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কৃত�তা 
  

 
এই   ম�ানয়ুাল�   ি�েয়�ভ   কম�-এর   লাইেস�ভু�,   সুতরাং   আপিন   এর   �য   �কানও   অংশ   ব�বহার   করেত   পােরন,   অবশ�ই 

যথাযথ   �ীকৃিত   িদেয়।   আশা   কির,   যারা   সামািজক   িভিডও   বানায়,   এমন   অন�ান�   সংগঠেনরও   এই   ম�ানয়ুাল�   কােজ 

লাগেব।   আপনােদর   �িশ�েণর   চািহদা   অনযুায়ী   এেক   কীভােব   পালেট   �নওয়া   যায়,   �স   িবষেয়   পরামেশ�র   জন�   ��ে� 

আমােদর   িচ�   িলখেত   পােরন।   এই   ম�ানয়ুাল�   �তির   করেত   ব�   িবক�   গণমাধ�ম   সং�া   আমােদর   অনেু�রণা   িদেয়েছ, 

�যমন,   অপ   এড   �েজ�   এবং   V4C   �নটওয়াক�    ( www.v4c.org   �দখুন),   িবেশষ   কের   �ল   ওয়া��    িনউজ   এবং   উইটেনস, 

যােদর   ম�ানয়ুাল   �থেক   আমরা   সাহায�   িনেয়িছ। 

 
 
  

 

িভিডও   �তির   িশেখ   নাও       | 3 | www.videovolunteers.org 

 

http://www.v4c.org/


িভিডও   �তালা 
 

 

 

য�পািত   জাননু 

আপনার   ট�াবেলট   বা   �ফােন   কী   কী   থাকা   দরকার 

● সব�াধুিনক   অ�া�েয়ড   অপাের�ং   িসে�ম   (লিলপপ   বা  

আরও   পেরর) 

● �মমির   –   ১   িজিব   র �াম,   ৮   িজিব   �রাম 

● ক�ােমরা   –   হাই   �ডিফিনশন   বা   ফুল   হাই   �ডিফিনশন   ১০৮০ 

● ই�ারেনট   –   ওয়াই-ফাই,   িসম,   ড�ল 

● িডসে�   –   ৭   ইি�   বা   ৮   ইি� 

 

 
চাজ�    �দওয়া 

● আপিন   চাজ� ােরর   সাহােয�   আপনার   ট�াবেলট�   চাজ�    িদেত   পােরন। 

চাজ� ার�েক   জ�ােকর   মাধ�েম   একিদেক   আপনার   ট�াবেলট   আর   অন�িদেক 

ইেলকি�েকর   সুইচেবােড� র   সে�   �যাগ   ক�ন। 

● সুইচেবােড� র   সুইচ   �পুন   আর   �দখুন   চাজ�    হে�   িক   না। 

● আরও   জানার   জন�   আপনার   ট�াবেলেটর   ম�ানয়ুাল�   পড়ুন। 

● ব�াটাির   বাঁচােনার   জন�   ট�াবেলেটর   �ীেনর   উ�লতা   যতটা   পােরন 

কিমেয়   রাখুন।   িডসে�   �মনেুত   িগেয়   এই   উ�লতা   কমেবিশ   করেত 

পারেবন। 

● পাওয়ার   ব�া�   িদেয়ও   ট�াবেলট   চাজ�    করা   যায়,   যা   �য   �কানও   �মাবাইেলর 

�দাকােন   পােবন। 

● অ�েয়াজনীয়   �কানও   অ�াপ   ইন�ল   করেবন   না।   তােত   অেনক   �বিশ   ব�াটাির   খরচ   হয়। 

● আপনার   ট�াবেলেটর   ব�াটাির   বেুঝ�েন   খরচ   ক�ন। 
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কীভােব   ট�াবেলট   বা   ক�ােমরায়   িভিডও   �রকড�    করেবন 
 
● এই   �বাতাম� �েপ   ট�াবেলট   অন   ক�ন। 

● মলূ   �মনেুত   যান। 

● ক�ােমরা   আইকন� �শ�   ক�ন। 

● ক�ােমরা�েক িভিডও   �মােড   আননু। 

● ক�ােমরা   �স�ং-এ   িগেয়   ‘িভিডও   �কায়ািল�’   খুেল   �স�েক    HD বা    FHD�ত   �সট   ক�ন। 

