটা ঘটনাৰ উম ল’ব যাওঁেত আেপানাৰ িতিনিধ দলেটােৱ স ুখীন হ’ব পৰা সমস াৰ খিতয়ান

●

লেছ ন? এেন ঘটনাৰ ওপৰত যু েতাৱা িতেবদনৰ পৰা আশা কৰা স াদকীয় লাভালাভৰ িবপৰীেত
সা াব িবপদৰ মা া হণেযাগ ন?
●


দলেটাৰ িতগৰাকী কমীেৰ স ক বীমা কেৰাৱা আেছ ন আৰ তওঁেলাকক িচিকৎসাৰ িনৰাপ া িদয়া
গেছ ন?

● আপুিন ানীয় িচিকৎসা ব ৱ া সমূহৰ উমান লেছ ন আৰ আেপানাৰ কমচাৰী সকলক সই স েক
অৱগত কিৰেছ ন?
●

কােনাধৰণৰ দীঘকালীন মানিসক সংঘাতৰ স াৱনীয়তা স েক কমচাৰী সকলৰ সেত আেলাচনা
কিৰেছ ন?
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সা াব িবপদৰ খিতয়ান তথা পিৰক নাৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল িচ িপ জ’ৰ স দ ক

িডিজেটল সুৰ

া: াথিমক যুি গত

চাওঁক।

িত

িনবাচন এটা সামিৰ লাৱাৰ সময়ত সাংবািদকসকেল কােনা ঘটনাৰ িতেবদন

ত কৰাৰ অেথ আৰ সহকমী

তথা উৎসৰ সেত সংেযাগ াপনৰ িনিমে িন য়ৈক ব ি গত ম’বাইল ফান ব ৱহাৰ কিৰব। ফল ৰ েপ, যিদ
কােনা সাংবািদকক আটক কিৰ তওঁৰ ফান জ

কৰা হয় অথবা ভািঙ পেলাৱা হয়; িডিজেটল সুৰ

াৰ

ত ই িবপদজনক হ’ব পােৰ। সেয়েহ, কােনা কামৰ বােব ওলাই যাৱাৰ আগত তলত উে খ কৰা িদশসমূহ
িবেবচনা কৰা উিচত:
● আেপানাৰ ফান অথবা কি উটাৰত যিদ এেন কােনা সংকীণ তথ আেছ িযেয় আেপানাক বা আন
কােৰাবাক িবপদত পলাব পােৰ, সই িবষেয় অৱগত হওক।
● সংবাদ পিৰেৱশন তথা িতেবদন

ত কৰণৰ বােব যাৱাৰ আগত আেপানাৰ ফানৰ তথ সমূহ হাড

াইভত আছু তীয়াৈক থওক আৰ আপুিন লগত কিঢ়ওৱা িডভাইচৰ পৰা িযেকােনা ধৰণৰ সংকীণ
অথবা ব ি গত তথ (ডাটা) যেন পিৰয়ালৰ ফেটা ইত ািদৰ একেচছ সীিমত কৰক।
● সংবাদ পিৰেৱশন তথা িতেবদন

ত কৰণৰ সময়ত ব ৱহাৰ নকৰা একাউ

আৰ এপ সমূহৰ পৰা

‘লগ আউট’ কৰক লগেত তেন এপ সমূহ ফানৰ পৰা আঁতৰাই পলাওঁক। াউজাৰ সমূহৰ পৰা ‘লগ
আউট’ কৰক আৰ

াউিজঙ ইিতহাস মিছ পলাওঁক। ইয়াৰ াৰা কােনা িবৰ প পিৰি িতৰ স ুখীন

হ’ ল আেপানাৰ একাউ

সমূহ সুৰি

● সংবাদ পিৰেৱশন তথা িতেবদন
পাছৱ’ড-সুৰি

ত থািকব।
ত কৰণৰ বােব যাৱাৰ আগত আেপানাৰ িডভাইচ সমূহ

ত কিৰ ৰাখক আৰ ‘িৰেমাট ৱাইপ’ ছ ংছৈল পিৰৱ তত কৰক। মনত ৰািখব, ‘িৰেমাট

ৱাইপ’ ছ ংছেটা কৱল ই াৰেনট সংেযােগেৰেহ চিলব। আেপানাৰ ফানেটা ‘আনল’ক’ কিৰবৈল
আঙু িলৰ ছাপৰ লখীয়া বােয়ােম ক ব ৱ াসমূহ ব ৱহাৰ কৰাৰ পৰা িবৰত থাকক; িকয়েনা এেন
ব ৱ াই আটকাধীন হাৱাৰ সময়ত আেপানাৰ িডভাইচ একেচছ কিৰবৈল িতপ
● পৰাপ

ক সহায় কেৰ।

ত নূ নতম বদু িতক সা-সৰ াম ল হ ঘটনা লীৈল যাওঁক। যিদ আেপানাৰ হাতত অিতিৰ

িডভাইচ আেছ, তে ব ি গত অথবা কমে

ৈল িনয়া িডভাইচ বাৰৰ পিৰৱেত সইেবাৰ ল যাওঁক।
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● আেপানাৰ এ ইড ফানৰ এনি পশন ‘অন’ কিৰ লওঁক। নতু ন আই ফান সমূহত আগতীয়াৈক
এনি পশন মানক (

াড) ছ ংছ িহচােপ িদয়া থােক। অনু হ কিৰ এনি পশন সং া ীয় আইন

সমূহৰ িবষেয় অৱগত হওক।

২০২০ চনৰ ৬ নেৱ ৰত তালা এই ফেটাখনত ভাৰতৰ মু াইৰ এগৰাকী ব ৱহাৰকাৰীেয় িনজৰ ফানত ফচবুক অধীকৃত হাৱাটেছপ
এপিলেকচন আপেডট কৰা দখা গেছ। (এ এফ িপ/ই নীল মুখা জ)

● পৰাপ

ত, সহকমী আৰ উৎসৰ সেত যাগােযাগ কিৰবৰ বােব িছে ল (Signal) ৰ লখীয়া এটা া ৰ

পৰা আনেটা া ৈল এনি
বাতাসমূহ এক িন
● অৱৰ

কৰা বাতাবাহক ( মেছিজং) সৱাসমূহ ব ৱহাৰ কৰক। বদু িতক

সময়ৰ ব ৱধানত িডিলট হ যাৱাৈক ছ ংছ িমলাই লওঁক।

হাৱা ছাইটসমূহত েৱশ কৰাত সহায় কিৰবৈল এটা িভ িপ এন (VPN) ই

এন ব ৱহাৰৰ

ল কৰক। িভ িপ

ত থকা আইন স েক গেৱষণা কৰক আৰ আংিশক ই াৰেনট ব ৰ সময়ত কান

িভ িপ এন দানকাৰীেয় আগেত আটাইতৈক ভাল দশন দখুৱাইেছ সইেটাও চাওঁক।
● স ূণ ই াৰেনট ব হ’ ল আপুিন আনৰ সেত কেনৈক আৰ কিতয়া যাগােযাগ কিৰব সই স েক
আগতীয়াৈক পিৰক না কৰক।

● িছ েজন লব আৰ ি চ িপ জ সা

াৎকাৰৰ গেৱষণা অনুসিৰ ভাৰতীয় সাংবািদকৰ িবৰ ে ইিতমেধ

পগাচাছ ক ধিৰ কইবাটাও সমি ত 

াইেৱৰ অিভযান ব ৱহাৰ কৰা হেছ। এই স েক িবতংভােৱ

অৱগত হওক। এবাৰ আেপানাৰ ফানত ইন্ ল হাৱাৰ িপছত, অত াধুিনক

াইেৱৰ সমূেহ এনি
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কৰা বাতাসহ সকেলা কাযকলাপ িনৰী

