ভারেতর রাজ িবধানসভা িনবাচন ২০২১:
সাংবািদক িনরাপ া িনেদিশকা
২০২১ সােলর মাচ, এি ল ও ম মােস ভারেতর অসম, করল, তািমলনাড়ু, পি মব ও পুদেু চিরেত িবধানসভা
িনবাচন হেত চেলেছ।

এই িনবাচন কভার করেত যাওয়া গণমাধ ম কমীেদর স াব িবপদ স েক সতক থাকা উিচত। যমন শারীিরক
িন হ, মিক ও হন া ; অনলাইেন বুিল করা ; কািভড-১৯-এ সং মণ ;

ফতার ও আটক ; এবং ই ারেনট

ব বহার করা সহ িতেবদন তিরেত সরকাির িনেষধা া। ি সিপেজর গেবষণা অনুযায়ী, অ ত দুই জন সাংবািদক
২০২০ সােল ভারেত কাজ করেত িগেয় খুন হেয়েছন।

পূব ভারেতর িবহার রােজ র পািলগে িবধানসভা িনবাচেনর সময় এক

ভাট কে

অে াবর, ২০২০। ২০২১ সােলর এি ল ও ম মােস ভারেতর পঁাচ

সামািজক দূর িবিধ মেন লাইেন দঁািড়েয় রেয়েছ ভাটাররা। ২৮

রােজ িবধানসভা িনবাচেনর সময় িনধািরত হেয়েছ।

(এিপ / আফতাব আলম িসি কী)
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করেলর দ ফডােরল িনউজ ওেয়বসাইেট কমরত সহেযাগী স াদক শািহনা ক ক িসিপেজেক ফান মারফত

জািনেয়েছন, ''সাধারণত, িরেপাট করার সময় কী ধরেনর িবপেদর মুেখ পড়ার স াবনা রেয়েছ সই িবষেয় িনউজ
এিডটর বা বু েরা িচেফরা িরেপাটারেদর িকছু বেলন না। সামেন কী হেব তা বাঝার মেতা ব ব া আমােদর নই
এবং এই ধরেনর িবপদেক কীভােব মাকািবলা করা যায় তার পিরক না করার ব ব াও নই। িরেপাটাররা

ধু [

মােঠ নেম পেড়ন।]''
িনবাচন কভার করেত যাওয়া সাংবািদকেদর জন িসিপেজর এমা জি
কেরেছ। িবধানসভা িনবাচেনর জন কীভােব

িবভাগ িনরাপ া িনেদিশকা আপেডট

িত িনেত হেব সই িবষেয় স াদক, িরেপাটার ও িচ

সাংবািদকেদর জন তথ রেয়েছ এেত। পাশাপািশ রেয়েছ কীভােব িডিজটাল, শারীিরক ও মানিসক ঝঁু িক এড়ােনা
স ব সই িবষয়ক তথ ।
িনবাচেনর িনরাপ া িনেদিশকার িপিডএফ ডাউনেলাড করা যােব ইংেরিজ, তািমল, বাংলা, অসিময়া, মলয়ালম
ও িহি েত।

যাগােযাগ ও সূ
সহেযািগতার েয়াজন হেল সাংবািদকরা emergencies@cpj.org ম
 ারফত িসিপেজর এমােজি

অথবা িসিপেজর এিশয়া
ভারতীয় করসপে

া ােমর িসিনয়র গেবষক আিলয়া ইফিতখারেক aiftikhar@cpj.org অ
 থবা

কুনাল মজুমদারেক kmajumder@cpj.org  কানায় যাগােযাগ করেত পােরন।

এর পাশাপািশ, িসিপেজর িরেসাস কে র অিতির
ঘটনা পরবতী সহেযািগতার জন ।

স


িবভােগ

তথ ও উপকরণ রেয়েছ অ াসাইনেমে র আেগ

িত ও

াদেকর িনরাপ া চকিল

িবধানসভা িনবাচেনর সময় বা পের খুব অ সমেয়র না েস সাংবািদকেদর িতেবদন সং হ করেত পাঠােত
পাের স াদকরা বা িনউজর ম কতারা। কমীেদর ঝঁু িক কমােত এই চকিলে রেয়েছ র পূণ

ও ধাপ যা

মাথায় রাখা দরকার।
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ভারেতর নয়া িদি েত সুি ম কােটর বাইের কাজ করেছন সাংবািদকরা। ১৪ ফ য়াির, ২০১৭। (এিপ / আলতাফ কাদির)

কমীেদর জন িবেবচনা
● অ াসাইনেম
●

র জন িনবািচত কমী

যেথ অিভ

িক?

কানও িনবািচত কমী িক  কািভড-১৯-এর দুবলতা িবভােগ পড়েছ বা পিরবােরর সদস / িনভরশীল

বি

আেছ যারা তঁ ার উপর ভরসা কের?

● যিদ স াব িবর প ইেভ

থেক ( যমন িনবাচনী িতবাদ ) িরেপাট করেত হয়, তাহেল কানও কমী

াফাইল, িল , ধম বা এথিনিস র কারেণ িক িনশানার মুেখ পড়ার স াবনা রেয়েছ?
● অ াসাইনেমে র জন িনবািচত কমী িক শারীিরকভােব স

ম? অ াসাইনেমে র সময় আ া হেত

পাের এমন কানও শারীিরক সমস া রেয়েছ িকনা তা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ?
●

কানও িনবািচত কমীর িন দ

কানও কাজ িক বািকেদর ঝঁু িকর মুেখ ফলেত পাের? উদাহরণ র প,

অকু েলর খুব কােছ িগেয় িচ সাংবািদকরা কাজ কেরন।

সর াম ও পিরবহণ
● িনবািচত কমীর সে িক কািভড-১৯ সং মেণর ঝঁু িকর িবষেয় আেলাচনা করা হেয়েছ? এবং তােদর
িক ভােলা মােনর মুেখর মা ও অ ালেকাহল যু

হ া স ািনটাইজার দওয়া হেয়েছ?
3

● যিদ তী আে ালেনর স াবনা থােক, তাহেল িক িবেশষ িনরাপ ামূলক সর াম যমন সফ
হলেমট, সফ

গগলস, দহ র

ক, কঁাদােন গ াস রসিপেরটরস ও মিডেকল িকট িক দওয়ার ব ব া

করা হেয়েছ? এই সর াম িল যথাযথভােব ব বহােরর প িত িক কমীরা জােনন?
● িনবািচত কমী িক িনেজই গািড় চালাে ন? এবং তােদর গািড় িক রা ায় চলার উপযু
●

েমর সে কীভােব যাগােযাগ করা হেব েয়াজেন তা িক

ও যথাযথ?

ক করা হেয়েছ? যিদ দরকার পেড় িবেশষ

পিরি িত থেক িনেজেদর কীভােব তারা বর কের আনেব তা িক িচি ত করা হেয়েছ?

সাধারণ িবেবচনা
●

য কমীেদর মাতােয়ন করা হে
সংর

তােদর সকেলর এমােজি

ণ করা হেয়েছ িক?