● ‘�রকড� ’   �বাতাম�   �পেল �রকিড� ং   ��   হেব।   ওই   �বাতাম�   আবার   �পেল   �রকিড� ং   ব�   হেব। 

● িভিডও   �তালার   সময়   টাবেলট�   দাঁড়   কিরেয়   ধরেবন   না।   কাত   কের   �সাজা   ভােব   ধ�ন। 

● ছিব   যােব   না   �কঁেপ   যায়   তার   জন�   ি�র   থা�ন। 

● জমু   ইন,   জমু   আউট,   প�ান   বা   ��   করেবন   না।   একটা   সু�র   ��ম   �দেখ   �তালা   ��   ক�ন। 

● মলূ   �মনেুত   িফের   যাওয়ার   জন�   এই �বাতাম�   �পুন। 

 

কী   কের   িভিডও   ফুেটজ   ��ব�াক,   িডিলট   বা   �া�ফার   করেত   হয়  

 

��ব�াক 

● মলূ   �মন ু  খুলনু   এবং   গ�ালািরেত   যান। 

● িভিডও�   �বেছ   িনেয়   �� �বাতাম�   �পুন।      িভিডও থামােনার   জন�   �বাতাম� 

�পুন। 

● মলূ   �মনেুত   যাওয়ার   জন� �বাতাম�   �পুন।  

 

িডিলট 

● িভিডও   ফাইল�   �েপ   ধের   থা�ন   যত�ণ   না   �স�   িসেল�   হয়।   অপশন   �মনেুত   িগেয়   িডিলট   �বাতাম�   �পুন 

এবং   তারপর   OK   �বাতাম�   �পুন। 
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কি�উটার   বা   ল�াপটেপ   িভিডও   ফাইল   �া�ফার   করেত   হেল : 

● ইউ   এস   িব   �কবল   বা   �টুেথর   সাহােয�   অথবা   ‘�শয়ার   ইট’-এর   মত   অ�ােপর   মাধ�েম 

আপিন   িভিডও   ফাইল   �া�ফার   করেত   পােরন। 

 

ইউ   এস   িব   িদেয়   �া�ফার : 
● আপনার   ট�াবেলট   ও   ল�াপটপ   বা 

কি�উটাের   ইউ   এস   িব   �কবল 

লাগান। 

● আপনার   ট�াবেলেট   ‘িমিডয়া   �া�ফার’ 

িসেল�   ক�ন।   এবার   তা   কাজ   করার   জেন�   �তির।   এখন   আপিন   আপনার   ট�াবেলেট   �য   িমিডয়া�   আেছ   তােক 

আপনার   ল�াপটেপর   �ীেন   �দখেত   পােবন।   তােক   কিপ   কের   আপনার   ইে�মত   জায়গায়   �প�   কের   িদন। 

 

�াইপেডর   ব�বহার 
 

ক�ােমরা   যােত   নেড়   না   যায়   এবং   ��   ছিব   ওেঠ   তার   জন�   �াইপড   ব�বহার   করেত   হয়। 
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ছিব   বানােনার   কেয়ক�   পিরভাষা   যা   আপনােক   জানেত 
হেব 

 

 
এই   অধ�ােয়   আপিন   িশখেবন   কী   কের   ভাল   িভিডও   তুলেত   হয়।   িক�   তার   আেগ,   যারা   ছিব   বানান   তাঁরা   ব�বহার   কেরন 

এমন   কেয়ক�   কথার   মােন   আপনােক   বেুঝ   িনেত   হেব। 

  

��ম 

ক�ােমরার   মেধ�   িদেয়   �কানও   দশৃ�েক   �দখেল,   তার   �ীেনর   চারেকাণার   মেধ�   একবাের   যা   ধরা   পেড়   তােক   বেল   ��ম। 

 

�লােকশন 
�যখােন   �যখােন   আপিন   ছিব   তুলেছন,   এমন   �িত�   জায়গাই   হল   এেকক�   ‘�লােকশন’। 

 

