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যেহতু আপিন িল িবষয়ক িভিডও েযাজনা
কের িদেয়েছন, তাই এবার স িল ব বহার করার পালা।
পু ষত ভেঙ ফলা সং া আমােদর এই চার ৩ িব ৃ ত ধােপ করা হয়ঃ শনা করণ, রহেস া ার করা ও
িনরাবরণ করা।

শনা করণঃ
আপনার পাওয়া িবিভ িশ ণ এবং তির করা িবিভ িভিডওর ারা িপতৃ ত িকভােব কাজ কের তা
িচি তকরেণ আপিন সাহায া হেয়েছন। শনা করেণর এই দ তা, িপতৃ ত িকভােব িকছু মানুেষর হােত মতা
িদেয়েছ ও বািকেদর তা থেক বি ত কেরেছ , তা বাঝার একমা চািবকা । এই িবষেয়র ওপর যত বিশ িভিডও
আপিন বানােবন, তত বিশ সহেজ পু ষতে র িবিভ কাশ িল বুঝেত আপিন স ম হেবন।

রহেস া ার করাঃ
িভিডও িলেত আপিন যসম ে র উ াপন করেছন, নপথ -কে যা িবে ষণ করেছন, স িল সম ই এই
রহেস া ােরর অথবা পু ষত িকভােব িবিভ
ে িনেজর অি কােয়ম রেখেছ, তা পু ানুপু ভােব সমােলাচনা
করার অংশ। িভিডও িল আেলাচনা সিমিতেত দশেনর সময় আপনার ব ু বা গা ীর অন ান মানুষেদর সােথ এই
সমস াসং া আেলাচনার মাধ েম পরবত িবে ষণ ঘটেব।

িনরাবরণ করাঃ
িপতৃ তে র মত এক গভীর সমস ােক চ ােল করা সহজ নয় িক তার মােন এই নয় য, আমরা এটা চ া করব
না. আমরা আশাবাদী য আমরা েত েক িনেজেদর মেধ এবং আমােদর স দােয়র মেধ ছাট িক
পূণ
পিরবতন আনেত এবং আমােদর পিরবার ও সমাজেক আেরা সাম বাদী এবং ন ায়যু করেত স ম। আমরা িব াস
কির, এমন এক িবষয় ীকার করা, তা বাঝা এবং এ স েক কথা বলা সমাধান এবং িবক িল খাঁজার জন
অত
পূণ। এক আেলাচনা াব হােলা আমরা আমােদর জীবেন যা পিরবতন চাই, তা পায়েনর কৗশল
র করার জায়গা।
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আেলাচনা সভা কন
যমন আেগ বলা হেয়েছ, কান পিরবতনই স ব হয় না, যিদ না আমরা সমস া িচি ত কির এবং আমােদর
পিরবতেনর ধারণা স েক আেলাচনা না কির। আেলাচনা াব িল িবষয়ক িভিডওর ীিনং এবং সমস া ও
স াব সমাধান বা সমস াজিনত কেথাপকথন
করার জন আমােদর জায়গা হেব।

ক এক

আেলাচনা সভা পিরচালনা করেব

সকল িনবািচত এবং িভ িভ জ ার অিভযােনর জন িশ ণ া CC’র েত েক এক আেলাচনা াব পিরচালনা
করেব। 16 রাজ জুেড় মাট ায় 70 জন CC’র েত েক তােদর িনজ আেলাচনা াব পিরচালনা করেব। এই
গাইড
িত ধােপ আপনােক সাহায করেব।

িকভােব এক

আেলাচনা সভা িত া করা হেব

আপনার াব র গঠন এবং পিরক নার জন িনেচর িতন

সহজ ধাপ অনুসরণ ক ন

 পনারা েত েক আপনার িনেজর
আপনার প িনবাচন ক ন: আ
আপিন িনবাচন করেত পােরন
● আপনার ােমর ধু এসএইচিজ নারী
ধু িববািহত পু ষেদর
●
● নারী ও পু েষর িম
প
●
ধু িকেশারীেদর
●
ধু িকেশারেদর
● িকেশার ও িকেশারীেদর এক িম
প
ধু কেলেজ পাঠ রত ছা ছা ী
●
● বা অন য কান ধরেনর প

প িনবাচন করেত পারেবন। উদাহরণ

প,

অনু হ কের এমন এক
প িনবাচন ক ন যখােন, কান আেলাচনা পিরচালনা করেত আপিন সবেচেয় বিশ
বাধ করেবন। প এর আকার ১০ থেক ১৫ জেনর মেধ হেত পাের। আপিন যিদ এক বড় প
পিরচালনা করেত
বাধ কেরন , তাহেল আপিন আপনার দেলর আকার বৃি করেত পােরন। যিদও আমরা
েপর আকার ১৮ জেনর বিশ না করারই পরামশ িদই। কারন, যিদ আপনার প খুব বড় হয়, তাহেল সবাই কথা
বলার এবং আেলাচনায় ভাগ নওয়ার সুেযাগ পােবন না।
য প আপিন চয়ন করেবন, তার সদস েদর ায় দুই ঘ ার জন ২ অথবা ৩ মােসর মেধ একবার দখা করার
জন
ত থাকেত হেব। য েপর সােথ আপিন কাজ করেছন, তােক সম আেলাচনা সভার িম ংএর জন একই
হেত হেব। এ
পূণ কারণ ধুমা এই ভােবই আমরা িপতৃ তে র িবিভ িদক িনেয় সমােলাচনামূলক বাঝাপড়ার
িনমাণ করেত পারব। সুতরাং, আপনার িত সভার জন িবিভ
প থাকেত পাের না।
এক জায়গা িনবাচন:  ীিনং এবং আেলাচনা চালােনার জন মানানসই জায়গা চয়ন করা জ রী। আপনার ধু
দরকার এক যেথ বড় ঘর বা জায়গা যােত আপনার েপর ান সং লান হয়। আপিন আপনার িনেজর ঘর বা
অিফস, অথবা এক এনিজও কাযালয় অথবা এক কিমউিন হেল এই কাযকলাপ িল করেত পােরন। আপনােক
অবশ ই মাথায় রাখেত হেবঃ
●
●
●
●
●