● সকল কমীেদর িনভু ল ীকৃিতপ ,
এমন ঘাষণাযু
●

যাগােযােগর তথ যথাথভােব রকড ও

স পাস আেছ িক? িকংবা আপনার সং ার হেয় তারা কাজ করেছ

িচ ?

িতেবদন করেত িগেয় আপনার

ম য ধরেনর ঝঁু িকর মুেখ পড়েত পাের তার কথা িবেবচনা আপিন

িবেবচনা কেরেছন? স াদকীয় লােভর সে তু লনা কের এই ঝঁু িক িক মেন নওয়া যায়?
●

েমর িনভু লভােব বীমা করা আেছ িক? পাশাপািশ যথাযথ মিডেকল কভােরর বে াব করা হেয়েছ
িক?

●

কানও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেল ানীয় মিডেকল সুিবধা পাওয়ার ব ব া িক করা হেয়েছ? এই
সুিবধার িব ািরত িববরণ স েক দেলর সদস েদর জানােনা হেয়েছ িক?

● স াব দীঘ ময়ািদ মাঘ ত পীড়া স েক িক আপিন িবেবচনা ও আেলাচনা কেরেছন?
ঝঁু িকর পিরমাণ ও পিরক না সং া িবষেয় আরও তেথ র জন দখুন িসিপেজ িরেসাস স ার।

িডিজটাল িনরাপ া : াথিমক যুি গত

িত

িনবাচন কভার করার সময় িরেপা ং করার জন বা িতেবদন ফাইল করেত এবং সহকমীেদর ও সােসর সে
যাগােযাগ রাখার জন সাংবািদকেদর মাবাইল ফান ব বহার করেত হয়। যিদ সাংবািদকেদর আটক করা হয়
এবং তােদর ফান বােজয়া করা হয় বা ভেঙ দওয়া হয় তাহেল এর িডিজটাল িনরাপ া িনেয় উে গ রেয়েছ।
তাই অ াসাইনেমে র উে েশ বরেনার আেগ কেয়ক

িবষেয় নজর রাখা ভােলা :

● আপনার ফান বা কি উটাের কী তথ আেছ তা জেন রাখুন এবং যিদ আপনােক আটক করা হয়
এবং আপনার ফান িনেয় নওয়া হয় এবং ত ািশ চালােনা হয় তাহেল এটা আপনােক বা অন েদর
কীভােব ঝঁু িকর মুেখ ফলেত পাের তা জেন রাখুন।
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● িরেপাট করেত বরেনার আেগ হাড াইেভ আপনার ফােনর ব াক আপ রাখুন এবং
ব ি গত তথ যমন পািরবািরক ছিব ভৃ িত স িল আপিন য ফান

শকাতর বা

িনেয় ঘুরেছন সখান থেক

সিরেয় ফলুন বা অ াকেসস সীমািয়ত কের রাখুন।
● িরেপাট করার সময় ব বহার করেত হেব না এমন অ াকাউ স ও অ াপস লগ আউট কের রাখুন এবং
আপনার ফান থেক স িল মুেছ ফলুন। াউজার থেক লগ আউট কর ন এবং াউজার িহ ির মুেছ
িদন। যিদ আপনার ফান বােজয়া করা হয় এবং অনুস ান করা হয় তাহেল এই ভােব আপনার
অ াকাউ স অ াকেসস করার হাত থেক িনরাপ া বজায় রাখা যােব।
● আপনার সম িডভাইেস পাসওয়াড িদেয় িনরাপদ রাখুন এবং িরেপাট করেত যাওয়ার আেগ আপনার
িডভাইেস িরেমাট ওয়াইপ সট আপ কের িদন।
কাজ করেত স

ধু মা ই ারেনট যাগােযাগ থাকেলই িরেমাট ওয়াইপ

ম। আপনার ফান আনলক করেত বােয়ােম ক প িত যমন আপনার আঙু েলর

ছাপ দওয়া ভৃ িত ব বহার এিড়েয় চলুন। কারণ, এেত আপনার িডভাইেস সহেজ কউ অ াকেসস করেত
পারেব যিদ আপনােক আটক করা হয়।
● যতটা কম িডভাইস সে

নওয়া যায় তত ভােলা। যিদ আপনার িবক িডভাইস থােক তাহেল সটা

ব বহার কর ন এবং আপনার ব ি গত বা কােজর িডভাইস রেখ যান।
● ·আপনার অ া েয়ড ফােন এনি পশন চালু রাখার কথা মাথায় রাখুন। নতু ন আইেফােন
মেন এনি পশন আেছ। এনি পশন ব বহার করার সময় অনু হ কের আইেনর িবষয়
িনন।

● সহকমী ও সােসর সে

া াড
চক কের

যাগােযাগ রাখেত যখােন স ব এ টু এ এনি পশন মেসিজং সা ভস যমন

িসগনাল ব বহার কর ন। িন দ সময়কােলর পর মেসজ িডিলট কের িদন।
● যিদ সাইট ক কের দওয়া হয় তাহেল ফােন িভিপএন ইন ল কের রাখুন ওই সাইেট অ াকেসস পেত।
িভিপএন ব বহার করার সময় সখানকার আইন স ে ভােলা কের জেন রাখুন এবং আংিশক
ই ারেনট ব হওয়ার সময় কান িভিপএন

াভাইডার সব চেয় ভােলা কাজ কেরেছ আেগ সই িবষেয়

অবগত থাকুন।
● যিদ পুেরাপুির ই ারেনট যাগােযাগ িবি

কের দওয়া হয় তাহেল কীভােব ও কখন অন েদর সে

সংেযাগ করেবন সই ব াপাের পিরক না কের রাখুন।

● িস েজন ল াব ও ি সিপেজ ই ারিভউেয়র গেবষণা অনুযায়ী, এমনটা অিভেযাগ রেয়েছ য, ভারেত
সাংবািদকেদর িবর ে  পগাসাস সহ 

াইওয় ার ক াে নস করা হয়। সই িবষেয় সতক থাকুন। যিদ

একবার আপনার ফােন ইন ল হেয় যায়, তাহেল এই সূ

াইওয় ার আপনার এনি পেটড মেসজ

সহ সম কাযকলােপর উপর নজরদাির চালােব। [ ইজরাইলেকি ক এনএসও

প জািনেয়েছ য,

সরকার যােত যথাযথ ভােব আইন েয়াগ করেত পাের সই উে েশ নজরদািরর য িহসােব পগাসাসেক
বাজাের আনা হেয়েছ এবং িসিপেজেক বলা হেয়েছ বারবার য, এটা িরেপাট িল তদ কের দেখ য
চুি ভ কের এর পেণ র অপব বহার করা হেয়েছ িকনা।

িডিজটাল িনরাপ া িবষেয় আরও িব ািরত তেথ র জন অনু হ কের দখুন িসিপেজর িডিজটাল সফ

গাইড।
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২০২০ সােলর ৬ নেভ ের তালা এই আেলাকিচে ভারেতর মু ইেয় একজন ফান ব বহারকারী ফসবুেকর হায়াটঅ াপ অ াি েকশন
িনেজর মাবাইল ফােন আপেডট করেছন। (এএফিপ / ই নীল মুখাজ)