কে�ািজশন 
��েমর   �ভতের   িবিভ�   চির�,   িজিনসপ�   আর   ফাঁকা   জায়গার   মেধ�   স�ক� েক   বেল   কে�ািজশন।   একটা   শেটর 

কে�ািজশন   আেলা,   ছায়া,   মাথার   ওপর,   পােশ   বা   মােঝ   কতটা   জায়গা   রেয়েছ,   �কান   অ�া�ল   �থেক   ছিব   �তালা   হে�, 

এসেবর   ওপেরও   িনভ� র   কের।   সবেচেয়   ভাল   কে�ািজশন   করার   জন�   ‘�ল   অভ   থাড� স’   অনসুরণ   করেত   বলা   হয়।  

  

শট 
শট   হল   িভিডওর   মলূ   ইউিনট   বা   একক।   ছিব   �তালার   সময়   এক   বাের   যতটা      অংশ   ক�ােমরায়   ধরা   পেড়,   তার   �েত�কটা 

হল   এেককটা   শট।   অথ�াৎ,   একবার   ‘�রকড� ’   �পেল   শট   ��   আর   ‘পজ’   �পেল   �শষ।   �েত�কটা   শট   অ�ত   ১৫-২০ 

�সেকে�র   হেত   হেব।   ধ�ন,   রা�ায়   একটা   সাইেকল   চলার   ছিব   তুলেত   �গেল,   সাইেকলটা   ��ম   �থেক   �বিরেয়   যাওয়া   পয�� 

তুলেবন। 
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�য   িভিডও   শট�িল   স�েক�    আপনার   জানা   দরকার  

পাঁচ�   মলূ   িভিডও   শট 
 

এ�াি�িশং   বা   �িত�া   শট  
এই   শট   �যখােন   ছিবটা   �তালা   হে�   �সই   যায়গা   স�েক�  

একটা   ধারণা   �দয।   সাধারণত   অেনক   দরূ   �থেক   �তালা 

হয়,   যােক   বেল   এ�ি�ম   লং   শট   ( ELS)। 

এই   ছিবেত: 

১।   িবে�াভকারীরা   –   সবেচেয়   ���পূণ�। 

২।   ইমারত�   –   বিুঝেয়   িদে�   �কাথায়   এবং   �কন   ঘটনাটা 

ঘটেছ। 

৩।   পুিলশ   –   এই   গে�র   আেরক   ���পূণ�   চির�। 

৪।   এই   শেট   �িতি�ত   হেয়   যাে�   �য   রাজধানীেত   একটা   ���পূণ�   জায়গায়   িবে�ােভর   গ�   বলা   হেব। 

 

�ােমর   একটা   �িত�া   শট   অবশ�ই   �নওয়া   দরকার। 

 
 

 

লং   (দেূরর)   শট   (LS)   বা   স�ূণ�   শট 
 

লং   শেট   এই   জায়গার   মেধ�   থাকা   চির��িল   ধরা   পড়েব 

এবং   তােদর   পুেরা   শরীর   �দখা   যােব। 

১।   ইমারত   –   �কাথায়   এবং   �কন। 

২।   িবে�াভকারীরা   –   ���পূণ�   চির�। 

৩।   ব�ানার   –   তারা   কী   চায়,   িবে�াভ   �কন। 

৪।   আরও   িবে�াভকারী   –   ���পূণ�   চির�। 

লং   শেট   �বাঝা   �গল   িবে�ােভর   মলূ   চির�   কারা,   কী   তােদর 

দািব।   পুিলশ   আর   িবে�াভকারীেদর   মেধ�   কী   স�ক�    তাও   �বাঝা   �গল। 
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িমিডয়াম   (মাঝামািঝ)   বা   আধাআিধ   শট   (MS) 
 
িমিডয়াম   শট   �কানও   িনিদ��   চির�েক   ধরেব   এবং 

অেধ�ক   শরীর   �দখােব। 

১।   ব�ানার   –   িবে�াভকারীরা   কী   চায়,   �কন   িবে�াভ 

�দখাে�। 

২।   ইমারত   –   �কাথায়,   �কন   িবে�াভ। 

৩   এবং   ৪।   এই   িবে�াভকারীরা   ���পূণ�   চির�। 

এই   িমিডয়াম   শেট   �কানও   িনিদ��   িবে�াভকারীেক   ধের 

তাঁর   িবে�ােভর   কারণ   ব�াখ�া   করা   হে�।   �পছেন   আবার   �দখা   যাে�   �কাথায়   ঘটনাটা   ঘটেছ।   ইমারত   এবং 