ান যন একজন নারীর পে কােরার ারা িবর না হেয় কথা বলা ও আেলাচনা করার জন যেথ
আরামদায়ক এবং িনরাপদ হয়।
ান যন আপনার দেলর সদস েদর জন অিত দূর না হয়
ান েত যন আপনার ক ােমরা এবং ট াবেলট চাজ করার জন বদু িতক াগ পেয় থােক
খুব ভােলা হয় যিদ ান েত িকছু কােজর জন েয়াজনীয় াকেবাড বা হায়াইটেবাড থােক
ান যন খুব নূ নতম ব েয় বা িবনামূেল পাওয়া যায়
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●

িত সা ােতর ান িভ হেত পাের যিদ এটা আপনার দেলর সবার পে সুিবধাজনক হয়। তাহেল,
আপনার দেলর সদস রা পালা েম তােদর ঘের এক আেলাচনা সভার আেয়াজন করার কথা ভাবেত
পােরন।

সা ােতর পুনরাবৃি র হারঃ আপনার দল েক দুই বা িতন মােস একবার দখা করেত হেব। আপনােদর েত কেক
আেলাচনা সভা পিরচালনার জন এক ক ােল ার দওয়া হেব যােত কান মােস আপনােদর সভার পিরক না করা
হেয়েছ, তা আপনারা জানেত পােরন। িত সভা ায় দুই ঘ ার জন হেব.
একবার আপনার প মেনানয়ন এবং ান িনবাচন স ূণ হেল আপিন আপনার রাজ কা-অিডেনটর বা সরাসির
গায়া অিফেস যাগােযাগ ক ন। আপনার পিরক নায় সদস েদর নাম, বয়স এবং কানা তািলকা থাকেত হেব।

বােজট িক
আপনােদর েত কেক েত ক সভার পিরচালনার জন ৩০০০ টাকা দওয়া হেব। আপনারা েত েক পরবত ১৭
মােস (নেভ র ২০১৭ পয ) ৩ থেক ৪ আেলাচনা সভার আেয়াজন করেত পারেবন বেল আশা করা যেত পাের।
আমরা সুপািরশ করিছ য আপিন আপনার স
পােরন।

দােয়র মেধ মানুষ িনবাচন কের দেলর সদস েদর মণ খরচ এড়ােত

আপিন এই টাকা িকভােব ব য় করেবন, তা স

ূণ আপনার ওপর এবং এই িবষেয় আমােদর কান িনিদ িনয়ম নই।

আপিন যিদ আপনার দেলর সদস েদর জন চা এবং জলখাবার বা িকছু শনারী(চাট কাগজ,
বাড মাকার ইত ািদ) কেনন,তেব তা আপনােক এই বােজেটর মেধ পিরচালনা করেত হেব।

চ কলম, সাদা

আমরা িনি ত য আপনার িত িম ং এ ৭০০ থেক ১০০০ টাকার চেয় বিশ ব য় করার েয়াজন হেব না এবং
আপিন ায় ২০০০ টাকার মেতা স য় করেত পারেবন য আপনার সমেয়র মূল িহেসেব ধরা যেত পাের।

িকভােব এক

আেলাচনা পিরচালনা করা হেব

আেলাচনার জন এক

িবষয় িনবাচন: সম িল িবষয়ক িভিডও িবিভ

িথম(মূল ভাবনা) এবং উপ-িথম
(উপ-ভাবনা) অনুযায়ী সংগ ত হয়। আপিন দখেত পােরন য আপনার িল িবষয়ক কে র িফ গাইড েত
িভিডও, গে র ধারনা িলও িবিভ িথম এবং উপ-িথম ারা সংগ ত রেয়েছ।
●
●

●
●

িত দুই মােস আপিন এক পন াইেভ গায়া অিফস থেক িভিডও এর এক সট পােবন এবং এই
িভিডও িলেক এই িথম এবং উপ-িথম এর নাম ফা াের সংগ ত করা হেব.
আপিন য ফা ার
হণ করেবন, তােত অেনক CCর তির িভিডও থাকেব. এই িল আপনার িভিডও
নয়। িক এর সাহােয আপিন এক িবষেয়র ওপর আেলাচনা বজায় রাখেত পারেবন, এমনিক যিদ
আপিন িনেজ কান িভিডও না বািনেয় থােকন, তবুও।
িত আেলাচনা সভায় আপিন দুই বা িতন উপ-িথমেক আেলাচনা করার জন বাছাই করেত পােরন.
আপনার আেলাচনার জন উপ-িথম িনবাচন খুবই
পূণ। আপিন আপনার েপর েয়াজন এবং
চািরি ক বিশ

অনুযায়ী উপ-িথম িনবাচন করেত পােরন।
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এক আেলাচনার
িত: দয়া কের
িত ছাড়া কােনা সভা পিরচালনা করেবন না।
আপনার িন িলিখত িকছু সহজ িজিনষ করার েয়াজন হেবঃ
●

●
●
●
●
●
●
●

ত হওয়ার জন

য িভিডও িল আপিন দশন করেত চান, স িল েত ক
থেম িনেজ দখুন। েত ক িভিডও খুব বিশ
হেল ২ থেক ৪ িমিনেটর। ফলত, েত ক িভিডও দুই-িতনবার কের দখুন যােত, েয়াজনীয় আেলাচ
িবষয় িল স েক আপিন অবগত থােকন।
আপনার িফ গাইড র থম িকছু পাতা পড়ুন, িবেশষত িল িক, পু ষত িক ইত ািদ িবষেয়র ওপর
লখা অংশ ।
আপিন য িবষয় েক আেলাচনা করার জন বেছ িনেয়েছন, তার গ , ধারনার অংশ পড়ুন।
দশেনর জন বেছ নওয়া েত ক িভিডওর ে আেলাচনার বিশ
িল মন িদেয় পড়ুন। এ
িতর
সবেথেক
পূণ অংশ।
িভিডও িলেক আপনার ট াবেলেট িনন এবং খয়াল রাখুন যােত েত ক িভিডও অবশ ই িবনাবাধায় চেল।
যিদ আপনার কােজর জায়গা খুব কালাহলমুখর হয়, তেব িভিডওর শ িলেক
করার জন আপনার
এ টারনাল ি কােরর েয়াজন হেত পাের। কাজ চালেনার মেতা ি কার বাজাের ৫০০ টাকায় পাওয়া যায়।
খয়াল রাখেবন যােত আপনার ক ােমরা ও ট াবেলট চাজড থােক এবং সবসময় ব বহারেযাগ থােক।
িম ং-এর জন সবসময় চাট পপার, পন ভৃ িত তির রাখেবন।