িডিজটাল িনরাপ া : উপাদান সং হ ও স য়
িনবাচেনর সময় উপাদান সং হ করা ও স য় করার ব াপাের যথাথ িনয়ম মেন চলা খুবই র পূণ। যিদ

কানও সাংবািদকেক আটক করা হয়, তার িডভাইজ িনেয় নওয়া হেত পাের এবং সটা সাচ কের দখা হেত পাের।

এেত সাংবািদক ও তার সােসর জন মারা ক ফলাফল বেয় আনেত পাের। িনবাচন কভার করেত গেল
িডভাইস ভেঙ যেত পাের বা চুির হেয় যেত পাের। যিদ না এর ব াক আপ নওয়া না থােক তাহেল চুর তথ
হািরেয় যেত পাের।

িন িলিখত পদে
●

প িল আপনােক ও আপনার তথ েক িনরাপ া িদেত সাহায করেত পাের:

ফান ও কি উটার সহ আপনার িডভাইেস কী তথ সংর
আপনােক িবপেদ ফলেত পাের এমন তথ বা

ণ করা আেছ তা মেনােযাগ িদেয় দেখ িনন।

শকাতর কানও তথ থাকেল তা ব াক আপ িনেয়

রাখা দরকার এবং তারপর মুেছ ফলা েয়াজন। মুেছ ফলা তথ পুনর ার করার জন অেনক পথ
খালা আেছ। তাই, কানও রকম
িচর ায়ী ভােব মুেছ ফলা দরকার।

শকাতর তথ থাকেল তা িন দ কি উটার

া াম ব বহার কের

ধুমা িডিলট করেল চলেব না।
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●

াটেফােন যখন কে

িরিভউ করেছন তখন আপনার ফােনর হাডওয় াের কী তথ আেছ তা চক

করা উিচত। এর পাশাপািশ

াউেড ( গল ফেটাজ বা আই াউড ) কী তথ সংর

ণ করা আেছ তাও

দখা দরকার।
●

হায়াটসঅ ােপর মেতা মেসিজং অ াি েকশন িলর কে
এমন তথ সংর

চক কের িনন। িবপেদ ফলেত পাের

ণ কের তারপর মুেছ ফলা উিচত সাংবািদকেদর। অ াকাউে র সে িল করা

াউড সা ভেস যমন আই াউড বা গল াইেভ সম তথ ব াক আপ রােখ হায়াটসঅ াপ। সই
িবষেয় সতক থাকুন।
● তথ কাথায় ব াক আপ রাখেত চান সই ব াপাের ভাবুন। আপনােক িস া িনেত হেব আপনার তথ
কাথায় বিশ সুরি

ত।

াউেড নািক এ াটানাল হাড াইেভ নািক

াশ াইেভ।

● িবিভ িডভাইেস তথ সব সময় ঘুিরেয় িফিরেয় রাখা দরকার সাংবািদকেদর এবং পছে র জায়গায়
ব াক আপ অপশেন সংর

ণ কের রাখা উিচত। এই ব াপাের িনি ত হওয়া যােব য, যিদ আপনার

িডভাইস িনেয় নওয়া হয় বা চুির যায় তাহেল আপনার কােছ তেথ র কিপ থাকেছ।
●

য তেথ র আপিন ব াক আপ রাখেছন সটা এনি

এ াটানাল হাড াইভ বা

াশ াইভেক এনি

কের রাখার ভাবনা

ভােলা। আপনার

করার মাধ েম আপিন এক কাজ

করেত পােরন।

আপনার িডভাইেস এনি পশন মাড টান অন কেরও রাখেত পােরন। য দেশ কাজ করেত যাে ন
সখােন এনি পশন িবষেয় কী ধরেনর আইন আেছ সটা স ক ওয়ািকবহাল থাকা সাংবািদকেদর
উিচত।

● যিদ আপনার সে হ হয় য আপনােক িনশানা করা হেত পাের এবং কানও িবর

প

এ টানাল হাড

াইভ সহ আপনার িডভাইস চুির কের িনেত চায় তাহেল আপনার বািড়র বদেল অন কানও জায়গায়

আপনার হাড াইভ রেখ দওয়া উিচত।

● আপনার সম িডভাইেস িপন লক সট কের রাখুন। িপন যত দীঘ হেব, সটা

াক করা ততই ক ন

হেয় উঠেব।
● আেগ থেকই আপনার ফান বা কি উটারেক িরেমাট ওয়াইেপ সট আপ কের রাখুন। এই প িতেত
আপিন িডভাইেসর তথ দূর থেক মুেছ ফলার সুিবধা পােবন। উদাহরণ র প বলা যায়, যিদ কতৃ প
আপনার িডভাইস িনেয় নয় তখন এেক ব বহার করা যােব। ই ারেনেটর সে িডভাইস
গেল তেবই এই প িত কাজ করেব।

যু

করা

ি ডিজটাল িনরাপ া: িনরাপদতর যাগােযাগ
িনরাপদ ভােব অন েদর সে কীভােব যাগােযাগ বজায় রাখা যায় তা জানাই হল আপনার িডিজটাল িনরাপ ার
র পূণ িদক। িবেশষত, ব সাংবািদক কািভড-১৯-এর জন দূর দূরাে িগেয় পর

র িবি

করেছন। ব ি গত ভােব আেলাচনার পিরবেত সাংবািদক ও স াদকরা ব লাংেশ কনফােরি ং

হেয় কাজ
াটফমেক
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ব বহার করেছন এবং কমী ও সাসেদর িনরাপ ার জন নানা রকম পদে

প িনে ন। এই ব াপাের এই কল ও

ওেয়িবনার িল অ াকেসস করা খুবই জর ির।

● যিদ েয়াজন পেড় তাহেল সুিনি ত কর ন য, আপনার অ াকাউ
আপিন সুরি

দীঘ ও ইউিনক পাসওয়াড িদেয়

ত কেরেছন এবং দুই ধােপর ভিরিফেকশন টান অন করা আেছ িকনা দেখ িনন।

● যিদ আপিন পােরন তাহেল অনলাইন কনফােরি ং অ াকাউে

আপনার ব ি গত ইেমইেলর পিরবেত

কােজর ইেমইল িদেয় সাইন আপ কর ন। এর ফেল আপনার ব ি গত তথ সুরি
তথ যমন ক

ত থাকেব। ব ি গত

া তািলকা কউ জানেত পারেব না। অনলাইন কনফােরি ং সা ভস নয় বা অন ান

যারা এই কনফােরে
● যিদ না পাবিলক ইেভ
করেবন না। এই ইেভে

● কনফােরি ং

যাগদান করেছন, তারা।
হয় তাহেল অনলাইন কনফােরি ং ইেভে র তথ সাশ াল িমিডয়ােত কাশ

কারা যাগ দান করেছন তার উপর আপনার কানও িনয় ণ নই।

াটফম সা ভেসর সা িতকতম ভাসন

ব বহার করেছন িকনা সই িবষেয় সুিনি ত

হেয় িনন।
● যিদ আপিন অ সংখ ক অথাৎ ১০ জেনরও কম লােকর সে িভিডওেত কথা বলার দরকার হয়
আপনার তাহেল হায়াটসঅ াপ বা িসগনাল ব বহার করাই উ ম।