ণ কিৰব পােৰ। [ইজৰাইল-ি ত এন এছ অ' গােট কেছ য ই

পগাচাছক কৱল আইন ৱতনৰ উে েশ েৰ এক িনৰী

ণ সঁজিু ল িহচােপ ব ৱহাৰ কিৰবৈল হ আন

দশৰ চৰকাৰক িব ী কেৰ, আৰ িচিপেজক বােৰ বােৰ কেছ য তওঁেলাকৰ অনুস ানত চুি

ভংগ

কিৰ ইয়াৰ অপব ৱহাৰ কৰাৰ কথা ধৰা পিৰেছ।]
িডিজেটল সুৰ

াৰ িবষেয় অিধক তথ ৰ বােব, অনু হ কিৰ িচ িপ জ’ৰ ি ডিজেটল সুৰ

িডিজেটল সুৰ

া: েয়াজনীয় নিথ-প সুৰি

িনবাচনৰ সময়ত েয়াজনীয় নিথ-প সংৰ

ত তথা সংৰি

ণ আৰ সুৰি

া িনেদশনাৱলী চাওঁক।

ত ৰখা

ত কৰাৰ

ত িন

িকছু মান আচাৰ-িবিধ

থকােটা জৰ ৰী। যিদ এজন সাংবািদকক আটক কৰা হয়, তওঁৰ বদু িতক সা-সৰ ামেবাৰ ল ল’ব পােৰ আৰ
অনুস ান কিৰব পােৰ, যাৰ পিৰণাম সাংবািদক গৰাকী আৰ তওঁৰ উৎসৰ বােব ৰ তৰ হ'ব পােৰ। িনবাচনী
সংবাদ আহৰণ তথা পিৰেৱশন কেৰােত িতপ
ফলত উপযু

বকআপ নাথািকেল তথ হৰ ৱাব পােৰ।

িন িলিখত পদে
●

ই বদু িতক সা-সৰ ামেবাৰ ভািঙব বা চুিৰ কিৰব পােৰ, যাৰ

পেবােৰ আেপানাক আৰ আেপানাৰ তথ সমূহ সুৰি

ফান আৰ কি উটাৰসহ আেপানাৰ িডভাইচসমূহত সংৰি

ত ৰখাত সহায় কিৰব পােৰ:

ত তথ ৰ সমী

া কৰক। আেপানাক

িবপদত পলাব পৰা িযেকােনা সংেবদনশীল তথ ৰ ‘ বক আপ’ ল'ব লােগ আৰ তাৰ পাছত িডিলট (মিচ
পলাব) কিৰ িদব লােগ। মিচ পেলাৱা তথ পুনৰ াৰ কৰাৰ উপায় আেছ, সেয়েহ অিত সংেবদনশীল
িযেকােনা ব

কৱল িডিলট কৰাৰ সলিন এটা িন দ কি উটাৰ

াম ব ৱহাৰ কিৰ ায়ীভােৱ িডিলট

কিৰব লােগ।
● এটা

াটেফানৰ সমল সমী

( গল ফেটা বা আই
●

া কেৰঁােত আপুিন ফান (হাডেৱৰ)ত সি ত তথ আৰ লগেত

াউড) ত সি ত তথ পৰী

াউড

া কিৰব লােগ ।

হাৱাটছএপৰ লখীয়া বাতাবাহক এি েকচনসমূহৰ সমল পৰী

া কৰক । সাংবািদকসকেল

তওঁেলাকক িবপদত পলাব পৰা িযেকােনা সংেবদনশীল তথ ৰ ‘ বক আপ’ ৰািখব লােগ আৰ তাৰ
িপছত িডিলট কিৰ িদব লােগ। জািন থওক য হাৱাটছএপ একাউ ৰ সেত সংেযাগ কৰা আই াউড
বা গল াইভৰ দেৰ

াউড সৱাসমূহত হাৱাটছএেপ সকেলা সমল ‘ বক আপ’ কেৰ।
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● আপুিন আেপানাৰ লাগিতয়াল তথ সমূহ ক'ত ‘ বক আপ’ কিৰব িবচােৰ সয়া িবেবচনা কিৰ চাওঁক।
আেপানাৰ িডিজেটল সমলেবাৰ
আটাইতৈক সুৰি

াউড, বািহ ক হাড াইভ অথবা

াশ াইভৰ িভতৰত ক’ত

ত থািকব সয়া আপুিন িবচাৰ কিৰব লািগব।

● সাংবািদকসকেল িনয়মীয়াৈক েয়াজনীয় ব েবাৰ তওঁেলাকৰ িডভাইচৰ পৰা আঁতৰাই তওঁেলাকৰ
পছ ৰ ‘ বক আপ’ িবক ত সংৰ
কােনা কাৰণত জ

ণ কিৰব লােগ। ই িনি ত কেৰ য যিদ আেপানাৰ িডভাইচেবাৰ

কৰা হয় বা চুিৰ কৰা হয় তে আেপানাৰ ওচৰত তথ সমূহৰ এটা িতিলিপ

থািকব।
● আপুিন ‘ বক আপ’ কৰা িযেকােনা তথ এনি
হাড াইভ অথবা

াশ াইভ এনি

কৰােটা এটা ভাল িদহা। আপুিন আেপানাৰ বািহ ক

কিৰ সইেটা কিৰব পােৰ। আপুিন আেপানাৰ িডভাইচৰ বােব

এনি পশেনা অন কিৰ থব পােৰ। সাংবািদকসকেল তওঁেলােক কাম কিৰ থকা দশৰ আইনৰ
পযােলাচনা কৰা উিচত, যােত তওঁেলােক এনি পশন স

ীয় িযেকােনা আইনী বাধ বাধকতাৰ িবষেয়

অৱগত হ’ব পােৰ।
● যিদ আপুিন সে হ কেৰ য আপুিন কােনা কূটাঘাতমূলক কাযৰ ল
িবেৰাধীপ

হ'ব পােৰ আৰ কােনা

ই বািহ ক হাড াইভসহ আেপানাৰ বদু িতক সা-সৰ ামেবাৰ চুিৰ কিৰব পােৰ, তে

আপুিন আেপানাৰ হাড াইভ আেপানাৰ ঘৰৰ বািহেৰ আন এটা ানত ৰখাৰ ব ৱ া কিৰব লােগ।
●


আেপানাৰ সকেলােবাৰ িডভাইচত এটা িপন লক ৰাখক। িপনেটা িযমান দীঘল হয়, সাংেকিতক িলিপ

ভঙােটা িসমােন ক ন হয়।
● আেপানাৰ ফান বা কি উটাৰ আগতীয়াৈক ‘িৰেমাট ৱাইপ’ ছ ংছৈল পিৰৱ তত কৰক। এই ফাংচেন
আেপানাক িযেকােনা িতকূল পিৰি িত যেন, আটক হ’ ল বদু িতক সা-সৰ াম কািঢ় লাৱা আিদৰ
দেৰ ঘটনাৰ উ ৱ হ’ ল িনলগৰ পৰাই িডভাইচেবাৰ মিচ পেলাৱাৰ সুিবধা িদেয়। অৱেশ , িডভাইচেটা
ই াৰেনটৰ সেত সংেযাগ হ থািকেলেহ এয়া স ৱ।
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িডিজেটল সুৰ

া: িনৰাপদ যাগােযাগ

বতমান সময়ত িবেশষৈক ক’িভড-১৯ৰ বােব অিধকাংশ সাংবািদেক দূৰৱতীভােৱ কাম কিৰ আেছ; তেন লত
আনৰ সেত কেনদেৰ অিধক সুৰি

তভােৱ যাগােযাগ কিৰব লােগ জনােটা আেপানাৰ িডিজেটল সুৰ

াৰ

এক ৰ পূণ অংশ। সাংবািদক আৰ স াদকসকেল ব ি গতভােৱ লগ পাৱাৰ পিৰৱেত কনফােৰি ং
টফমসমূহ অিধক ব ৱহাৰ কিৰ আেছ; সেয়েহ, কমচাৰী আৰ উৎসৰ সুৰ
ৱিবনাৰ বাৰত েৱশ কিৰব পােৰ সইেটা সুৰি