িবে�াভকারীর   মােঝর   জায়গাটায়   িতিন   কী   িবষেয়   কথা   বলেছন   তা   �দখা   যাে�। 

 

 
 

/��াজ-আপ   (CU)   বা   কাছ   �থেক   শট  
 
��াজ-আপ   শট   �কানও   এক�   চিরে�র 

আেবগ�িলেক   ফু�েয়   �তােল।   �কানও   মানেুষর 

��াজ-আপ   বলেত   �মাটাম�ু   তার   মাথা   �থেক   বকু 

পয��   �বাঝায়। 

১   এবং   ৩।   ইমারত   –   �কাথায়   এবং   �কন   বেল 

িদে�। 

২   এবং   ৪।   একজন   িবে�াভকারী   ক�ােমরার   সামেন 

কথা   বলেছন,   �কন   িতিন   এখােন   এেসেছন   তা   ব�াখ�া 

করেছন। 

এই   ��াজ-আপ   শট�   একজন   িবে�াভকারীর   আেবগেক   তুেল   ধরেছ,   তাঁর   �িতবােদর   কারণটােক   বিুঝেয়   িদে�। 

চারেট   পেয়ে�র   সবক�েক   কায�করভােব   ব�বহার   করেত   না   পারেলও,   আপনার   �াথিমক   কাজ   হল   আেবগ   ও 

অনভূুিতেক   ধরা,   চারেট   িব�রু   মােঝ   একটা   িনখুতঁ   ��ম   �তির   করা   নয়। 

  

 

িভিডও   �তির   িশেখ   নাও       | 9 | www.videovolunteers.org 

 



এ�ি�ম   ��াজ-আপ   (ECU)   বা   খুব   কােছর   শট 
 
এ�ি�ম   ��াজ-আপ   িনিদ��   �কানও   অ�াকশনেক   তুেল 

ধের   অথবা   কারও   মখুটােক   (মাথা   �থেক   থতুিন   পয��) 

ভাল   কের   �দখায়। 

১।   িকছু   না। 

২।   ইমারত�   –   অথ�াৎ   �কাথায়   এবং   �কন 

৩   এবং   ৪।   কী   ধরেনর   �িতবাদ   এবং   কী   রকম 

�িতি�য়া   হে�   তা   হােতর   ভ�ীেত   �বাঝােনা   হে�। 

এ�ি�ম   ��াজ-আপ   মেন   হয়   খুবই   সাধারণ,   িক�   এটা   খুবই   ���পূণ�।   আরও   বড়   পিরিধর   শেট   �য   খু�ঁনা��েলা 

হািরেয়   যায়,   তা   এেত   ধরা   পেড়।   �খয়াল   রাখেবন,   যােত   সবেচেয়   ���পূণ�   খু�ঁনা�   িবষয়   ওই   চারেট   িব�রু   �কানও 

এক�েত   থােক। 

 
 

আরও   দ�ু   শট   যার   স�েক�    আপনার   জানা   উিচত 
 
পেয়�   অভ   িভউ   (POV)   বা   দিৃ�েকাণ   শট    (�কবল   মানেুষর   ��ে�) 
এেক   সাবেজক�ভ   ক�ােমরাও   বলা   হয়।   এটা   হল   ছিবর   �ছাট   একটা   িসন   যােত   এক�   চির�   যা   �দখেছ   তা   ক�ােমরার   �চাখ 

িদেয়   �দখােনা   হয়। 

 

ওভার   দা   �শালডার   (OTS)   বা   কাঁেধর   ওপর   িদেয়   শট 
আেরক   জন   �লােকর   কাঁেধর   ওপর   িদেয়   �দখার   মত   কের   কােরার   ছিব   �তালােক   ওভার   দা   �শালডার   শট   �নওয়া   বেল। 
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এক�   অ�াকশেনর   পাঁচ   রকম   শেটর   উদাহরণ 