যিদ জুম ব বহার করা হয় :
যখন জুম ব বহার করেছন তখন িনেজেক সুরি

ত রাখেত িন িলিখত িনেদিশকা মেন চলার পরামশ দওয়া

হল:
েত ক ইউজােরর জন জুম য ব ি গত আইিড ন র

●

তির কের সটা সবাইেক জানােনা আপনার

উিচত নয় ; উদাহরণ র প বলা যায়, সাশ াল িমিডয়ায় সটা আপিন পা করেবন না।

● আপনার িম ং অ াকেসস করেত িন দ পাসওয়াড সট আপ কর ন।
● ওেয় ং র ম ফাংসনেক চালু কের িদন। এই প িত
আপনার ইেভে

সুিনি ত কের য, কবলমা

সই ব ি রাই

যাগ িদেত পারেবন যােদর আপিন আম ণ জািনেয়েছন। কারা অেপ

া করেছ তা

আপিন দখেতও পােবন এবং য কাউেক আপিন সিরেয় িদেত পারেবন অথাৎ যােদর আম ণ জানােনা
হয়িন বা যারা অপিরিচত তােদর সিরেয় দওয়া যায়।
● সকল আমি তরা হািজর হেয় গেল িম ং র ম আপিন লক কের িদন।
● িভিডও ও শ
ি

টান অফ কের আপিন অংশ হণকারীেদর পিরচালনা করেত পােরন র েম এবং কারা

ন শয়ার করেত পারেবন তাও আপিন িনয় ণ করেত পারেবন।

● জুম কল থেক য কানও সময় য কাউেক আপিন সিরেয় িদেত পােরন এবং র েম যােত িফের আসেত
না পাের স জন
● এই িবষয়

কও কের িদেত পােরন।

িনি ত কর ন য, আপিন জুেমর সা িতকতম ভাসন

ব বহার করেছন এবং এ টু এ

এনি পশন মাড চালু কেরেছন িকনা দেখ িনন।
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ি ডিজটাল িনরাপ া : অনলাইন হয়রািন,

ািলং ও ভুল তথ িদেয় চার

িনবাচেনর সময় িনশানা কের অনলাইন চার সহ অনলাইন হন া ও হয়রািন বাড়েত পাের। গণমাধ ম কমীরা
ায়ই অনলাইন আ মণকারীেদর ারা িনশানা হয়। এই অনলাইন আ মণকারীরা সাংবািদক ও তােদর
কােজর মযাদাহািন করেত চায়। এমনিক এটাও ায় ঘেট য, অেনেক িমেল হয়রান করা ও ভু ল তথ িদেয় চার
করা। যার ফেল সাংবািদক সাশ াল িমিডয়া ব বহার করেত অপারগ হেয় পেড় এবং জর ির িভি েত অফলাইেন
চেল যেত বাধ হয়। এই ভােব ভারেত অনলাইেন ব মিহলা সাংবািদকেক

াল ও হন া করা হেয়েছ। এই

ধরেনর ঘটনা স েক িসিপেজ ওয়ািকবহাল। অনলাইন আ মেণর হাত থেক র

া করা সহজ কাজ নয়।

যাইেহাক, কেয়ক

ধাপ রেয়েছ য িল মেন চলেল সাংবািদকরা িনেজেদর অ াকাউ

ভােলা ভােব সুরি

ত রাখেত পারেব।

িনেজেক ভােলা ভােব সুরি

ও িনেজেদরেক আরও

ত রাখা :

অ াকাউে র িনরাপ া
আপনােক িনশানা ও হন া করেত আপনার সাশ াল িমিডয়া অ াকাউ
ব ি গত তথ সং হ কের তা ব বহার করেব। আপনার অ াকাউ
সুরি

ত রাখেত িন িলিখত পদে

প িল হণ কর ন।

থেক অনলাইন হন াকারীরা ায়ই

ও আপনার তথ আরও ভােলা ভােব

● আপনার অ াকাউে র জন দীঘ ও শি শালী পাসওয়াড তির কর ন। এ িল ১৬ ক াের ার বা তারও
বিশ হওয়া উিচত এবং িত

অ াকাউে র জন ইউিনক হওয়া উিচত। পাসওয়াড ম ােনজার ব বহার

করার কথা িবেবচনা কর ন যা সা িতক কােল পাসওয়াড ম ােনজ করেত সব চেয় িনরাপদ পথ।
অ াকাউ

হ াক হওয়া থেক র

া করেত এটা সাহায করেব।

● অ াকাউে র জন টু ফ া র অেথন েকশন ( ২এফএ ) চালু কর ন।
●

িত

অ াকাউে র জন আপনার াইেভিস স ং পুনরায় দেখ িনন। কানও রকম ব ি গত তথ

যমন ফান ন র ও জ

তািরখ ভৃ িত সিরেয় ফলা হেয়েছ িকনা সই িবষেয় সুিনি ত হেয় িনন।

সাশ াল িমিডয়া সাইেট আপনার ব ি গত তেথ কােদর অ াকেসস আেছ সটা চক কের িনন এবং
াইেভিস স ং- ক আরও মজবুত কের িনন।
● আপনার অ াকাউ

খুঁ েয় দেখ িনন এবং এমন কানও ছিব বা ইেমজ সিরেয় ফলুন যা া ভােব

ব বহার কের অপ চার করা যেত পাের এবং আপনার স ানহািন করার জন যা ব বহার করা হেত
পাের। এটা
● অিতির

ালেদর খুবই পিরিচত ও সাধারণ কৗশল।
ািলং ি য়াকলাপ ও ইি েতর কানও ল

ণ দখেল আপনার অ াকাউে র িদেক নজর

রাখুন। িডিজটাল মিক শষ পয শারীিরক মিকেক পিরণত হেত পাের। এই িবষেয় সতক থাকুন,
িন দ িকছু িতেবদেনর কারেণ হন ার পিরমাণ বাড়ার স াবনা রেয়েছ।
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● অনলাইন হন ার ব াপাের পিরবার ও ব ু েদর সে কথা বলুন। সাংবািদকেদর আ ীয়েদর ও
সামািজক বৃে থাকা মানুষেদর সাশ াল িমিডয়া অ াকাউ

থেক

ালরা ায়শই তথ সং হ কের

থােক। আপনার ছিব পিরিচত জনেদর সাইট থেক সিরেয় দওয়ার জন তােদর অনুেরাধ করার কথা
িবেবচনা কের দখুন অথবা তােদর অ াকাউ

িল লক ডাউন কের িদন।

● অনলাইন হন ার িবষেয় আপনার িমিডয়া আউটেলেটর সে কথা বলুন এবং যিদ
আকার ধারণ কের তাহেল কী পদে

ািলং র তর

প নেবন তা আগাম ভেব রাখুন।

আ মেণর সময়:
● অনলাইন হন াকারীেদর সে না জড়ােনার চ া করেবন কারণ এর ফেল পিরি িত আরও খারাপ
িদেক মাড় িনেত পাের।

● আ মেণর িপছেন কারা আেছ ও তােদর উে শ কী সই িবষেয় িনি ত হওয়ার চ া কর ন। আপনার
সা িতক কােল কািশত কানও িতেবদনেক ক
●