আেলাচনামূলক
সহায়ক হেবঃ
●
●

●

●

●

●
●

কাঃ িন িলিখত তথ িল আপনার দখােনা কান িভিডও স ে

আেলাচনা পিরচালনার

ে

এই িল িবষয়ক েত ক িভিডওর এক আেলাচনার কা থাকেব।
এই গাইড েত এরকম ায় ১২ ধরেনর আেলাচনামূলক কার উে খ আেছ। নতু ন িভিডও িলর সােথ
আপনােক এরকম আরও কেয়ক
কা পাঠােনা হেব অথাৎ েত কবার নতু ন িভিডওর সােথ আপিন
এক কের নতু ন আেলাচনামূলক কা পােবন।
আেলাচনামূলক কা র উপের ডানিদেক
ভােব িথম(মূল ভাবনা) এবং সাব-িথম(উপ-ভাবনা) িল
লখা থাকেব। যত নতু ন নতু ন কা আপিন পেত থাকেবন, স িলেক ছািপেয় িথম অনুযায়ী পরপর
সািজেয় রাখেত পােরন।
েত ক আেলাচনামূলক কােত িভিডও র বণনা, আেলাচনার সােথ য ধরেনর কাযকলাপ আপিন
পিরচালনা করেত পােরন তার িকছু উদাহরণ এবং আপনার দল েক িজ াসা করেত পােরন এরকম
িকছু
দওয়া আেছ।
আমরা িনি ত য এই আেলাচনামূলক কা িবভাগ পড়ার পেড় আপনার মেন এমন অেনক নতু ন
জাগেব, য িল আপিন আপনার দেলর সােথ আেলাচনা করেত পােরন। আমরা আপনােক স করেত
এবং
িলেক িলেখ রাখেত উৎসািহত করিছ।
আপিন িনেজর মন থেকও এক নতু ন কাযকলােপর তািলকা বািনেয় স িল িনেয় আেলাচনা
করােত পােরন।
উে খ ক ন।

সংবাদ সং হঃ েত ক আলচনা-সিমিতর িম ং-এর এক ছাট িরেপাট তির কের আপনােক জমা িদেত হেব। ওই
িরেপাট েত িন িলিখত িবষয় িলর উে খ থাকা েয়াজনঃ
● আপনার নাম, রাজ , জলা এবং িরেপাট বানােনার তািরখ
● আেলাচনা-সিমিতর িম ং র তািরখ এবং ান
● িম ং েত অংশ হণকারীেদর নাম, কানা, বয়স এবং া েরর তািলকা
● ছিবঃ আপনার ক ােমরা িনেয় অবশ ই বশিকছু ছিব তু লেবনঃ
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েত ক অংশ হণকারীর এক কের ছিব। দয়া কের এক অ ত াজআপ(মুেখর ছিব)
িনেত ভু লেবন না। যিদও স েক ‘পাসেপাট ফেটা’র মেতা গ ীর না হেলও চলেব।
ফাইল েক ওই অংশ হণকারীর নােম িচি ত কের রাখেবন।
o আেলাচনা সিমিতর িম ং র অ ত ৪ থেক ৫ ছিব তু লেবন। আমরা ওই িম ং
যখােন ঘেটেছ, সই জায়গা ভােলাভােব দখেত চাই এবং জায়গা স েক এক
ধারনা পেত চাই। সুতরাং, দল র বশিকছু লং-শট, িকছু িমড-শট ও িকছু
াজআপ নেবন।
িভিডওঃ আপনােক পুেরা িম ং
ট করেত হেব না। আমােদর ধু িন িলিখত উপাদান িল
চাইঃ
o দল র িভিডও দখার এক ২০ সেকে র শট।
o আেলাচ িবষয় িনেয় দল র আেলাচনারত থাকার এক ২০ সেকে র শট
o িকছু অংশ হণকারীর আেলাচনা করার/কথা বলার াজআপ শট
o

●

এই গাইড র শেষ য িতেবদেনর িবন াস দওয়া আেছ, স র বশিকছু িতিলিপ বানান, স ভিত ক ন এবং
স েক ছিব ও িভিডওর সােথ িনেজর রােজ র কা-অরিডেনটরেক অথবা আমােদর গায়ার অিফেস পা েয় িদন।
সবেথেক ভােলা হয় যিদ িরেপাট লখা, ছিব এবং িভিডও একে সংকিলত করা এবং পা েয় দওয়া এই পুেরা
ব াপার আপিন একই িদেন কের উঠেত পােরন।
পাির িমকঃ আপনার িরেপাট VV অিফেস গৃহীত হওয়া মা ই আপনার পাির িমক পা েয় দওয়া হেব। টাকা
সরাসির আপনার ব া অ াকাউে জমা পেড় যােব।

আেলাচনা াব  | www.videovolunteers.org

িতি য়ার িভিডওঃ
আপনােদর মেধ থেক ায় ১৬ জন CC ক বাছা হেব িতি য়া এবং আেলাচনা সভায় অংশ হণকারীেদর ব ব
ট করার জন । আপনার নাম যিদ ওই ১৬ জেনর তািলকায় না থােক, তাহেল দয়া কের আমােদরেক িতি য়ার
িভিডও পাঠােবন না। এই ক
ভারতবেষর ১৬ রাজ জুেড় চলেছ এবং আমরা েত ক রােজ একজন কের
CC ক এই কাজ র জন বেছ িনেয়িছ।
িতি য়ার িভিডও আসেল হাল কেয়কজন বাছাই করা অংশ হণকারীর আেলাচনা সভায় অংশ হণ করার আেগ
এবং পের নওয়া ছাট ছাট িকছু ই ারিভউ।