ত কিৰবৈল িকছু মান পদে

াৰ বােব কােন এেনধৰণৰ কল বা
প লাৱােটা অত াৱশ কীয়।

● যিদ েয়াজন হয়, িনি ত কৰক য আপুিন আেপানাৰ একাউ েটা দীঘল আৰ অি তীয় পাছৱেডেৰ
সুৰি

ত কিৰেছ আৰ দুই-পদে

পৰ মাণীকৰণ অন কিৰ ৰািখেছ।

● যিদ স ৱ হয়, অনলাইন কনফােৰি ং একাউ ৰ বােব ছাইন আপ কেৰঁােত আেপানাৰ ব ি গত
ইেমইলৰ পিৰৱেত আেপানাৰ কমে

ৰ ইেমইল ব ৱহাৰ কৰক। ই আেপানাৰ ব ি গত তথ , যেন,

আেপানাৰ পিৰচয় তািলকা ইত ািদ অনলাইন কনফােৰি ং সৱাৰ াৰা, বা আন
অংশ হণকাৰীসকলৰ াৰা ফািদল হাৱাৰ পৰা িতৰ

া িদেয়।

● অনলাইন কনফােৰি ং অনু ানেবাৰ যিদেহ ৰাজ ৱা অনু ান নহয় আৰ অংশ হণকাৰীৰ সংখ াৰ
ওপৰত বাধ বাধকতা থােক, তে অনু ান িবষয়ক তথ সামািজক মাধ মত সদিৰ কৰাৰ পৰা িবৰত
থাকক।
● িনি ত কৰক য আপুিন কনফােৰি ং

টফম সৱাৰ শহতীয়া সং ৰণ ব ৱহাৰ কিৰ আেছ।

● যিদ আপুিন িভিডঅ’ যােগ দহ জনতৈক কম সংখ ক লাকৰ সেত কথা পািতব লােগ, তে অনলাইন
কনফােৰি ঙৰ পিৰৱেত হাৱাটছএপ বা িছগেনল্ ব ৱহাৰ কৰাৰ কথা িবেবচনা কৰক।

যুম (Zoom) ব ৱহাৰ কৰাৰ সময়ত মন কিৰবলগীয়া িকছু িদশ:
যুম ব ৱহাৰ কেৰঁােত িনজেক অিধক সুৰি
●

ত কিৰবৈল, িন িলিখত িনেদশনােবাৰ িবেবচনা কৰক:

যুেম িতগৰাকী ব ৱহাৰকাৰীৰ বােব এটা ব ি গত ID ন ৰ সৃ

কেৰ যাক আপুিন ৰাজ ৱা কিৰব

নালােগ; উদাহৰণ ৰ েপ, ইয়াক সামািজক মাধ মত সদিৰ নকিৰব।
● আেপানাৰ অনলাইন আেলাচনাত েৱশ কিৰবৈল আমি ত লাকসকলৰ বােব এটা পাছৱড িনণয়
কৰক।
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●


যুম’ৰ অেপ

াক

ৰ সুিবধা (ফাংচন) টা স

ম কৰক। ই িনি ত কিৰব য কৱল আমি ত

লাকসকেলেহ আেপানাৰ অনু ানত েৱশ কিৰব পািৰব। ইয়াৰ াৰা আপুিন অেপ
মাজৰ পৰা কান আমি ত, কান অনাকাংি

ত অথবা অ াত, বাছিন কিৰব পািৰব।

● আেপানাৰ সকেলা আম ণকাৰী উপি ত হাৱাৰ িপছত যুম সভাক
● আপুিন যুম ক

ৰ অংশ হণকাৰীসকলৰ িভিডঅ' আৰ

ভগাব পািৰব সয়া িনয় ণ কিৰ ক
●

াৰত সকলৰ

েটাৰ েৱশ ব কৰক।

িন ‘অফ’ কিৰ কােন তওঁেলাকৰ

ীণ

ৰ কাম-কাজ পিৰচালনা কিৰব পােৰ।

কােনা িবৰ প পিৰি িতৰ উ ৱ হ’ ল আপুিন যুম কলৰ পৰা িযেকােনা সময়ত িযেকােনা
অংশ হণকাৰীক আঁতৰাব পােৰ আৰ তওঁেলাকক যুমক

ৈল উভিত অহাত বাধা িদব পােৰ।

● িনি ত কৰক য আপুিন যুমৰ শহতীয়া সং ৰণ ব ৱহাৰ কিৰ আেছ আৰ এটা া ৰ পৰা আনেটা
া ৈল কৰা এনি পশন স

িডিজেটল সুৰ
ল

ম কিৰ ৰািখেছ।

া: অনলাইন হাৰাশাি , ্িলং, অপতথ

চাৰ অিভযান আিদ

িভি ক অনলাইন চাৰ অিভযানসহ অন ান অনলাইন িনযাতনৰ ঘটনা িনবাচনৰ সময়ত বৃি পাব

পােৰ। সংবাদ কমীসকলক আৰ তওঁেলাকৰ কমৰািজক কলূিষত কিৰব িবচৰা অনলাইন আ মণকাৰীসকেল
ােয় তওঁেলাকক ল

িহচােপ লয়। এেন

ত সমি ত অনলাইন িনযাতন আৰ অপতথ

চাৰ অিভযানৰ

াৰা সাংবািদক গৰাকীক সামািজক মাধ মৰ পৰা এক কাৰ অপসাৰণ কিৰ িদয়া হয় আৰ তওঁক ‘অফলাইন’

হ’বৈল বাধ কেৰাৱা হয়। ভাৰতত কবাগৰাকী মিহলা সাংবািদক এেনধৰণৰ অনলাইন িলং অথবা উৎপীড়নৰ
বিল হাৱাৰ ঘটনাৰ িবষেয় িচ িপ জ অৱগত। অনলাইন আ মণৰ পৰা িনজেক সুৰি
অৱেশ সাংবািদকসকেল িনজৰ লগেত তওঁেলাকৰ একাউ েবাৰ সুৰি

ত কৰােটা সহজ নহয়,

ত কিৰবৈল িকছু মান পদে

প ল'ব

পােৰ।

িনজেক ভালদেৰ সুৰি
একাউ ৰ সুৰ

ত কিৰবৈল ল’ব পৰা িকছুমান পদে

প:

া

অনলাইন হাৰাশাি কাৰীসকেল আেপানাক ল

িহচােপ লবৈল আৰ আেপানাৰ ওপৰত অনলাইন উৎপীড়ন

চলাবৈল ােয় আেপানাৰ সামািজক মাধ মৰ একাউ ৰ পৰা ব ি গত তথ ব ৱহাৰ কিৰব। আেপানাৰ একাউ
আৰ আেপানাৰ তথ (ডাটা) সুৰি

ত কিৰবৈল িন িলিখত পদে

পেবাৰ হণ কৰক:
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● আেপানাৰ একাউ েবাৰৰ বােব দীঘল আৰ শি শালী পাছৱড সৃ
তাতৈক অিধক বণৰ হ'ব লােগ, আৰ

কৰক। পাছৱডেবাৰ ১৬ টা বা

িতেটা একাউ ৰ বােব বেলগ হ'ব লােগ। পাছৱড মেনজাৰ

ব ৱহাৰ কৰাৰ িবষেয় িবেবচনা কৰক, িয বতমান পাছৱড পিৰচালনা কৰাৰ আটাইতৈক সুৰি
উপায়। ই একাউ েবাৰ হক হাৱাৰ পৰা ৰ
● একাউ ৰ বােব দুই-পদে