কের এই অনলাইন আ মণ হেত পাের।

কানও অবমাননাকর ও মিকমূলক আচরেণর ঘটনা ঘটেল তা সাশ াল িমিডয়া সং ােক িরেপাট
করা উিচত সাংবািদকেদর।

● উে গজনক কানও ম ব ও ছিব সংর
ািলং -এর ি

ণ কর ন।

ােলর সাশ াল িমিডয়া হ াে ল, তািরখ, সময় ও

নশট তু েল রাখুন। পের যিদ আপনার সংবাদ সং া, স াদক, সংগঠনেক দখােনার

েয়াজন পেড় যারা বাক াধীনতার সপে

লড়াই কেরন বা কানও কতৃ প

● হ ািকং-এর কানও ইি ত পেল নজর রাখুন। িত

েক দখােত হয় এ িল।

অ াকাউে র জন শি শালী ও দীঘ পাসওয়াড

রেয়েছ িকনা স িবষেয় সুিনি ত থাকুন এবং টু -ফ া র অেথন েকশন অন আেছ িকনা খয়াল
রাখুন।
● আপনার পিরবার, কমীেদর ও ব ু েদর জানান য আপনােক অনলাইেন হন া করা হে । আপনার
স ানহািন করার জন িবর

প

ায়ই আপনার পিরবােরর সদস েদর ও আপনার কােজর জায়গায়

যাগােযাগ করেব এবং তােদর কােছ তথ / ছিব পাঠােব।
● যারা আপনােক অনলাইেন হন া করেছ তােদর আপিন ক বা িমউট কের িদেত চাইেত পােরন।
সাশ াল িমিডয়া সং ার কােছ অবমাননাকর িবষয় স েক আপনার িরেপাট করা উিচত এবং এই

সং া িলর সে আপনার যাগােযােগর রকড রাখা উিচত।
● আপনার সাশ াল িমিডয়া অ াকাউে র কেম

িবভাগেক পযেব

েণ রাখুন। সখান থেক ইি ত

পাওয়া যেত পাের য অনলাইন মিক শারীিরক মিকর িদেক মাড় িনে
অনলাইেন পা কের অন লােকেদর অ ভু

িকনা। আপনার

কানা

করেত পাের ( ডি ং নােম পিরিচত ) এবং আপনােক

আ মণ করার জন অন েদর আ ান জানােত পাের এবং / অথবা িন দ ব ি র কাছ থেক
অিতির
●

হন া হেত পাের।

য পয না হন া ব হেয় যাে

তত

ণ অফলাইন থাকার কথা িবেবচনা কের দখুন।
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● অনলাইন হন া এক

িবি

ঘটনা বা অিভ তা হেত পাের। আপনােক সহেযািগতা করেত আপনার

সােপাট নটওয়াক আেছ িকনা স িবষেয় সুিনি ত হন। এমন ঘটনা ঘটাও অ াভািবক নয় য, এরা
আপনার কমচারীেকও জিড়েয় ফলল।

নয়া িদি র র তগ বাহাদুর হাসপাতাল থেক িরেপাট করেছন সাংবািদক বরখা দ (িস)। ২০২০ সােলর ১২ জুেন। সং ামক কািভড-১৯-এর জন
চাপােনা িবিধ িনেষধ কতৃ প

িশিথল কের দওয়ার পর। (এএফিপ/ কাশ িসং)

শারীিরক িনরাপ া : কািভড-১৯ িবষয়ক িবেবচনা
কানও িনবাচনী ইেভে

বা এই স

কত িতবাদ আে ালেন শারীিরক দূর িবিধ মেন চলা খুবই ক সাধ ।

িবশাল িভড় খুবই সাধারণ ব াপার। সাধারণ জনগণ মুেখর আবরণী / ফস মা নাও পরেত পাের এবং এক
িন দ জায়গায় অন সাংবািদকেদর সে ঠাসাঠািস কের িমিডয়া কমীেদর আব থাকেত হেত পাের। এই

ধরেনর ব হেয় থাকার ফেল ভাইরােসর পেলট ছিড়েয় সং মেণর স াবনা থােক। এরই পাশাপািশ িবর প
মেনাভাবাপ জনতা মৗিখক বা শারীিরক ভােব আ মণ করেত পাের। তারা ই া কেরই িমিডয়া কমীেদর উপর
হঁ েচ ও কেশ িদেত পাের।
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সতক থাকুন য, িচৎকার করা বা হ া করা মানুষেদর থেক ভাইরােসর পেলট ছিড়েয় পড়েত পাের। সুতরাং
কেরানাভাইরােস সং িমত হওয়ার আশ া ও স াবনা িমিডয়া কমীেদর
●

িত

রােজ র সােপে

ে

বেড় যাে ।

ভারেত জনসমােবেশর উপর কািভড-১৯-এর উপর িবিধ িনেষধ বদেল যায়

এবং খুব কম সমেয়র না েস বা কানও রকম না স ছাড়াই তা বদেল যেত পাের। সব সময় এলাকার
িবিধ িনেষেধর িদেক খয়াল রাখুন। মাথায় রাখুন য, ২০২০ সােল িবিধ িনেষধ ল

ন করার অিভেযােগ

ব সাংবািদকেক আ মণ করা হেয়িছল বা পুিলশ আটক কেরিছল।
● যিদ আ জািতক
কািভড-১৯ পরী

ে যা া কেরন বা অন রাজ থেক িনবাচন কভার করেত যান তাহেল সা িতক

া হেয়েছ িকনা তার মাণ দখােনার েয়াজন পড়েত পাের, এবং / অথবা অকু েল

প ঁেছ কায়ারা াইেন থাকেত হেত পাের। রাজ িভি ক জর ির এক

িনেদিশকা এখােন পাওয়া যেত

পাের।
●

কানও িভেড় ভরা ইেভে

বা আে ালেন এক

যমন এন৯৫ / এফএফিপ২

ভােলা মােনর ফস মা ব বহার করা অত া জর ির (

া াড বা আরও উ

মােনর )। ফস মা না পরার জন কতৃ প

জিরমানা করেত পাের। এ িবষেয় সতক থাকুন।
●

গাটা অ াসাইনেম

হে

চলা কােল যতটা স ব িনয়িমত, পুেরাপুির ও যথাযথ ভােব আপনার হাত ধায়া

িকনা স ব াপাের খয়াল রাখুন। স ক উপােয় হাত

কােনা হে

যিদ আপনার হাত ধুেত না পােরন তাহেল িনয়িমত অ ালেকাহলযু
কর ন। িক িনয়িমত হাত ধায়ার র

িকনা স িবষেয় খয়াল রাখুন।

হ া স ািনটাইজার ব বহার

েনর িবক কের তু লেবন না এেক।

● পুনরায় আপনার বািড়েত েবশ করার আেগ সম কাপড় ও জুেতা খুেল ফলা উিচত এবং গরম জল ও
িডটারেজ

িদেয় ধায়া / পির ার করা উিচত, যখােন স ব।

● অ াসাইনেমে র পর সম সর াম আগােগাড়া পির ার করা উিচত।
আরও িব ািরত কািভড-১৯ িরেপা ং িনেদশনার জন অনু হ কের দখুন িসিপেজর িনরাপ া িবিধ, এখােন।
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ভারেতর কলকাতায় বামপ ী ছা দেলর নতৃ ে চলা িমিছেল পুিলেশর অভব আচরেণর িবর ে