িতি য়ার িভিডওর েয়াজনীয়তাঃ এক সাধারণ ইি য়াআনহাড(IndiaUnheard) িভিডওর

ে আমরা

স সরকাির আিধকািরকেদরেক এবং িবিভ জনেগা ীেক দখাই যােত তারা সমস া র সমাধােনর জন উ ু হেয়
িকছু েচ া নন। িক , িল ৈবষম বা পু ষতাি কতার ে সমস ার “সমাধান” এত সহজ নয়। িক , আমরা
আমােদর আেলাচনা সভায় অংশ হণকারীেদর ভাবনািচ ার মেধ য বদল আসেছ, স েক সু রভােব তু েল ধরেত
পাির।

কত িল িতি য়াঃ  যেহতু আপনার ১২ থেক ১৮ জেনর দেলর মেধ থেক আপিন ধুমা ৩ থেক ৪ জনেক
বেছ িনে ন, সকারেন বাছাই

খুব য সহকাের করা েয়াজন।

বাছাই করার সময় িন িলিখত িবষয় িল মাথায় রাখেবনঃ
●
●

●

●
●

বয়েসর বিচ ঃ আপনার দল েত যিদ িবিভ বয়সী অংশ হণকারী থােকন, তাহেল আপিন তােদর মেধ ৩
থেক ৪ জন আলাদা আলাদা বয়সী মানুষেক বেছ িনেত পােরন।
অিভ তা বিচ ঃ এ
 মনটা হওয়া খুবই স ব য আপনার দেলর িকছু মিহলা এবং পু েষর বিহজগেতর সে
সংেযাগ আেছ এবং তােদর মানবািধকার বা নারীর অিধকার ইত ািদ িবষেয় িকছু ধারনা আেছ। আবার
এমনিকছু মানুষও থাকেবন আপনার দেল যােদর বিহজগেতর সােথ কােনারকম সংেযাগ নই। ৩ থেক ৪
জন এমন িকছু অংশ হণকারী বাছু ন যােদর দু’ধরেনর অিভ তাই আেছ।
 পনার দেলর িকছু অংশ হণকারীর পু ষত , সং ৃ িত অথবা ধম ইত ািদ িবষেয়
মতবােদর বিচ ঃ আ
অত জারােলা মতামত থাকেত পাের আবার কােরা কােরা তা নাও থাকেত পাের। ৩ থেক ৪ জন
এমনিকছু অংশ হণকারীেক বাছু ন যােত সবধরেনর মতামেতরই িতিনিধ করা হয়।
ব েব র বিচ ঃ কান কান অংশ হণকারী খুব
বাদী হেত পােরন আবার অেনেক এমন থাকেত পােরন
যারা শা এবং খািনক অিনি ত। ওই শা মানুষ িলর িতি য়া জানাটাও িক অত জ ির।
দায়ব তাঃ যেহতু েত ক আেলাচনার পের একই ৩ থেক ৪ জন অংশ হণকারীর িতি য়ার িভিডও
ট করেত হেব, সেহতু সবেথেক দায়ব অংশ হণকারীেদরেক বাছাই করা অত জ রী।

িতি য়ার িভিডওেত িজ াস

াবলীঃ আেলাচনা সভার িম ং

থেক ৪ জন অংশ হণকারীেক িন িলিখত
●
●
●
●
●

হওয়ার আেগ আপনার বাছাই করা ৩

িল ক নঃ

আপনার নাম িক, বয়স কত এবং আপিন িক কেরন
আপিন দল েত যাগদান কন কেরেছন এবং এখােনর থেক আপনার ত াশা িক
পু ষত শ র মােন িক
পু ষত আপনােক িকভােব লাভবান কের
পু ষত িকভােব আপনার িতসাধন করেছ
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আেলাচনা সভার িম ং
ক নঃ
●
●
●
●
●
●

হওয়ার পের আপনার বাছাই করা ৩ থেক ৪ জন অংশ হণকারীেক িন িলিখত

িল

আজেকর িম ং এবং আেলাচনা স ে আপনার িক মতামত
আজেক িক আপিন এমন কান িবষয় স ে জানেত পারেলন যটা িনেয় আপিন আেগ কানিদনও ভােবনিন
পু ষত শ র মােন িক
পু ষত আপনােক িকভােব লাভবান কের
পু ষত িকভােব আপনার িতসাধন করেছ
আপিন িক মেন কেরন পু ষতে র িনপাতসাধন স ব

উপেরা
িল ছাড়াও আপনােক আরও িকছু
িজ াসা করেত হেত পাের। সই
িল আপিন আেলাচনা
সভার িম ংএ য িভিডও িল দখােবন স িল সং া হেব। এই
িল স ে জানেত হেল আেলাচনার কা িল
ভােলাভােব পড়ুন।

এক

িতি য়ার িভিডও কমনভােব

ট করেবনঃ একদম সহজ সাধারণ এক বেস দওয়া ই ারিভউ

িহেসেব এ
ট করেবন। আেলাচ িবষেয়র মান এে ে সবেচেয়
রাখেত হেব য অপর ব ি
যন
বাধ কেরন।

পূণ এবং স

পেত গেল আপনােক খয়াল

িন িলিখত উপায় িল অবল ন করেত পােরনঃ
●
●
●

●
●

●

ক ােমরা েক াইপেডর ওপর বসান
ল অফ থাডস মেন চলুন এবং এক
াজআপ বা িমডশট মব ী ক ন। শট যন কানমেতই
িমডশেটর থেক বিশ ওয়াইড না হয়, কারন, আমােদর খুব পির ার অিডও দরকার।
আপনার ম খুব সহজভােব কে াজ ক ন এবং অবশ ই খয়াল রাখুন যােত আপনার চির র
পছেন কান মেনােযাগ ব াঘাতকারী ব ( যমন, দওয়ােল কান াগান বা ক ােল ার, কান
না শেবাড) ম র মেধ না থােক। প াদপট যন যেথ পির ার ও িছমছাম হয়, এমনিক আেলাচনা
সভার পা ার বা চাটও যন প াদপেট দখা না যায়।
ঘেরর মেধ
ট করেবন না যিদ না আপিন অত িনি ত হন য পযা আেলার ব ব া আেছ এবং ওই
ঘর র মেধ কানধরেনর িত িন হয় না।
একবার ম কে াজ করা হেয় গেল রকড বাতাম
েপ িদন এবং তারপের শট পা ােনা িনেয় আর
িচ া করেবন না। এক ভােলা আেলাচনা চািলেয় যাওয়ার িদেক যন আপনার যাবতীয় মেনােযাগ িনিব
হয়।
ক ােমরার একদম পছেন বেস
িল িজ াসা করেত থা ন। এ করার ফেল মেন হেব চির
সরাসির
ক ােমরার িদেক তািকেয় কথা বলেছন। ক ােমরার কান একিদেক বেস
করেবন না।