া কেৰ।

পৰ মাণীকৰণ (চমুৈক ২এফ এ) অন কিৰ লওঁক।

িতেটা একাউ ৰ বােব আেপানাৰ গাপনীয়তা ছ ংছ সমী

●

ন ৰ আৰ জ

ত

া কৰক আৰ িনি ত কৰক য ফান

তািৰখৰ দেৰ িযেকােনা ব ি গত তথ (ডাটা) একাউ ৰ পৰা আঁতৰ কৰা হেছ।

সামািজক মাধ মৰ ৱবছাইটসমূহত আেপানাৰ ব ি গত ডাটাৰ ওপৰত কাৰ েৱশািধকাৰ আেছ
পৰী

া কৰক আৰ আেপানাৰ গাপনীয়তা ছ ংছ কটক য়া কৰক।

● আেপানাৰ একাউ সমূহ পযেৱ

ণ কৰক আৰ িবকৃতৰ পত ্িত াপন কিৰ আেপানাৰ িবহেক ব ৱহাৰ

কিৰব পৰা ধৰণৰ িযেকােনা ফেটা আঁতৰাওক। ফেটা িবকৃতকৰণ লৰ াৰা ব ৱ ত এক সাধাৰণ
কৗশল।
● ব ধত িলং কাযকলাপৰ ল

ণসমূহ ধৰা পলাবৈল অথবা িডিজেটল ভাবুিক এটা িকদেৰ শাৰীিৰক

ভাবুিকৈল ৰ পা িৰত হ'ব পােৰ তাৰ ইি ত ল’বৈল আেপানাৰ একাউ েবাৰ িনৰী

ণ কৰক।

িকছু মান ঘটনাৰ সংবাদ পিৰেৱশন তথা িতেবদেন য মা ািধক উৎপীড়নৰ আশ া কিঢ়য়াই সই

●


স েক অৱগত হ’ব।
● অনলাইন িনযাতনৰ িবষেয় পিৰয়াল আৰ ব ু বগৰ সেত কথা পাতক। লেবােৰ ােয়

সাংবািদকসকলৰ আ ীয় আৰ সামািজক বৃ ৰ মাজৰ লাকসকলৰ সামািজক মাধ মৰ একাউ ৰ
জিৰয়েত তথ আহৰণ কেৰ। আেপানাৰ পিৰিচত লাকসকলক তওঁেলাকৰ ৱবছাইটৰ পৰা আেপানাৰ
ফেটা আঁতৰাবৈল বা তওঁেলাকৰ একাউ

লক কিৰবৈল আ ান জেনাৱাৰ কথা িবেবচনা কৰক।

● অনলাইন িনযাতনৰ িবষেয় আেপানাৰ সংবাদ ও গণ-সংেযাগ িত ানৰ সেত কথা পাতক আৰ যিদ
িলং ৰ তৰ হয় তে

তু

ৰৰ পিৰক না সাজু ৰাখক।

আ মণৰ সময়ত ল’ব লগা সাৱধানতা
অনলাইন হাৰাশাি কাৰীৰ সেত জিড়ত নহ'বৈল চ া কৰক িকয়েনা ই পিৰি িত িবষম কিৰব পােৰ।

●


●

আ মণৰ আঁৰত কান আেছ আৰ তওঁেলাকৰ উে শ িক সইেটা িনি ত কিৰবৈল চ া কৰক।
অনলাইন আ মণেটা আপুিন শহতীয়াৈক কাশ কৰা কােনা ৱ অথবা কািহনীৰ সেতও সংগিত
থকা হ'ব পােৰ।
সাংবািদকসকেল সামািজক মাধ মৰ ব ৱসায় িত ানক িযেকােনা অপমানজনক বা ভাবুিকমূলক

●


আচৰণৰ িবৰ ে অিভেযাগ িদব লােগ।
●


িলঙৰ

ীণ ট, সময়, তািৰখ, আৰ

লৰ সামািজক মাধ মৰ হে লসহ িযেকােনা উে গজনক

ম ব অথবা ছিব মাণসহ িলিপব কৰক। যিদ আপুিন পৰৱতী সময়ত আেপানাৰ সংবাদ িত ান,
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স াদক, অিভব ি ৰ াধীনতা অ ু

ৰখা কােনা িত ান অথবা কতৃ প

ক এেন ঘটনাৰ মাণ

দখুৱাব লােগ তে এই তথ সমূহ উপেযাগী হ'ব পােৰ।
হিকঙৰ ল

●

ণৰ

ত সতক হ'ব। িনি ত কৰক য আেপানাৰ িতেটা একাউ ৰ বােব শি শালী,

দীঘল পাছৱড আেছ, আৰ দুই-কাৰক মাণীকৰণ অন আেছ।
●

আেপানাৰ পিৰয়ালৰ লাক, কমচাৰী আৰ ব ু সকলক জনাওক য আেপানাক অনলাইনেযােগ
হাৰাশাি কৰা হেছ। িবেৰাধীপ

ৰ লাকসকেল ােয় আেপানাৰ মানহািন কৰাৰ েচ াত আেপানাৰ

পিৰয়ালৰ সদস তথা আেপানাৰ কম ানৰ সেত যাগােযাগ কিৰব পােৰ, আৰ আপি জনক তথ
অথবা ছিব
●

ৰণ কিৰব পােৰ।

আপুিন আেপানাক অনলাইনত হাৰাশাি কৰা লাকসকলক ‘ ক্’ অথবা ‘িমউট্’ কিৰব পােৰ। আপুিন
িযেকােনা অপমানজনক সমলৰ িবৰ ে সামািজক মাধ মৰ ব ৱসায় িত ানেবাৰক অৱগত কৰা
উিচত আৰ দুইপ

ৰ আলাপ-আেলাচনাৰ িববৰণ িনজৰ হাতত মজুত ৰখােটা বা নীয়।

কােনা এটা অনলাইন ভাবুিক এক শাৰীিৰক ভাবুিকৈল ৰ পা িৰত হ'ব পৰা ইংিগত িদয়াধৰণৰ ম ব

●

সমূহ বাছিন কিৰবৈল আেপানাৰ ছিচেয়ল িমিডয়া একাউ েবাৰ সমী
আেপানাৰ

া কৰক। কােনা লােক

কনা অনলাইনত ৰাজ ৱা কৰা (যাক ইংৰাজীত ডি ং বুিল কাৱা হয়), আনক

আেপানাৰ ওপৰত আ মণ চলাবৈল অনলাইনত উচটিন িদয়া অথবা িন

বি

িবেশষৰ পৰা

ব ধত হাৰত অনলাইন িনযাতনৰ স ুখীন হাৱা আিদ কাযই িপছৈল শাৰীিৰক ভাবুিকৈল ৰ পা িৰত
হাৱাৰ আশংকা বহন কেৰ।
অনলাইন িনযাতনৰ শাম নকটাৈল ‘অফলাইন’ হাৱাৰ কথা িবেবচনা কৰক।

●


●

অনলাইন িনযাতন এক িবি

তথা অকলশৰীয়া অিভ তা হ'ব পােৰ। সেয়েহ িনি ত কৰক য

আেপানাক সহায় কিৰবৈল আেপানাৰ এটা সমথন গাট আেছ। এইে
অ ভু

ত আেপানাৰ িনেয়াগকতাও

থািকব পােৰ।
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কতৃ প

ই ক’িভড-১৯ স সাৰণৰ িবৰ ে জািৰ কৰা িনেষধা া িশিথল কৰাৰ পাছত ২০২০ চনৰ ১২ জুনত ভাৰতৰ নতু ন িদ ীি ত ৰ টগ
বাহাদুৰ হি

শাৰীিৰক সুৰ

তালৰ পৰা সংবাদ পিৰেৱশন কৰাৰ মু তত ( সঁামাজত) সাংবািদক বখা দ (এ এফ িপ/ কাশ িসং)

া: ক’িভড-১৯ সং া ীয় িবেবচনা

িযেকােনা িনবাচনী অনু ান অথবা আনুষি ক িতবাদত শাৰীিৰক দূৰ বজাই ৰখােটা ত া ানজনক। এেন
অনু ানত বৃহৎ জনসম