িতবাদ আে ালেন যাগ িদেয়েছ কংে স দেলর

সমথকরা। ২০২১ সােলর ১২ ফ য়ািরেত। (এিপ / িবকাশ দাস)

শারীিরক িনরাপ া : িনবাচনী িমিছল ও আে ালন থেক িরেপা ং
িনবাচেনর সময়, িভেড় ঠাসা িমিছল, চার অনু ান, লাইভ ডকা ও আে ালেন ায়শই যান িমিডয়া কমীরা।
এই ধরেনর ইেভে
উিচত:

ঝঁু িক কমােত িমিডয়া কমীেদর িন িলিখত িনরাপ ামূলক পরামশ িল িবেবচনায় রাখা

রাজৈনিতক সভা ও িমিছল
● সুিনি ত কর ন য, আপনার কােছ যথাযথ ীকৃিতপ বা
জন কিমশিনং এম য়ােরর কাছ থেক িচ

েসর পিরচয়প আেছ। ি ল া ারেদর

নওয়া থাকেল তা সাহায করেব। যিদ িনরাপদ মেন হয়

তাহেল এটা সামেন রাখুন। আপনার গলার কােছ লিনয়াড ব বহার করা এিড়য়া যান, িক
এটােক ি প কের আটেক রাখুন অথবা তার পিরবেত আপনার বা র কােছ

বে

ভলে া পাউেচ এেক

রাখুন।
● িমিডয়া সং ার

াি ং ছাড়া কাপড় পিরধান কর ন এবং েয়াজন পড়েল সর াম / গািড় থেক

িমিডয়ার লােগা সিরেয় ফলুন।
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● স াে ল বা ি প-অন জুেতা পিরধান করা এিড়েয় চলুন। তার পিরবেত শ

ও গাড়ািলেত সােপাট আেছ এমন ধরেনর মজবুত জুেতা পিরধান কর ন।

সালওয়ালা, িফেত দওয়া

● সহেজ বর করা যায় এমন জায়গার িদেক মুখ কের িনরাপদ পিরসের গািড় পাক কর ন অথবা সুিনি ত
কর ন য, আপনার িবক িনভরেযাগ পিরবহেনর ব ব া রেয়েছ।
● পিরি িত যিদ িবর প আকার ধারণ কের তাহেল বিরেয় আসার কৗশল

ক কের রাখুন। অকু েল

হািজর হেয়ই এই পিরক না কের রাখার েয়াজন হেত পাের আপনার। িক আেগই এটা করার চ া
কর ন। অকু ল থেক

ােনর সব রকম পথ স েক আেগ িচি ত কের রাখুন।

● জনতার মেনাভাব বুেঝ িনন। যিদ স ব হয়, অন সাংবািদকেদর ইেভে

আেগই ডেক িনন জনতার

মেনাভাব বাঝার জন । অন িরেপাটার বা িচ সাংবািদেকর সে যাওয়ার কথা িবেবচনা কের দখুন,
যিদ েয়াজন পেড়।
● ইেভে র মেধ

েসর জন বরা

জায়গা থেক িরেপাট কর ন যিদ না অন ভােব িরেপাট করা িনরাপদ

মেন হয়। যিদ আপিন সমস ায় পেড়ন তাহেল িনরাপ া র

ী বা পুিলশ সাহায করেব িকনা সই িবষয়

সুিনি ত কর ন।
● যিদ জনতা / ব ারা িমিডয়ার িবর ে যায় তাহেল মৗিখক অস ােনর জন িনেজেক মানিসক ভােব
ত কের রাখুন। এই ধরেনর পিরি িতেত, িনেজর কাজটু কু ও িরেপাট কের যান
কানও িতি য়া দখােবন না। জনতার সে

ে জিড়েয় পড়েবন না।

ধু। এই অস ােন

রেণ রাখুন, অন রা না হেলও

আপিন একজন পশাদার।

● যিদ জনতার িদক থেক থুতু বা অন িকছু উেড় আসার স াবনা থােক এবং আপিন িরেপাট করেত
ব পিরকর হন তাহেল ড দওয়া, জল িনেরাধক ও পৃথক বা

টু িপ পিরধান করার কথা িবেবচনা কের

দখুন।
● যিদ পিরি িত শ ভাবাপ হেয় ওেঠ তাহেল অকু ল / ইেভে র বাইের ঘারাঘুির করা এিড়েয় যান এবং
মানুষেক

করেত

র করেবন না।

● জায়গার বাইের থেক িরেপাট করাই যিদ উে শ হয় তাহেল সহকমীর সে কাজ করা বুি মােনর হেব।
এমন িনরাপদ জায়গা থেক িরেপাট কর ন যখােন উপযু

ান পথ রেয়েছ এবং আপনার যাওয়ার

র েটর সে িনেজেক ভােলা ভােব পিরচয় কের রাখুন ও জেন রাখুন। যিদ িন েহর ঘটনা অবশ াবী হয়
তাহেল িনরাপ া র

ীর েয়াজনীয়তার কথা ভেব দখুন এবং কােজর

ে কম সময় কাটান।

● যিদ কাজ ক ন / চ ােলি ং হয় তাহেল িনেজর অনুভূিতেক আটেক রাখেবন না। আপনার ঊ তন
কতােদর ও সহকমীেদর বলুন। এটা খুবই র পূণ য, তারা

ত এবং েত েক েত েকর কাছ থেক

শেখ।
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আে ালন
পিরক না:
● অতীেত সারা ভারত জুেড় পুিলশ আে ালনকারীেদর ছ ভ করেত ব বহার কেরেছ িল, রবার বুেলট,
পেলট গান, কঁাদােন গ াস, লা
িনরাপ ামূলক সফ

ক ও র ল বািড়। যিদ িহংসার ঘটনা আঁচ করা যায় তাহেল

গগলস / চশমা, হলেমট, কঁাদােন গ াস রসিপেরটর ও শরীর ঢাকা ভ ব বহার

করা বা নীয়। আরও িব ািরত তেথ র জন দখুন িসিপেজর পােসানাল

ােট ভ ইকুইপেম

(িপিপই)

িনেদিশকা, এখােন।
●

য এলাকায় যাে ন সই এলাকার লআউট স েক আেগ থেক খঁাজ খবর িনেয় রাখুন। এমােজি র

সময় আপিন কী করেবন সই ব াপাের আেগ থেক ছক তির কের রাখুন এবং বিরেয় আসার সকল
স াব িনরাপদ র ট স েক অবগত থাকুন।

● আে ালেনর জায়গায় একক ব ি র কাজ করেত যাওয়া উিচত নয়। সহকমীর সে কাজ করার চ া
কর ন এবং আপনার বস, পিরবার ও ব ু েদর সে িনয়িমত যাগােযাগ র