 
িব   �রাল :   িভিডও�র   গ�   এবং   চির��িল   �দখােত   �য   �য   ছিব   �তালা   হে�,   যার   ওপর   শ�   (সা�াৎকার   ও   ভাষ�)   বিসেয় 

ছিব�   �তির   হেব,   �স�িলেক   ‘িব   �রাল’   বেল। 

সব   িব   �রাল�িলেক   ‘িস�েয়�’   িহসােব   তুলেত   হেব। 

 

িস�েয়�  বা   ঘটনা   পর�রা   �তির   হয়   একই   অ�াকশেনর   মেধ�   পর   পর   িবিভ�   শট   সািজেয়,   যা   এিডট   কের   স�ূণ�   ঘটনা 

বা   অ�াকশন�   �দখােনা   হেব।   ধরা   যাক,   �কানও   মিহলা   ��   করেছন।   �কবল   তাঁর   ��   �বলার   একটা   লং   শট   �দখােলই 

�তা   চলেব   না,   ��   করার   সময়   তাঁর   হােত   ��াজ-আপ,   মেুখর   ��াজ-আপ,   তাঁেক   ওভার   দা   �শালডার   ধরা,   ��   �বলার 

লং   শট,   সবই   �দখােত   হেব   (আেগ   �য   পাঁচ�   মলূ   শেটর   কথা   বলা   হেয়েছ   তা   মেন   ক�ন)।�িত�   আলাদা   আলাদা 

অ�াকশেনর   িনজ�   িস�েয়�   থাকেব। 

একটা   �লােকশেনরও   িস�েয়�   হেত   পাের।   �যমন,   আপনার   িভিডও   যিদ   রা�ার   খারাপ   অব�া   িনেয়   হয়,   আপনােক   এই 

রা�ায়   িবিভ�   অ�াকশেনর   িস�েয়�   তুলেত   হেব।   রা�ায়   গািড়   যাতায়ােতর   একটা   লং   শটই   যেথ�   নয়।   আপনােক   গািড়র 

টায়ার�েলার   ��াজ-আপ   িনেত   হেব,   কািহনীর   �স�টা   �বাঝােত   পেথর   ধােরর   িবিভ�   িচে�র   ��াজ-আপ   িনেত   হেব, 

সুিবধামত   জায়গা   �থেক   রা�াটার   একটা   এ�ি�ম   লং   শট   িনেত   হেব,   ইত�ািদ। 

 

িস�েয়�   �সে�   আরও   িকছু   কথা 
এক   জায়গায়   �তালা   পরপর   িস�েয়�   (ঘটনা   ও   অ�াকশন)   িমেল   একটা   ‘িসন’   বা   দশৃ�   �তির   হয়   (�যমন,   একটা   �রে�ারাঁয় 

খাওয়ার   দেৃশ�   অেনক   অ�াকশন   থাকেত   পাের   –   �লােক   খাে�,   ওেয়টাররা   খাবার   িদে�,   ইত�ািদ)।   িস�েয়�   হল   কত�েলা 

শট   যা   এিডট   বা   স�াদনা   কের   পরপর   সাজােল   একটা   গ�   বলেব   বা   একটা   কাজেক   ব�াখ�া   করেব।   আপনার   িভিডও�েত 
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�য   ব�ি�র   স�েক�    আপিন   ছিব   করেছন   তাঁর   সে�   জিড়ত   এমন   িকছু   অ�াকশেনর   িস�েয়�   থাকেত   হেব,   যা 

িনত�ৈনিমিত�ক।   তার   মেধ�   ��াজ-আপ,   িমড   শট,   লং   শট,   পেয়�   অভ   িভউ,   ইত�ািদ   সব   রকম   শট   থাকেলই   ভাল   হয়। 

নীেচ   একজন   মিহলার   কাজ   করার   ছিবর   উদাহরণ   �দওয়া   হল।   এেত   পরপর   পাঁচ�   শট   �দখােনা   হেয়েছ,   যা   একসে�   িমেল 

আপনার   িভিডওেত   এক�   স�ূণ�   নাটকীয়   ঘটনা   বা   অ�াকশন   �তির   করেব।   আেগই   বলা   হেয়েছ,   একই   �লােকশেন   (�যমন, 