সংগ ত হাৱােটা তেনই াভািৱক আৰ তাৰ মাজেৰ অিধকাংশই মুখাৱৰণ

িনিপি বও পােৰ। তােৰাপিৰ, সংবাদ কমীসকলক আন সাংবািদক সকলৰ সেত এক ঘিন ব ৱধানত িন
ান এটাত সীমাৱ ৰািখব পােৰ। এেন সীমাৱ তাত সংবাদ কমীসকল কৰ’না ভাইৰাছৰ টাপালৰ সং

শৈল

অহাৰ আশংকা বৃি পায়; আনহােত জনসাধাৰণৰ মাজৰ পিৰপ ী সদস সকেল সাংবািদক সকলক উে

িশ

ই াকৃতভােব কাহ মৰা বা হঁ ািচওৱা আিদৰ দেৰ অবাি ত কাযৰ লগেত অন ান মৗিখক তথা শাৰীিৰক
আ মণেৰা স াৱনা থােক।
সতক হওক য মানুেহ িচঞিৰেল অথবা জয় িন িদেল ভাইৰাছৰ টাপাল িনগত হ’ব পােৰ; তেনে

ত, সংবাদ

কমী সকল কৰ’না ভাইৰাছৰ াৰা সং িমত হাৱাৰ আশংকাও বৃি পায়।
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● ভাৰতত ৰাজ ৱা সমােবশৰ ওপৰত ক’িভড-১৯ ৰ িতব কতা ৰাজ ভেদ পৃথক হয়, আৰ এেন
িতব কতােবাৰ সামান বা কােনা জাননী নথকাৈক সলিন হ'ব পােৰ। উে খ য, ২০২০ চনত
িনেষধা া উলংঘন কৰাৰ বােব ব েতা সাংবািদকক আৰ

ীেয় আ মণ অথবা আ
 টক ক
 িৰিছল।

সেয়েহ, সদায় িযেকােনা িতব কতাৰ িবষেয় গেৱষণা কিৰব।
● যিদ আপুিন িনবাচন এটা সামিৰ িতেবদন

ত কিৰবৈল আ জািতক ভােৱ অথবা এখন ৰাজ ৰ পৰা

আন এখন ৰাজ ৈল মণ কেৰ তে আপুিন শহতীয়া ক’িভড-১৯ িনণায়ক পৰী
কিৰব লািগব পােৰ, আৰ /অথবা গ ব ানত আগমনৰ সময়ত কাৱােৰ

াৰ মাণপ

দান

ন কৰাৰ েয়াজন হ'ব

পােৰ। সই স েক এ
 খন উপেযাগী ৰাজ িভি ক িনেদশনাৱলী এই িলংকেটাত পাব।

● জনব ল অনু ান অথবা িতবাদত এন৯৫ বা এফ এফ িপ২ মানক (

াড) বা তাতৈক উ ৰ উ

মানদ ৰ মুখাৱৰণ পিৰধান কৰােতা অত াৱশ কীয়। সেচতন হ'ব য মুখাৱৰণ িনিপ াৰ বােব কতৃ প

ই

জিৰমনা আেৰাপ কিৰব পােৰ।
● িনি ত কৰক য আপুিন িনেয়ািজত কামৰ কালেছাৱাত আেপানাৰ হাত িযমান স ৱ িনয়মীয়াৈক,
স কভােৱ, আৰ স ূণৰ েপ ধুইেছ।  ধাৱাৰ পাছত হাত বাৰ ভালদেৰ

কাই লাৱা হেছ ন নাই সয়া

িনি ত কৰক। যিদ হাত ধাৱাৰ সুিবধা নাপায়, তে িনয়মীয়াৈক সুৰা-আধািৰত হ
ব ৱহাৰ কৰক, িক পৰাপ

চিনটাইজাৰ

ত ইয়াক িনয়মীয়া হাত ধাৱাৰ অভ াসৰ িবক হ’বৈল িনিদব।

● কামৰ শষত ঘৰত পুনৰ েৱশ কৰাৰ আগেত সকেলা কােপাৰ আৰ জাতা আঁতৰাই থ’ব লােগ আৰ
পৰাপ

ত গৰম পানী আৰ িডটােজে েৰ পিৰ াৰ কিৰব লােগ।

● কামৰ শষত সকেলা সা-সঁজিু ল ভালদেৰ পিৰ াৰ কিৰব লােগ।
ক’িভড-১৯ স
পৰামশ চাওঁক।

কীয় িতেবদন

তকৰণৰ

ত িবতং িনেদশনাৰ বােব অনু হ কিৰ  িচিপেজৰ সুৰ

া
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২০২১ চনৰ ১২ ফ ৱাৰীত ভাৰতৰ কলকাতাত বাওঁপ ী দলৰ ছা ৰ নতৃ ত উিলওৱা সমদলৰ সময়ত আৰ
কংে ছ দলৰ সমথকসকেল িতবাদ কৰা মু তত (এ িপ/িবকাশ দাস)

শাৰীিৰক সুৰ

া: িনবাচনী চাৰ অিভযান আৰ

ীেয় কৰা অভব আচৰণৰ িবৰ ে

িতবাদ লীৰ পৰা সংবাদ পিৰেৱশন তথা িতেবদন

ত কৰণ
িনবাচনৰ সময়ত, সংবাদ কমীসকেল সঘনাই জনব ল সমদল, চাৰ অনু ান, পানপ য়া স চাৰ আৰ
িতবাদত উপি ত থােক।
এেন অনু ানেবাৰত িবপদাশংকা াস কৰাত সহায়ক হ’বৈল সংবাদ কমীসকেল িন িলিখত সুৰ

া পৰামশেবাৰ

িবেবচনা কিৰব পােৰ:

ৰাজৈনিতক অনু ান আৰ সমদল স

ীয় পৰামশ

● িনি ত কৰক য আেপানাৰ স ক ীকৃিত প অথবা

ছ পিৰচয় প আেছ। ‘ি লা াৰ’সকেল,

কতব ৰত িনেয়াগকতাৰ পৰা এখন ীকৃিত প সং হ কৰােটা বা নীয়। এই প খন সুৰি

ত

পিৰি িততেহ দশনত ৰািখব। আেপানাৰ িডিঙত লনাড পিৰধান কৰাৰ পৰা িবৰত থাকক; তাৰ
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পিৰৱেত িনজ

ীকৃিত প

ব

ত লগাই লওঁক অথবা

ভলে া জােলাঙাত ৰািখ বা েপশীত

বাি লওঁক।
● গণ-সংেযাগ মাধ মৰ ব ৱসািয়ক িত ানক িতিনিধ কৰা কােপাৰ পিৰধান নকিৰব আৰ

েয়াজন

হ' ল সঁজিু ল অথবা বাহনৰ পৰা ব ৱসায় িত ানৰ ল’গ’ আঁতৰাই পলাব।
চে ল অথবা িপছিল যাৱা জাতা িপ াৰ পৰা িবৰত থাকক। তাৰ পিৰৱেত ক ন তলুৱা, িফতা, আৰ

●

ভিৰৰ গঁা ক সুৰ

া িদয়া শি শালী জাতা পিৰধান কৰক।

বািহৰৈল ওলাই যাব পৰা িদেশ মুখ কিৰ থকা সুৰি

●


ত অৱ ান এটাত আেপানাৰ বাহনখন অৱি ত

কৰক, নতু বা িনি ত কৰক য জৰ ৰীকালীন অৱ াত আেপানাৰ িবক পিৰবহনৰ ব ৱ া আেছ।
● পিৰি িত িতকূল হ’ ল পলায়ন কিৰব পৰাৈক এটা পিৰক না হাতত ৰাখক। আপুিন হয়েতা পিৰি িত
সােপে