া করার জন চক-ইন

প িত সট কর ন। অ কার হেয় যাওয়ার পর কাজ করা বিশ ঝঁু িকর এবং যিদ স ব হয় তা এিড়েয়
যাওয়া উিচত। আরও িব ািরত তেথ র জন অনু হ কের দখুন িসিপেজর একাকী িরেপা ং করা
সাংবািদকেদর জন পরামশ।
● যিদ মিডেকল কীভােব ব বহার করেত হয় জােনন তাহেল তা সে রাখুন এবং আপনার মাবাইল ফােন
পিরপূণ ব াটাির আেছ িকনা সই িবষয়

● িঢেলঢালা পাশাক, রাজৈনিতক
স

সুিনি ত কর ন।

াগান, িমিডয়া

াি ং, িমিলটাির প াটান, রাজনীিতর সে

কত রঙ ও আ ন লাগেত পাের এমন উপাদােনর ( যমন নাইলন ) পাশাক পিরধান করা এিড়েয়

চলুন।
● শ

সালযু , িফেত দওয়া ও গাড়ািলেত সােপাট দয় এমন জুেতা পিরধান কর ন।

● িপছন থেক আপনােক কউ যােত টানেত না পাের তাই ল া চুল বঁেধ িনন।

● আপনার সে রাখা দািম িজিনসপে র সংখ া কিমেয় িদন। গািড়েত কানও সর াম ফেল আসেবন না।
এ িল ভেঙ ফলা হেত পাের। অ কােরর পর অপরাধীেদর ারা িবপেদর ঝঁু িক বেড় যায়।

সতকতা ও অব ান:
● সব সময় আপনার অব ান খয়ােল রাখুন এবং পিরি িত স েক সতকতা বজায় রাখুন। যিদ স ব হয়,
উঁচু কানও জায়গা স ান কর ন যটা আপনােক আরও বিশ সুর

া িদেত পাের।

● আপিন যিদ অন েদর সে কাজ কেরন তাহেল সব সময় বিরেয় যাওয়ার র েটর কথা মাথায় রাখুন। এর
পাশাপািশ এমােজি
●

রঁেদভু পেয়ে র কথাও পিরক নায় রাখুন।

মিডেকল সহেযািগতার িনকটবতী ক িব েু ক িচি ত কের রাখুন।
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● যিদ িভেড়র মেধ কাজ কেরন তাহেল কৗশল অবল ন কর ন। িভেড়র বাইের থাকার চ া কর ন এবং
িভেড়র মাঝখােন আটেক যাওয়া থেক িবরত থাকুন, কারণ এখান থেক বিরেয় আসা ক ন।

● জনতার চলােফরা ও ডাইনািমকস বুঝেত কতৃ পে

র মেনাভাব ও আচরণ সব সময় বাঝা ও পযেব

ণ

কর ন। জনতা যিদ উ হেয় পেড় তাহেল পুিলশ আ াসী হেয় হেয় উঠেত পাের ( িকংবা এর িবপরীতটা )।
িবিভ দৃশ যমন পুিলেশর পাশাক পিরধান করা দা াবাজ বা ইঁট পাটেকল ছঁাড়া থেক ইি ত পাওয়া
যায় য আ াসেনর মেতা ঘটনা ঘটার স াবনা রেয়েছ। িনরাপদ জায়গায় িফের আসুন অথবা যখন
'লাল পতাকা'র মেতা িকছু নজের আসেব তখন
● িচ সাংবািদকেদর

ত সখান থেক বিরেয় আসার পিরক না কর ন।

ে অকু েল িভেড়র মেধ িগেয় কাজ করেত হয় তাই তােদর ঝঁিকর পিরমান

বিশ। িচ সাংবািদকেদর িপছন থেক ল

রাখার মেতা এমন কােরা থাকা উিচত এবং েত ক মুহূেত

তােদর িভউফাই ার থেক নজর রাখার ব াপার

রেণ রাখা উিচত। াসেরাধ এড়ােত আপনার

গলার চারধাের ক ােমরার িফেত পরেবন না। দূর থেক কাজ করার সুিবধা ায়শই িচ সাংবািদকেদর
থােক না, তাই িভেড়র মেধ যত কম সময় কাটােনা যায় তত ভােলা। আপনার েয়াজনীয় ছিব তু লুন
এবং বিরেয় আসুন।
● জনতা তােদর াগত জানােব না, এই িবষয় স েক সকল সাংবািদকেক সেচতন থাকেত হেব। এটা
িবর প আকার ধারণ করেত পাের।

ত
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ভারেতর য়াহা েত সংেশািধত নাগিরক আইেনর (িসএএ) িবেরািধতায় আে ালনরত িতবাদীেদর ছ ভ কের িদেত কঁাদােন গ ােসর শল
ব বহার করেছ পুিলশ। ২০১৯ সােলর ১১ িডেস ের। ( এিপ / অনুপম নাথ)

যিদ পুিলেশর ারা কঁাদােন গ াস ব বহােরর স াবনা থােক :
কঁাদােন গ াস ব বহােরর ফেল হঁ ািচ, কািশ, থুতু, কা া ও িমউকাস তির হেত পাের যার ফেল দম ব হেয়
যাওয়ার স াবনা থােক। িকছু

ে , কউ বিম করেত পাের এবং াস িনেত ক হেত পাের। এই ধরেনর উপসগ
িমিডয়া কমীেদর বাতােস ভাসমান ভাইরাস পেলেটর মাধ েম কেরানাভাইরাস সং মেণর ঝঁু িকর স াবনা
বািড়েয় তু লেত পাের। অ াসথামার মেতা াস
িবভােগ তািলকাভু

তােদর িভেড় ঠাসা ইেভ

ােসর সমস ায় যারা ভু গেছন এবং যারা কািভড-১৯ দুবলতা
ও আে ালন কভার করেত না যাওয়া উিচত এবং কঁাদােন গ াস

যিদ ব বহার করার স াবনা থােক তাহেল সই ইেভ

এিড়েয় চলা উিচত।

পাশাপািশ, মাণ পাওয়া িগেয়েছ য, কেরানাভাইরােসর মেতা প ােথােজেনর সং মেণর পিরমাণ কৃত পে
বািড়েয় িদেত পাের কঁাদােন গ াস, এমনটাই আেলাকপাত কেরেছ এনিপআর।
কঁাদােন গ ােসর সং

েশ আসা ও তার ফলাফল স

দখুন িসিপেজর গণ িবশৃ লা িনেদিশকা।

েক আরও িব ািরত িনেদিশকার জন অনু হ কের
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শারীিরক িন হ:
ভারেত আে ালনকারীরা আেগ সাংবািদকেদর িন হ কেরেছ। যখন আ াসী পিরি িত িডল করেবন তখন
িন িলিখত িবষয় িল িবেবচনায় রাখুন:
● িভেড়র মেধ

েবশ করার আেগ সাংবািদকেদর স ে আে ালনকারীেদর মেনাভাব বুেঝ নওয়ার

চ া কর ন এবং স াব আ মণকারীর িদেক সতকতা বজায় রাখুন।
● উ তাবাদীেক িচি ত করেত শরীরী ভাষা পেড় নওয়ার চ া কর ন এবং পিরি িতেক শা করেত
আপনার িনেজর শরীরী ভাষা েয়াগ কর ন।