িতি য়ার িভিডওর জন

েয়াজনীয় B-Rolls:

উপেরা আেলাচনা সভার সংবাদ সং হ নামক িবভাগ েত আমরা আপনােদরেক ওই িম ং িলর িকছু িভিডও
ি িপং তু েল আমােদর পাঠােত বেলিছলাম। স িল হলঃ
o
o
o

দল র িভিডও দখার এক ২০ সেকে র শট।
আেলাচ িবষয় িনেয় দল র আেলাচনারত থাকার এক ২০ সেকে র শট
িকছু অংশ হণকারীর আেলাচনা করার/কথা বলার াজআপ শট

আপনােক ধু এ সুিনি ত করেত হেব য যই ৩ বা ৪ জন ব ি েক আপিন িতি য়ার িভিডওর জন বেছেছন,
তােদরেক উপেরা লং-শট এবং াজআপ িলেত যন
ভােব দখা যায়।
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ক
 রণীয় #১:

িবষয়ব ঃ িল এবং কাজকমঃ
দা েত র িচ ঃ আপনার দল েক আরও কেয়ক ছাট ছাট দেল িবভ ক ন। এবার ওনােদরেক একজন পু ষ
ও নারীর/ ামীর ও ীর জীবন বছেরর কান এক িনিদ ঋতু েত( সটা ওনােদর িবেবচনােযাগ ) ক না করেত
বলুন। ২৪ ঘ ার এক িদেনর চাটেক আদশ িহেসেব ধের ওই দল েক এক গৃেহ ২৪ ঘ ার সময়সীমার মেধ যা যা
কাজকম মিহলারা এবং পু ষরা কেরন, তা আলাদা আলাদা ভােব ি পচাট পপাের তািলকাভু করেত বলুন। সম
গৃহকম, এমনিক সই িলও য িলেক কৃ ত কােজর মেধ ধরা হয় না- যমন- িশ েক দু পান করােনা, সূচীকম,
গা ীর অ গত িম ং, রা া করা, বাসন ধাওয়া, িশ েদর পিরচযা করা ইত ািদ- এই সব িলেক তািলকাভু করেত
উৎসািহত ক ন।

এই করণীয় অংশ

থেক িকছু তথ উেঠ আসেত পাের। যমনঃ

●

িদেনরেবলায় মিহলা এবং পু েষরা খুবই আলাদা রকম িকছু কাজ কের থােকন।

●

মিহলারা সাধারণত িদেন বিশ সংখ ক ঘ া ম দন।

●

মিহলােদর িবিভ রকেমর কাজ করেত হয়, এবং অেনকসময়ই একই সােথ একািধক কাজ করেত
হয়।

●

পিরবােরর জন কাজকম মিহলােদর করেত হয়।

●

পু ষেদর সাধারণত বািড়র বাইেরর কাজ করেত হয়।

●

পু েষরা িদেন িব ােমর জন বিশ সময় পান।

●

মিহলারা কম সময় ঘুেমােত পােরন

●

িস া

●

িকছু িকছু সমােজ মিহলা এবং পু ষেদর িচরাচিরত ভূ িমকা িল কােজর ব েনর

নওয়ার ি য়ায় পু ষরা অেনকেবিশ সি য়।
ে খািনকটা

বিশ সাম স পূণ িক , আধুিনকতার বদেলর ফেল পু ষেদর গতানুগিতক িকছু ি য়াকলােপর
সংখ া কেমেছ এবং মিহলােদর

ে

স িল বেড়েছ।
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করণীয় #২:

িবষয়ব ঃ বািড়েত পু ষত ঃ
দা েত র িচ ঃ দু বা তার অিধক দল এমনভােব গঠন ক ন যােত পু ষরা এক দেল থােকন এবং মিহলারা
অন েত। খয়াল রাখেবন েত ক দেল যন িকছু িববািহত মানুষ থােকন এবং িকছু অিভভাবক থােকন। েত ক
দলেক আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করােবন, যােত তারা এেক অপেরর কথা নেত না পান। দল এক চ াকাের
বসেব এবং ব ি ‘ক’
#১ ব ি ‘খ’ ক িজ াসা করেবন এবং তার িতি য়া ট করেবন। ব ি ‘খ’ উ র
দেবন এবং ব ি ‘গ’ ক
#২ িজ াসা করেবন এবং তার িতি য়া ট করেবন এবং তারপর ক ােমরা ব ি
‘গ’ ক িদেয় দেবন যােত, িতিন
#৩ ব ি ‘ঘ’ ক িজ াসা করেত পােরন। এভােব চলেত থাকেব।

পু ষ দল র জন
●

াবলীঃ

যখন আপিন থম জানেলন য আপনার ী স ানস বা, আপনার মেনর অব া িক হেয়িছল এবং কােদর
কােদর সােথ আপিন খবর

ভাগ কের নন

●

যখন আপনার স ান জ

নয়, তখন আপিন িক করিছেলন

●

যখন নারীরা স ােনর জ

●

আপিন িক কখনও স ানেক পিরচযারত অব ায় আপনার ীেক দেখ মেন মেন িহংসা বাধ কেরেছন

●

আপিন িক কখনও আপনার স ানেক পির ার কেরেছন/ কেরন

●

যিদ আপনার বাবা বেলন য িতিন জানেত পেরেছন য আপিন আপনার স ানেক পির ার কেরন, তখন

দন, তখন সাধারণত সখােন পু ষেদর ঢু কেত দওয়া হয় না কন

আপিন িক করেবন

মিহলা দল র জন
●

াবলীঃ

যখন আপিন থম জানেলন য আপিন স ানস বা, আপনার মেনর অব া িক হেয়িছল এবং কােদর কােদর
সােথ আপিন খবর