পিৰক না কিৰব লািগব পােৰ, িক পূবেত এটা পিৰক না কিৰ থবৈল চ া কৰক।

আেপানাৰ অৱ ানৰ পৰা বািহৰ ওলাব পৰা সকেলা পথ িচনা
●


কৰক।

জন সমােৱশৰ মজাজ অনুধাৱন কৰাৰ চ া কৰক। যিদ স ৱ হয়, আেপানাৰ আগেত ঘটনা লীত

উপ ত হাৱা সাংবািদকৰ পৰা ফান যােগ পিৰি িতৰ বুজ ল’বৈল চ া কৰক। েয়াজনসােপে

,

অন এগৰাকী সাংবািদক অথবা ফট’ াফাৰক সংগত কৰাৰ কথা িবেবচনা কৰক।
● অনু ানেটাৰ িভতৰত, অন থা জৰ ৰী নহ' ল আৱ
সংকটত পিৰেল িনৰাপ াৰ

ী অথবা আৰ

ত

ছ এেলকাৰ পৰােহ িতেবদন কৰক। আপুিন

ীেয় সহায় কিৰব ন নাই সয়া িনি ত কৰক।

● যিদ জন সমােৱশৰ লাকসকল অথবা ব াসকল সংবাদ মাধ মৰ িত িতকূল হয়, মৗিখক
উৎপীড়নৰ বােব মানিসকভােৱ সাজু হ'ব। এেন পিৰি িতত কৱল আেপানাৰ কাম কৰক আৰ
িতেবদন

ত কিৰ যাওক। উৎপীড়নৰ িত িতি য়া নকিৰব আৰ িভৰৰ সেত জিড়ত নহ'ব। মনত

ৰািখব য, আন সকল নহ' লও আপুিন এগৰাকী পছাদাৰী।
● যিদ িভৰৰ পৰা থু- খকাৰ িনে
িতেবদন

প কৰাৰ স াৱনা আেছ আৰ তৎসে ও আপুিন সংবাদ পিৰেৱশন তথা

ত কিৰবৈল সংক ব ; তে আবৃত, পানী নসৰকা আৰ সহেজ খিহ নপৰা বা

টু িপ

িপ াৰ কথা িবেবচনা কৰক।
● যিদ পিৰ িত িতকূল হ পেৰ, অনু ান লীৰ বািহৰত ঘূৰা-ফুৰা নকিৰব আৰ তেন মূ তত মানুহক
কৰা আৰ নকিৰব।
● যিদ ঘটনা লীৰ বািহৰৰ পৰা িতেবদন
লগত থকােটা বা নীয়। সু
অথবা িতেবদন

ত কৰােটা আেপানাৰ উে শ হয়, তে এগৰাকী সহকমী

ানৰ পথ থকা এটা সুৰি

ত অৱ ানৰ পৰােহ সংবাদ পিৰেৱশন

ত কৰক, আৰ আেপানাৰ বাহন ৰখা ানৈল যাব পৰা পথৰ সেত পিৰিচত হওক।

যিদ আ মণৰ বা িৱক স াৱনা থােক, তে িনজৰ িনৰাপ াৰ েয়াজনীয়তা িবেবচনা কৰক আৰ
ঘটনা লীত আেপানাৰ সময় াস কৰক।
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● যিদ আেপানাক অপণ কৰা কামেটা ক ন অথবা ত া ানমূলক আিছল, তে

সই কথা লুকুৱাই

নাৰািখ আেপানাৰ অ জ আৰ সতীথক জনাওক, যােত তওঁেলাক িপছৈল সতক হ’ব পােৰ। এেনদেৰ
পৰ

েৰ পৰ

ৰৰ পৰা ব কথা জািনব পােৰ।

িতবাদ সং া ীয়
পিৰক না:
● সম ভাৰতত আৰ

ীেয় িতবাদকাৰীসকলক দমন কিৰবৈল সি য় গালাবাৰ দ, ৰবৰ বুেলট, পেলট

গান, ক ৱ
ু া গছ, যা -লা

আিদ ব ৱহাৰ কৰাৰ উদাহৰণ আেছ। যিদ িহংসাৰ স াৱনা থােক,

সুৰ

ামূলক চশমা, শাৰীিৰক ৰ

ামূলক হলেমট, সুৰ

া-কবচ, ক ৱ
ু া গছ িতেৰাধী াসয

আিদ ব ৱহাৰৰ কথা িবেবচনা কৰক। এই িবষেয় অিধক তথ ৰ বােব িচ িপ জ’ৰ ব ি গত সুৰ

ামূলক

সঁজিু ল (চমুৈক িপ িপ ই) িবষয়ক িনেদশনাৱলী চাওঁক।
● আেপানাৰ গ ব

ানৰ িবষেয় আগতীয়াৈক গেৱষণা কিৰ লওঁক। কােনা জৰ ৰীকালীন অৱ াৰ উ ৱ

হ’ ল িক কিৰব সই স েক আগেতই পিৰক না কিৰ লওঁক আৰ পলায়ন কিৰব পৰা সা াৱ সুৰি

ত

পথেবাৰ বাছিন কিৰ থওক।

● সংবাদ কমীসকেল িতবাদ লীত অকেল কাম কৰােটা বা নীয় নহয়। সহকমীৰ সেত কাম কিৰবৈল
চ া কৰক আৰ আেপানাৰ িত ান, পিৰয়াল অথবা ব ু বগৰ সেত এটা িনয়মীয়া যাগােযাগ

( চক-ইন) ি য়া ধায কৰক। আ াৰ হাৱাৰ িপছত কাম কৰােটা িবপদজনক আৰ পৰাপ

সময়েছাৱা এৰাই চিলব লােগ। অিধক তথ ৰ বােব অনু হ কিৰ, অকলশৰীয়াৈক িতেবদন

ত এই
ত কৰা

সাংবািদক সকলৰ বােব িচ িপ জ’এ যু েতাৱা পৰামশৱলী চাওঁক।
● যিদ আপুিন ব ৱহাৰ কিৰব জােন তে লগত এটা মিডেকল িকট লওঁক আৰ আেপানাৰ ম'বাইল
ফানত স ূণ বটািৰ আেছ ন নাই সয়া িনি ত কৰক।

●


ৰাজৈনিতক

াগান থকা, গণ-সংেযাগ মাধ মৰ ব ৱসািয়ক িত ানক িতিনিধ কৰা, সামিৰক

বািহনীৰ িচ থকা, আৰ ৰাজৈনিতক স ক থকা ৰঙৰ কােপাৰ;

লনশীল সাম ী যেন নাইলেনেৰ

তয়াৰী কােপাৰ আৰ িযেকােনা ধৰণৰ িঢলা পাছাক িপ াৰ পৰা িবৰত থাকক।

● ক ন তলুৱা, িফতা, আৰ ভিৰৰ গঁা ক সুৰ
●

া িদয়া শি শালী জাতা পিৰধান কৰক।

কােনােৱ যােত আেপানাক িপছফালৰ পৰা টািন িনব নাৱােৰ তাৰ বােব দীঘল চুিল বাি ৰাখক।

● লগত কৱল সীিমত সংখ ক মূল ৱান সাম ীেহ কিঢ়য়াওক। বাহনেবাৰত কােনা সঁজিু ল নাৰািখব,
িকেয়ােনা বাহনৰ কঁাচ ভািঙ মূল ৱান সাম ী ল যাৱাৰ স াৱনা থােক। মন কিৰব য, সাধাৰণেত,
আ াৰ হাৱাৰ িপছত অপৰাধমূলক কাযকলাপৰ আশংকা বৃি পায়।
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সজাগতা আৰ অৱ ান:
● আেপানাৰ অৱি িত মন কৰক আৰ সকেলা সময়েত চৗপাশৰ পিৰি িত স েক সতক হ থাকক। যিদ
স ৱ হয়, এটা উ