● উ তাবাদীেদর চােখ চােখ রাখুন। খালােমলা ভি েত থাকুন এবং খুব শা ভি েত কথা চািলেয় যান।
● িবপদ থেক এক হাত দূর বজায় রেখ চলুন। যিদ আ াসন

র হয় তাহেল িপিছেয় আসুন ও আ াসী

না হেয় সখান থেক বিরেয় আসুন। যিদ কাণঠাসা হেয় পেড়ন ও িবপেদ আটেক পেড়ন তাহেল িচৎকার
কর ন।
● যিদ আ াসন বৃি পায় তাহেল একটা হাত খািল রাখুন আপনার মাথা বঁাচােনার জন এবং ছাট ছাট
পদে

েপ এিগেয় যান, পেড় যাওয়া এড়ােত। যিদ আপিন দেল থােকন তাহেল এক সে থাকুন এবং হােত

হাত রেখ সংযু

থাকুন।

● এমন সময় আেস যখন আ াসনেক ডকুেম

করা জর ির সাংবািদকতার কাজ তখন পির িত স েক

ও িনেজর িনরাপ া িবষেয় সতক থাকুন। কানও আ াসী ব ি র ছিব তালায় পিরি িত িভ র প ধারণ
করেত পাের।
● যিদ আপনােক িঘের ধের িজ াসাবাদ করা হয় তাহেল আ মণকারী যা চায় তা িদেয় িদন। সর াম
আপনার জীবেনর চেয় বিশ মূল বান নয়।

শারীিরক িনরাপ া: িবর প মেনাভাবাপ স

দােয়র মেধ িরেপা ং

িমিডয়া বা বিহরাগতেদর িত িবর প মেনাভাবাপ এলাকা বা স দােয়র মেধ িগেয় অেনক সময় সাংবািদকেদর
িরেপা ং করার েয়াজন পেড়। এটা ঘটেত পাের যিদ ওই স দায় মেন কের য িমিডয়া িনরেপ

ভােব তােদর

কথা তু েল ধের না বা তােদর নিতবাচক ভােব িচি ত করার চ া কের। িনবাচনী চােরর সময়, িমিডয়ার িত
িবর প মেনাভাবাপ স দােয়র মেধ িগেয় দীঘ সময় ধের কাজ করেত হেত পাের সাংবািদকেদর।
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িবপদ কমােত:
● যিদ স ব হয়, আেগ থেক ওই স দায় ও তােদর মেনাভাব স েক গেবষণা কের িনন। িমিডয়ার িত
তােদর িতি য়া কমন হেব তা উপলি কর ন। এবং যিদ েয়াজন হয় তাহেল লা

াফাইল বজায়

রাখুন।
● স দােয়র সে আেগ থেক যাগােযাগ করার চ া কর ন। আম ণ ছাড়া কাথাও হািজর হওয়া
অথবা আপনােক কউ ডেক িনেয় গেল আপিন সমস ার কারণ হেয় উঠেত পােরন। যিদ এলাকার সে
আপনার পিরচয় না থােক বা আপনােক একজন বিহরাগত িহসােব মেন করা হয় তাহেল ানীয়
সহেযািগ, স দােয়র স ানীয় নতা বা ব ি েক সে

নওয়ার কথা িবেবচনায় রাখুন যারা আপনােক

স িদেত পাের এবং আপনার কােজ সম য় সাধন করেত পাের। ানীয়

মতাধর কাউেক িচি ত

কর ন য এমােজি র সময় আপনােক সাহায করেত পাের।

● যিদ স দােয়র মেধ অ ালেকাহল বা ােগর অত ািধক ব বহার থােক তাহেল সতক থাকুন য,
অ ত ািশত িকছু ঘটনা বেড় যায়।
● আদশগতভােব, দলব হেয় বা ব াক আপ িনেয় কাজ কর ন। িবপেদর মা া অনুযায়ী ব াক আপ
কােছর কানও জায়গায় অেপ

ায় থাকেত পাের ( শিপং মল বা পে াল

শন ) যােত েয়াজন পড়েল

তারা কােজ আেস।
● এলাকার ভূ েগাল স ে

ভেব িনন এবং সই ভােব পিরক না কর ন। যিদ িবপদ বিশ থােক তাহেল

িনরাপ ার েয়াজেনর কথা িবেবচনায় রাখুন। আপিন যখন কােজ ব
থেক আপনােক ও আপনার িকটেক র

তখন বেড় যাওয়া িবপেদর হাত

া করেত পাের ানীয় ভাড়া করা কানও দখভাল করার

লাক।
○ যাওয়ার জন

ত অব ায় আপনার গািড়েক পাক কর ন। সবেচেয় ভােলা হয় গািড়েত যিদ

চালক থােক।
○

যিদ আপনােক আপনার গািড় থেক দূের িগেয় কাজ করেত হয় তাহেল জেন রাখুন কীভােব
সটার কােছ িফের আসেবন। কানও ল া মাক থাকেল তা িচি ত কর ন এবং এই তথ
সহকমীেদর সে

○

মিডেকল এমােজি
কৗশল স ে

●

শয়ার কের িনন।
দখা িদেল কাথায় যেত হেব স স েক জেন িনন এবং বিরেয় আসার

ভেব রাখুন।

কানও ব ি র িভিডও করা / ছিব তালার আেগ তার স িত চেয় িনন। িবেশষত যিদ আপনার সহেজ
বিরেয় আসার পথ না থােক।

●

য কে

েয়াজন তা যিদ আপনার নওয়া হেয় িগেয় থােক তাহেল বিরেয় আসুন এবং েয়াজেনর

চেয় বিশ সময় ঘারােফরা করেবন না। পূব-স ত কাট অফ টাইম থাকেল খুব ভােলা হয় এবং সই
িন দ সমেয় বিরেয় পড়া যায়। যিদ দেলর কানও সদস অ ি
সময় ন করেবন না। সে সে

বাধ কেরন তাহেল আেলাচনা কের

সই জায়গা ত াগ কর ন।
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● িমিডয়া সং ার

াি ং নই এমন পাশাক পিরধান কর ন। এই পাশাক যথাযথ ও মযাদাস ত হওয়া

উিচত। যিদ েয়াজন পেড় তাহেল সর াম / গািড় থেক িমিডয়ার লােগা সিরেয় ফলুন।

●
●

মিডেকল িকট কীভােব ব বহার করেত হয় যিদ জােনন তাহেল তা সে িনন।
িত

বি

ও তােদর িব াস / উে েগর িত সব সময়

াশীল হান।

● মূল বান িজিনস / নগদ অেথর পিরমাণ কিমেয় িদন। আপনােদর সর াম দেখ চােররা িক আকষণ
বাধ করেব? যিদ আপনােক িঘের ধের িজ াসাবাদ করা হয় তাহেল তারা যা চায় তা িদেয় িদন।
সর াম আপনার জীবেনর চেয় বিশ মূল বান নয়।

● রােত কাজ করা এিড়েয় চলুন। নাটকীয়ভােব ঝঁু িক বেড় যায়।
● স চার / কাশনার আেগ মাথায় রাখুন য আপনােক সই জায়গায় িফরেত হেত পাের। যিদ আপিন
িফের যান তাহেল আপনার কভােরজ িক আপনােক িবড় নায় ফলেব?
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