ভাগ কের নন

●

যখন আপনার স ান জ

●

যখন নারীরা স ােনর জ

●

কখনও আপনার ামীেক আপনার বা ােক পির ার করেত বেলেছন? ওনার িতি য়া িক িছল

●

নয়, তখন আপিন কার সােথ িছেলন
দন, তখন সাধারণত সখােন পু ষেদর ঢু কেত দওয়া হয় না কন

ামীরা গভাব া এবং িশ র পিরচযা িবষেয় কথা বলেত এত লি ত বাধ কেরন কন

দু দলেকই এবার একসােথ ডেক আনুন এবং সবার সামেন িভিডও চািলেয় দখান। েত ক দেলর জন ই
অপরপে র ব ব শানা এক কৗতু হেলা ীপক অিভ তা হেত পাের এবং তারপর তারা িবিভ আলাদা আলাদা
ধরেনর িতি য়া িনেয় আেলাচনা করেত পােরন।

করণীয় #৩:

িবষয়ব ঃ গা ীর মেধ পু ষত

আেলাচনা াব  | www.videovolunteers.org

সমাজ িকছু িল িভি ক ভূ িমকা সৃি কের মিহলা এবং পু ষেদর বাধ কের িকছু রকমভােব ব বহার করেত বা িবেশষ
িবেশষ অব ােত িকছু িনিদ রকমভােব িতি য়া দখােত। আগামী করণীয় চট কের পেড় ফলেল আপিন বুঝেত
পারেবন িল স ে িকছু গেত বাঁধা ধারনা িকভােব সমােজ ছিড়েয় দওয়া হয়।
দা েত র িচ ঃ এক সাদা বােডর ওপর দুেটা চৗেকা বা আঁ ন। এক েত িলখুন “পু েষর মেতা ব বহার
ক ন”, অন েত “মিহলার মেতা ব বহার ক ন”। অংশ হণকারীেদর দু দেল িবভ ক ন- এক মিহলােদর,
অন পু ষেদর। আপনার দুজন মধ তাকারীেক েয়াজন। পু ষেদরেক িজ াসা ক নঃ আপনােক কউ কখনও
বেলেছ “পু ষ মানুেষর মেতা ব বহার কেরা”? একটু মেন ক ন, সইসম পিরি িত বা ঘটনা যখন আপনােক এই
কথা বলা হেয়িছল। “পু ষ মানুেষর মেতা ব বহার” করার অথ আপনার কােছ িক তা িলখুন।
মিহলােদর িজ াসা ক নঃ আপনােক িক কউ কখনও বেলেছ “মিহলার মেতা ব বহার কেরা”? একটু মেন ক ন,
সইসম পিরি িত বা ঘটনা যখন আপনােক এই কথা বলা হেয়িছল। “মিহলার মেতা ব বহার” করার অথ আপনার
কােছ িক তা িলখুন।
অংশ হণকারীেদরেক বােড এেস ব িল ভিত করেত বলেত পােরন অথবা পার িরক আলাপচািরতার মাধ েম
ওনােদর িনেজেদর মত ব করেত বলেত পােরন। মেন রাখেবন, এই করণীয় র মাধ েম আমরা িকছু গেত বাঁধা
ব বহার অথবা সামািজক কাযকলাপেক িচি ত করার চ া করিছ, ব ি গত ব বহারেক নয়।
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করণীয় #৪:

িবষয়ব ঃ গা ীর মেধ পু ষত
আপনার দলেক দু ভােগ িবভ ক নঃ পু ষ এবং মিহলা। যিদ আপনার দেলর সবাই মিহলা হন, তাহেল এক
দলেক পু ষেদর মেতা ও আেরক দলেক মিহলােদর মেতা অিভনয় করেত বলুন।
েত ক দলেক িন িলিখত
িল ক ন এবং তােদরেক অনুেরাধ ক ন উ র িল ছাট ছাট িচর েট িলখেত।
ওনােদরেক এক শে র মেধ ( যমন-“উ ”, “নমনীয়”, “বলশালী” ইত ািদ) উ র িদেত উৎসািহত ক ন।
●
●

পু ষরা মিহলােদর থেক আলাদা িকভােব
কান কান অনুভূিত িল পু ষেদর থাকা চেল না

●

পু েষরা িকভােব িনেজেদর অনুভূিত বা আেবগ কাশ কেরন

●

মিহলারা িকভােব পু ষেদর থেক আলাদা

●
●

কান কান অনুভূিত মিহলােদর থাকা চেল না
মিহলারা িনেজেদর অনুভূিত বা আেবগ িকভােব কাশ কেরন

দু দেলর উ র পর েরর সােথ িমিলেয় দখুন এবং একই ে র উ ের পু ষেদর মিহলােদর স ে এবং মিহলােদর
পু ষেদর স ে ব েব র তু লনা ক ন। উ র িলর মেধ িমল এবং অিমল িল িনেয় আেলাচনা ক ন।
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করণীয় #৫:

িবষয়ব ঃ সং ৃ িতেত পু ষত ঃ
দা েত র িচ ঃ িতিদনকার করণীয় সাং ৃ িতকভােব ীকৃ ত কাযকলাপ যা মিহলা এবং পু ষেদর ে েযাজ
তার এক তািলকা বানােত বলুন আপনার অংশ হণকারীেদরেক। আপিন ওেদরেক িকছু উদাহরণ িদেত পােরন
যমনঃ ঘামটা দওয়া, িবেয়র পের বািড় পিরবতন করা, িবেয়র পের পদবী পিরবতন করা ইত ািদ। ওনােদর উ েরর
ওপর িভি কের িকছু
করেত পােরনঃ
●

এইসব থার মেধ িক ধানত মিহলারাই আব ?

●

এ িল িক ওনােদর দনি ন জীবনযা ােক ক কর কের তােল?