আৰ অিধক সুৰি

ত ানৈল ানা িৰত হওক।

● যিদ আপুিন আনৰ সেত কাম কিৰ আেছ তে সদায় এটা িন াশন পথৰ লগেত জৰ ৰীকালীন
সা

াৎ ানৰ পিৰক না কিৰব।

●


িচিকৎসা সৱা উপল থকা িনকটৱতী ানেটা িচি ত কিৰ থওক।

●


িভৰৰ মাজত কাম কেৰােত এটা পিৰক নাৰ সেত কাম কৰক। িভৰৰ আঁেৰ-আঁেৰ থাকক আৰ
ঠিল- হঁ িচ মাজৈল সামাই যাৱাৰ পৰা িনজেক বচাওক, িকেয়ােনা এেন িভৰৰ পৰা বািহৰ ওেলাৱােটা

টান।
● িভৰৰ গিতশীলতাৰ ওপৰত িভি কিৰ কতৃ প
যিদ জনতা উে িজত হয় তে আৰ

ৰ মজাজ আৰ আচৰণ িনৰ ৰভােৱ িনৰী

ী অিধক আ মণা ক হ'ব পােৰ নতু বা জনতাই আৰ

আ মণ কিৰব পােৰ। িকছু মান দৃশ মান সংেকত যেন ৰাজ ৱা মাৰিপটৰ পৰা সুৰ
পিৰিহত আৰ

ীৰ উপি িত অথবা িতপ

ৰ মাজত হাৱা ে

প-িনে

আ মণা ক পিৰি িতৰ সূচক। এেন "ৰঙা পতাকা" সূচক ইংিগতেবাৰ
অৱ ানৈল গিত কৰক অথবা তাৎ

ণ কৰক।
ীক

াদায়ক পাছাক

প আিদ সা াৱ
হ' ল এটা সুৰি

ত

িণক িন াশনৰ পিৰক না কৰক।

● ফেটা সাংবািদক সকেল ঘটনা লীৰ এেকবােৰ িনকতৱতী অৱ ানৰ পৰা কাম কিৰব লগা হয় বােব
তওঁেলাক অিধক িবপদ-সংকূল অৱ াত থােক। ফট’ াফাৰসকেল সাধাৰণেত চাৱা-িচতা কিৰবৈল
লগত কােৰাবাক ৰািখব লােগ আৰ মােজ-সমেয় কেমৰাৰ ‘িভউফাইন্ডােৰ’ ৰ চৗপাশ িনৰী

ণ কিৰব

লােগ। িডিঙ চপ খাৱাৰ আশংকাৰ পৰা বািচবৈল কেমৰাৰ জৰীডাল িডিঙত মিৰয়াব নালােগ। ফেটা
সাংবািদক সকেল সাধাৰণেত ঘটনা লীৰ পৰা দূৰত থািক কাম কিৰব নাৱােৰ; সেয়েহ ততাৈতয়াৈক
কামিখিন শষ কিৰ িভৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ চ া কিৰব লােগ।
● িযেহতু পিৰি িত িযেকােনা সময়েত িতকূল হ’ব পােৰ, সকেলা সাংবািদেক অত ািধক সময় িভৰৰ
মাজত কটাব নালােগ।
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২০১৯ চনৰ ১১ িডেচ ৰত ভাৰতৰ ৱাহা ত নাগিৰক সংেশাধনী িবেধয়কৰ িবৰ ে িবে
আৰ

াভ দশন কৰা িতবাদকাৰীসকলক িব ু িৰত কিৰবৈল

ীেয় ক ৱ
ু া গছৰ গালা দিলওৱা মু তত। (এ িপ/অনুপম নাথ)

পুিলেচ ক ৱ
ু া গছ ব ৱহাৰ কিৰেল লব লগা সাৱধানতা:
ক ৱ
ু া গছ ব ৱহাৰ কিৰেল, হঁ ািচ, কাহ, থু- খকাৰ আিদ ওলাব পাৰ, চকুপািন ওলাব পােৰ আৰ
া উৎপাদন হ'ব পােৰ। কােনা কােনা
এেন ল

ত বিম কৰা বা াস-

াসৰ কাৰী

াস লাৱাত অসুিবধা হাৱাও দখা যায়।

ণেবােৰ সংবাদ কমীসকলক বায়ুবািহত ভাইৰাছৰ টাপালৰ াৰা কৰ’নাভাইৰাছৰ সং মণৰ আশংকা

বৃি কেৰ। িযসকল ব ি

য

াৰ দেৰ াস-

াস জিনত সমস াত ভু িগ আেছ আৰ ক’িভড-১৯ অসুৰি

ত

ণীত পেৰ, তওঁেলােক ক ৱ
ু া গছ ব ৱহাৰ কৰাৰ স াৱনা থকা জন সমােৱশ তথা িতবাদ লীৈল যাৱাৰ

পৰা িবৰত থািকব লােগ।
ইয়াৰ উপিৰও, এন িপ আেৰ আেলাকপাত কৰা মেত, ক ৱ
ু া গেছ কৃতেত কৰ’নাভাইৰাছৰ দেৰ ৰাগাণুৰ িত
বি

এজনৰ সংেবদনশীলতা বৃি কিৰব পােৰ।

ক ৱ
ু া গছৰ সং

শ আৰ

িচ িপ জ’ৰ সাধাৰণ ৰাগ স

ভাৱৰ সেত মাকািবলা কৰাৰ িবষেয় অিধক িনেদশনাৰ বােব, অনু হ কিৰ
ীয় পৰামশাৱলী চাওঁক।
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শাৰীিৰক িনযাতন স

ীয় পৰামশ

িতবাদকাৰীসকেল অতীতত ভাৰতৰ সাংবািদক সকলৰ ওপৰত িনযাতন চেলাৱাৰ দৃ া আেছ। এেনধৰণৰ
আ মণা ক পিৰি িতৰ স ুখীন হ’ ল িন িলিখত পৰামশসমূহ িবেবচনা কৰক:
● িযেকােনা জন সমােৱশত েৱশ কৰাৰ আগেত সাংবািদকসকলৰ িত িতবাদকাৰীসকলৰ মজাজ
কেনকুৱা সয়া মূল ায়ন কৰক, আৰ সা াৱ আ মণকাৰীসকলৰ িত সকেলা সময়েত সতক
থাকক।
● আ াসনকাৰীক িচনা

কিৰবৈল শাৰীিৰক অংগী-ভংগী মূল ায়ন কৰক আৰ কােনা এটা পিৰি িত

শা কিৰবৈল আেপানাৰ িনজৰ শাৰীিৰক অংগী-ভংগী ব ৱহাৰ কৰক।
এগৰাকী আ াসনকাৰীৰ সেত চকুৰ স ক বজাই ৰাখক, খালা হােতেৰ অংগী-ভংগী দখাওক আৰ

●


শা ভােৱ কথা পাতক।
● আ মণকাৰীৰ পৰা কেমও এক হাত দূৰ বজাই ৰাখক। কাৰাব ী কিৰেল িবতত নােহাৱাৈক িপছ
িকবৈল অথবা মুকিল হ ওলাই আিহবৈল য কৰক। যিদ ঘৰাও কেৰ আৰ িবপদৰ ংকাৰ িদেয়,
সহায়ৰ বােব িচঞৰক।
● যিদ আ াসন বৃি পায়, মূৰ ঢািকবৈল এখন হাত খালা ৰাখক আৰ পিৰ নােযাৱাৈক ধীৰ গিতত
আগবাঢ়ক। দলব ভােৱ থািকেল, এজেন আনজনৰ হােত হাত বাি আগবাঢ়ক।
●