●

এ িল িক ওনােদর কােছ হণেযাগ ?

●

ওনারা িক কানিদন এই থা িলর িব ে “ কন পালন করেবা”জাতীয়

●

এই িচ াধারায় পু ষেদর ভূ িমকা িক?
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তু েলেছন?

করণীয় #৬:

িবষয়ব ঃ সং ৃ িতেত পু ষত ঃ
সৗ েযর ধারনাঃ মেন ক ন য দল র সােথ আপিন কাজ করেছন, তারা এক
তােদর অিভেনতা বাছেত হেব। ওেদর িজ াসা ক নঃ

িফ

তির করেছ এবং স র জন

●

আপনােদর পছে র অিভেন ী ক? অথবা আপনােদর আদশ অিভেন ীেক িকরকম দখেত হেত হেব?

●

আপনার পছে র খলনািয়কা ক হেবন? অথবা, আপনার িফে র খলনািয়কা েক িকরকম দখেত হেত
হেব?

●

আপনার পছে র নায়ক ক হেবন? অথবা, নায়কেক কমন দখেত হেত হেব?

এই করনীয় র অংশ িহেসেব আপিন ওেদর এটাও িজ াসা করেত পােরন। একজন আদশ কেনেক িকরকম দখেত
হওয়া উিচত?
অিতির

করনীয়ঃ ববািহক িব াপনঃ

য দল র সােথ আপিন কাজ করেছন, তােদরেক বলুন তােদর িনেজেদর জন এক আদশ পা বা পা ী চেয় এক
ববািহক িব াপন িলখেত। ওনােদরেক স পেড় শানােত বলুন। ওনােদর সে সৗ েযর িকছু গেত বাঁধা
ধ ান-ধারণা স ে (ফসা, রাগা, ঘন চু ল ইত ািদ) এক িব ািরত আেলাচনা ক ন।
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করনীয় #৭:

যৗনিহংসা। ধষণঃ
িন িলিখত গ

র মেধ বষম িচি ত করেত পারেবন িক?

িনেচ দওয়া কস- ািড আপনার দেলর কােছ পেড় শানান। তারপর ওেদর বলুন য আপিন ওই
শানােবন এবং এইবার নেত নেত যখনই ওরা কান বষেম র ঘটনা িচি ত করেত পারেব তখন
হাততািল িদেয় ওেঠ। যিদ আপিন হাততািলর আওয়াজ শােনন, পড়া ব কের ওেদরেক িজ াসা ক
হাততািল িদেয়িছেলন? ওনারা বষম িবে ষণ করা শষ করার পের আপিন আবার কস- ািড
ক ন। ওনােদর যিদ বষম িবে ষণ করেত অসুিবেধ হয়, তাহেল আপিন ওনােদর সাহায ক ন।

আেরকবার পেড়
যন ওরা
ন কন ওরা
পড়া

কস- ািডঃ ২০ বছর বয়সী শীলা মােঠ কাজ কের স া ৬টা নাগাদ বািড় িফরিছল। ওর িতেবশী রাজ নােমর
এক ছেল এিগেয় এেস শীলােক জার কের টেন তার গািড়েত তােল। স তারপর গািড় এক িনজন জায়গায়
দাড় করায় এবং শীলােক তার সােথ যৗনস
াপেন বাধ কের। িশলা অ ান হেয় যায় এবং রাজ তােক সখােনই
ফেল রেখ চেল যায়। পরিদন শীলা কােনামেত বািড় ফের এবং নারকীয় ঘটনা তার মা-বাবােক জানায়।
অিভভাবকেদর সে শীলা তার িনকটতম থানায় যায়। পুিলশ FIR িনেত অস ত হয়। তােদর ব ব হাল অপরাধ
যখােন ঘেটিছল, স তােদর এলাকার মেধ পেড় না।
অবেশেষ, গা ীর থেক চাপ আসার পের এক FIR ফাইল করা হয়। শীলার বয়ান নিথভু করার সময় পুিলশ
তােক
কের “ওইিদন স ােবলায় তু িম িক পাশাক পেরিছেল? অত দিরেত তু িম বািড়র বাইের িছেল কন? তু িম
িনি ত য ওই ছেল র সােথ তামার কান স ক িছল না?”
এরপের শীলা যখন ডা াির পরী ার জন হাসপাতােল যায়, সখােন ডা ার তােক তার িন াে র অ বাস খুেল
িবছানায় েত বেলন। এরপর িতিন শীলার ওপর টু -িফ ার- ট প িতেত পরী া চালান। এবার বষম িল িচি ত
ক ন।
কস ািড র মেধ অ িনিহত বষম ঃ
●

রাজ শীলার সােথ তার ই ার িব ে

●

পুিলেশর FIR নিথভু

করেত না রািজ হওয়ার কান অিধকার নই।

●

পুিলশ শীলােক য

িল কেরিছল স িল তার পাশাক-আশােকর

সমােলাচনামূলক। এ

অত

●

ডা ার

যৗনস

প িত

িচ এবং তার চিরে র িত

অসহানুভূিতশীল আচরণ।

পরী া করার আেগ শীলার থেক তার

িনিষ টু -িফ ার- ট

াপন কের।

াতসাের দওয়া স িত হন কেরনিন। উিন তার ওপর

েয়াগ কেরিছেলন।
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করনীয় #৮:

িবষয়ব ঃ যৗনিহংসা। দা

ত ধষণঃ

বষম িচি ত ক নঃ পরবত কস ািড পেড় িনেয় এই করণীয় পিরচালনা করেত পােরন। তারপর ওেদর
বলুন য আপিন ওই আেরকবার পেড় শানােবন এবং এইবার নেত নেত যখনই ওরা কান বষেম র ঘটনা
িচি ত করেত পারেব তখন যন ওরা হাততািল িদেয় ওেঠ। যিদ আপিন হাততািলর আওয়াজ শােনন, পড়া ব কের
ওেদরেক িজ াসা ক ন কন ওরা হাততািল িদেয়িছেলন? ওনারা বষম িবে ষণ করা শষ করার পের আপিন
আবার কস- ািড পড়া
ক ন। ওনােদর যিদ বষম িবে ষণ করেত অসুিবেধ হয়, তাহেল আপিন ওনােদর
সাহায ক ন।
কস- ািডঃ কমলা এবং তার ামী কমেলর দু’মাস হাল িবেয় হেয়েছ। ওেদর িবেয়টা হেয়িছল স
কের। কমলা
আশা কের, য তার ামী তার সােথ আরও সময় কাটােব। িক , কমল েত কিদন তার কােজর পের তার ব ু েদর
সােথ দখা কের মদ পান কের। একিদন কমল , কমলার সােথ যৗনস
াপন করেত চাইেলা। িক , যেহতু কমল
তার সােথ যেথ সময় কাটায়িন, কমলা তার ামীর সােথ দূর অনুভব কের এবং তার সােথ কানরকেমর
যৗনস
াপেন অ া
বাধ কের। এর ফেল কমল রেগ যায় এবং তারপের কমলার ঘারতর আপি সে ও
কমল তার শরীেরর সােথ তার যা ইে তাই কের।
উপেরা কস র মেধ বষম ঃ েত ক মানুেষর(নারী িকংবা পু ষ) অিধকার আেছ তার িনেজর শরীর স ে
যাবতীয় িস া নওয়ার। সুতরাং, েত ক মানুেষর অিধকার আেছ যৗনস
াপেন অস ত হওয়ার।

আেলাচনা াব  | www.videovolunteers.org

করনীয় #৯:
িবষয়ব ঃ যৗনিহংসা। পািরবািরক িহংসাঃ
পািরবািরক িহংসা িক?
পরবত কস ািড পেড় িনেয় এই করণীয় পিরচালনা করেত পােরন। তারপর ওেদর বলুন য আপিন ওই
আেরকবার পেড় শানােবন এবং এইবার নেত নেত যখনই ওরা কান বষেম র ঘটনা িচি ত করেত পারেব তখন
যন ওরা হাততািল িদেয় ওেঠ। যিদ আপিন হাততািলর আওয়াজ শােনন, পড়া ব কের ওেদরেক িজ াসা ক ন
কন ওরা হাততািল িদেয়িছেলন? ওনারা বষম িবে ষণ করা শষ করার পের আপিন আবার কস- ািড পড়া
ক ন। ওনােদর যিদ বষম িবে ষণ করেত অসুিবেধ হয়, তাহেল আপিন ওনােদর সাহায ক ন।

কস- ািডঃ
গতবছর িবেয় হওয়ার পর থেক একবছর ধের েত ক রােত নীনা তার ামীর হােত ভয়ংকর মার খায়। কখনও তার
দিনক িজ
ামীর হােত তু েল িদেত অস ত হওয়ার জন , কখনও
রবািড়র মানুষেদর িব েপর িতবাদ
করার জন ,্ এমনিক কখনও খাবাের কম বা বিশ নুন িদেয় ফলার জন । নীনােক তার ামী কখনও গরম ইি র
ছ াকা িদেয়েছ, আবার কখনও তােক চামড়ার ব িদেয় মেরেছ। যিদও স িদেনর পর িদন এই িন হ সহ করেত না
পের কেয়কবার তার বাবা-মার কােছ ফরত চেল িগেয়েছ, নীনা েত কবারই তার ামীর বািড়েত িফের এেসেছকখনও ামীর সে কথা বেল িমটমাট কের নওয়ার তার িনেজর বাবামােয়র উপেদেশ, আবার কখনও তার ামীর
িত িতেত য ওই ঘটনার পুনরাবৃি আর ঘটেব না। িক , নীনার ওপর িন হ চলেতই থেকেছ।
করণীয়ঃ আপনার দল েক বলুন এক
●

পািরবািরক ব ব াপনার মেধ িন হ/ বষেম র ঘটনা িচি ত করেত।

যিদ স ী আপনােক মারেধার কেরন, ঘুিস মােরন, থা ড় মােরন, আপনার াসেরাধ কেরন অথবা
আপনােক ধা া মের ফেল দন।

●

যিদ আপনার স ী ব ি গত স

ি

ংস কেরন

●

যিদ আপনার স ী আপনােক আপনার ব ু বা ব বা পিরজেনর সে

●

যিদ আপনার স ী ব ি গত পিরসের অথবা জনসমে

●

যিদ আপনার স ী আপনার অথৈনিতক কাযকলাপ িনয় ন করার চ া কেরন

●

যিদ আপনার স ী অস ব সে হ বন হন এবং আপনার িব ে অমূলকভােব পরকীয়ায় িল থাকার

দখা করেত বাধা দন

আপনােক অপমান কেরন

অিভেযাগ আেনন
●

যিদ আপনার স ী আপনােক আপনার ই ার িব ে ওনার সােথ যৗনস

●

যিদ আপনার স ী আপনােক যৗতু েকর জন হন া করেত থােকন

আেলাচনাসভার িতেবদেনর িবন াস
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াপেন বাধ কেরন

নামঃ________________________________________________________
রাজ ঃ _________________________ জলাঃ__________________________
িবষয় _______________________________________________________
আেলাচনাসভার িম ং এর তািরখঃ____________________UID________________
অংশ হণকারীর
নাম

সংখ া

অংশ হণকারীর
িল

অংশ হণকারীর
বয়স

অংশ হণকারীর
ােমর নাম

অংশ হণকারীর
া র

অংশ হণকারীর
ছিব(আেছ িক
নই)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

আেলাচনাসভার িম ং এ তালা ছিবর সংখ াঃ ___________________________________
মেন রাখেবন েত ক িম ং এর অ ত ৪ থেক ৫
াজআপ দরকার দল িলর।

ছিব দরকার। আমােদর িকছু লং-শট এবং আরও কেয়ক

িমডশট ও

আেলাচনাসভার িম ং িলর িভিডও ি েপর সংখ াঃ _________________________________
মেন রাখেবন আমােদর এই িল েয়াজনঃo
o
o

দল র িভিডও দখার এক ২০ সেকে র শট।
আেলাচ িবষয় িনেয় দল র আেলাচনারত থাকার এক ২০ সেকে র শট
িকছু অংশ হণকারীর আেলাচনা করার/কথা বলার াজআপ শট
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