যিদও কিতয়াবা এেনকুৱা সমেয়া আেহ য’ত আ াসনৰ িতেবদন

পেৰ, তেন

ত িনজৰ সুৰ

ত কৰােটা অত াৱশ কীয় হ

া তথা পিৰি িতৰ বুজ ল’বৈল নাপাহিৰব। মনত ৰািখব য,

আ াসনকাৰীৰ ফেটা ল’ ল পিৰি িত িবষম হাৱাৰ স াৱনা থােক।
● যিদ আেপানাক ভ

ধৰা হয়, আ মণকাৰীেয় িয িবচােৰ সয়া হ া ৰ কৰক। আেপানাৰ সঁজিু লতৈক

আেপানাৰ জীৱনৰ মূল বিছ।
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শাৰীিৰক সুৰ

া: িতকূল স

দায়ৰ মাজৰ পৰা সংবাদ পিৰেৱশন তথা িতেবদন

ত কৰণ

সাংবািদকসকেল মােজ-সমেয় এেন িকছু মান এেলকা অথবা স দায়ৰ মাজত গ সংবাদ পিৰেৱশন তথা
িতেবদন

ত কিৰব লগা হয় িযেয় সংবাদ মাধ ম অথবা বিহৰাগতক িবে ষ ভােৱেৰ চায়। যিদ কােনা

স দায়ৰ লােক ধাৰণা কেৰ য, সংবাদ মাধ েম তওঁেলাকক উিচতভােৱ িতিনিধ নকেৰ অথবা সদায়
তওঁেলাকৰ নিতবাচক িদশসমূেহ দখুৱায়; তে

তওঁেলাকৰ মনত এেনধৰণৰ িবে ষ ভাৱৰ উৎপি হ’ব পােৰ।

িনবাচনী চাৰ অিভযানৰ সময়ত, সাংবািদক সকেল এেন িকছু মান িবে ষী মেনাভাৱৰ স দায়ৰ মাজত ব ত
সময়ৰ বােব কাম কিৰব লািগব পােৰ।

তেন সময়ত িবপদাশংকা াস কিৰবৈল িন িলিখত পৰামশেবাৰ িবেবচনা কৰক:
● যিদ স ৱ হয়, স দায়েটাৰ ওপৰত আৰ তওঁেলাকৰ মতামত স েক আগতীয়াৈক গেৱষণা কৰক।
সংবাদ মাধ মৰ িত তওঁেলাকৰ িতি য়া িক হ'ব সই িবষেয় পূেবই বুজ লওঁক, আৰ

েয়াজন হ' ল

আকষণৰ ক িব ু হাৱাৰ পৰা অথবা চাৰৰ পৰা িবৰত থাকক।
● স দায়েটাৰ মাজত েৱশািধকাৰৰ বােব আগতীয়াৈক অনুমিত লওঁক। িবনা অনুমিতত েৱশ কিৰেল
সমস াৰ সৃ

হ’ব পােৰ। যিদ আপুিন অ লেটাৰ সেত পিৰিচত নহয় অথবা বিহৰাগত বুিল িবেবিচত

হয়, তে আেপানাৰ কাযকলাপত সহায় কিৰবৰ বােব আেপানাৰ সেত যাব পৰাৈক স দায়েটাৰ
এগৰাকী ানীয় সুিবধাকতা অথবা নতা অথবা িবিশ ব ি ক লগত ল’ব পােৰ নতু বা তওঁেলাকৰ
পৰামশ লাৱাৰ কথা িবেবচনা কিৰব পােৰ। িযেকােনা জৰ ৰীকালীন অৱ াত সহায়ক হ’বৈল এজন
ানীয় মধ তাকাৰী িচনা

কৰক ।

● যিদ স দায়েটাৰ মাজত সুৰা আৰ

াগ্চৰ অবাধ চলন আেছ, তে কাযিসি ৰ অিন য়তা বৃি

পায়।
● পৰাপ

ত দলব ভােৱ অথবা ‘ বকআপ’ দল এটা ল কাম কৰােটা বা নীয়। ‘ বকআপ’ দলেটা িপং

ম’ল অথবা প ’ল আ ানৰ দেৰ িনকটবতী অৱ ানত ৰ থািকব পােৰ আৰ িবপদাশংকাৰ মা া
অনুধাৱন কিৰ েয়াজন সােপে

িতি য়া কাশ কিৰব পােৰ।

● অ লেটাৰ ভৗেগািলক ি িতৰ ওপৰত িভি কিৰ পিৰক না হাতত লওঁক। িবপদাশংকা বিছ হ' ল
সুৰ

াৰ েয়াজনীয়তা িবেবচনা কৰক। আেপানাৰ লগেত আেপানাৰ সা-সৰ াম চাৱা-িচতা কিৰবৈল

ানীয়ভােৱ িনযু

কৰা সুৰ

াকমীৰ

কিৰ থকাৰ সময়ত এইসকেলই সমস াৰ সৃ

ত সতক হ’ব; িকয়েনা কিতয়াবা আপুিন কামত মেনািনেবশ
কিৰব পােৰ।

○ জৰ ৰীকািলন অৱ াত পলায়ন কিৰব পৰাৈক চালকসহ গাড়ী সাজু ৰাখক।
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○ যিদ আপুিন বাহনৰ পৰা িনলগত কাম কিৰব লগা হয়, বাহনৈল কেনৈক ঘূিৰ যাব সয়া জািন
থওক। পথৰ বিশ পূণ িচ সমূহ িচনা

কৰক আৰ সই তথ সহকমীৰ সেত ভাগ কৰক।

○ িচিকৎসা সং া ীয় জৰ ৰীকালীন অৱ াৰ

ত ক'ত যাব লােগ জািন লওঁক আৰ

ানৰ

কৗশল এটা ভািব থওঁক।
● বি

এজনৰ িভিডঅ’ অথবা ফেটা তালাৰ আগেত সদায় স িত িবচািৰব, িবেশষৈক যিতয়া

আেপানাৰ হাতত

ানৰ সহজ উপায় নাথােক।

● আপুিন িবচৰা সমল পাৱাৰ িপছত পলম নকিৰ সই ানৰ পৰা

ান কৰক। এেন

পূবিনধািৰত সময়-সীমা মািন চলােটা বা নীয়। যিদ দলৰ কােনাবা সদস ই অ ি

ত এটা
বাধ কেৰ তে

আেলাচনাত সময় অপব য় নকিৰ ততািলেক তাৰ পৰা ওলাই আহক।
● গণ-সংেযাগ মাধ মৰ ব ৱসািয়ক িত ানক িতিনিধ নকৰা আৰ মা জত কােপাৰ পিৰধান কৰক।
েয়াজন হ' ল সঁজিু ল অথবা বাহনৰ পৰা িমিডয়া ল’গ’ আঁতৰাই পলাব।
● যিদ আপুিন ব ৱহাৰ কিৰব জােন তে লগত এটা মিডেকল িকট কিঢ়য়াওক।
● ব ি সমূহৰ িনজ িবচাৰ ধাৰা তথা িব াসৰ িত সকেলা সময়েত স ান জনাওঁক।
● অিত সীিমত পিৰমাণৰ বয়-ব তথা টকা লগত ৰািখব। আেপানাৰ সা-সঁজিু লেবাৰ চুিৰ হাৱাৰ স াৱনা
আেছ নিক িবেবচনা কৰক। যিদ আেপানাক ভ

ধৰা হয়, তওঁেলােক িয িবচােৰ সয়া হ া ৰ কৰক।

আেপানাৰ সা-সঁজিু লতৈক আেপানাৰ জীৱনৰ মূল বিছ।
●


ৰািত কাম কৰাৰ পৰা িবৰত থাকক, িকেয়ােনা ৰািত িবপদাশংকা বৃি পায়।

● সংবাদ স চাৰ অথবা কাশনৰ আগেত িবেবচনা কৰক য আপুিন এই ঠাইৈল ভিৱষ েত ঘূিৰ আিহব
লািগব পােৰ। সই সময়ত আেপানাৰ িতেবদেন আেপানাৰ আগমণক ভািৱত কিৰব পােৰ নিক সয়া
ভািব চাওঁক।
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