এক�   �রে�ারাঁয়)   পরপর   িস�েয়�   কীভােব   এক�   দশৃ�   �তির   করেত   পাের।   অবশ�ই,   িস�েয়�েক   আপিন   �য   িবষয়   িনেয় 

িভিডও   তুলেছন   তার   সে�   অথবা   �য   চির��েক   �দখােত   চাইেছন   তার   জীবনসং�ােমর   সে�   জিড়ত   হেত   হেব। 

 

িনত�ৈনিমত�ক   কাজ :   এ   হল   এমন   িকছু   কাজ,   যা   আপনার   চির�রা   একবার   নয়,   ব�বার   কের   থােক।   আপনার   �ধান 

চির�েক   যিদ   তাঁর   বািড়েত   �দখােনা   হয়,   তেব   তাঁর   বািড়র   �দনি�ন   কাজ�িল   �দখােত   হেব।   �যমন,   একজন   কৃষেকর 

গ��িল   ঘের   আনা,   কােরার   ��   করা,   ঘর   পির�ার   করা,   বা�ােদর   �ুেল   পাঠােনার   জন�   �তির   করা,   ইত�ািদ।   এইসব 

কােজর   ছিব   তুেল   রাখেল   তা   আপনার   ছিব�েক   গিত   �দেব   এবং   আকষ�ণীয়   কের   তুলেব। 

 

ি�-�রাল :   আপনার   ভাষ�   বা   ক�ােমরার   সামেন   কথা   বলা   (PTC)   ��   করার   আেগ   অ�ত   িতন   �সেক�   ক�ােমরা   চাল ু

রাখেবন,   যােত   ��র   কথা�   �রকিড� ং-এ   বাদ   না   যায়। 

 

�পা�-�রাল :   আপনার   ভাষ�   বলা   �শষ   হেয়   যাওয়ার   অ�ত   িতন   �সেক�   পের   শট�   কাটেবন।   িব-�রাল   ও   িস�েয়ে�র 

জন�   এই   �পা�-�রাল   অংশ�   জ�রী।   �যমন,   যিদ   একটা   সাইেকল   চালােনার   লং   শট   �নন,   শট�   কাটার   বা   �শষ   করার 

জন�   তাড়া�েড়া   করেবন   না।   সাইেকলটা   ��ম   �থেক   �বিরেয়   যাওয়ার   িতন   �সেক�   পের   শট   কাটেবন।  
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সু�র   কে�ািজশন   কীভােব   করেত   হয়  
 

�ল   অভ   থাড� স   �মেন   চলনু 
এই   প�িত   অনসুরণ   করেল   আমরা   এক�   শট   বা   ��েমর   ভারসাম� 

(অথ�াৎ   �কাথায়   �জার   পড়েছ)   বঝুেত   পারেবা   এবং   �সই   অনসুাের   ছিব 

তুলেত   পারেবা।   এটা   করেত   হেল   ছিবটােক   মেন   মেন   ল�ালি�   এবং 

আড়াআিড়   দেুটা   কের   �রখা   �টেন   ন’টা   সমান   ভােগ   ভাগ   করেত   হেব। 

এই   �রখা�েলা   আমােদর   শটটা   �কমন   হেব   তা   বেুঝ   কে�ািজশন   করেত 

সাহায�   করেব। 

 
এই   ছিব�েত,   একজেনর   �চােখর   ওপর   িদেয়   একটা   �রখা   যাে� 

এবং   মেুখর   ওপর   ডানিদেকর   একটা   �রখােক   সমেকােণ   �ছদ 

করেছ।   �লাক�   তার   িবপরীেত   আর   একজেনর   িদেক   তািকেয় 

আেছ,   যােক   �দখা   যাে�   না,   িক�   �সিদেকর   ফাঁকা   জায়গা   এই 

�দখার   ব�াপারটা   বিুঝেয়   িদে�   এবং   একটা   সুষম   কে�ািজশন 

�তির   করেছ। 

 
 
এই   ছিবেত   ির�া   �থেক   সরাসির   রা�ার   ভাঙেনর   অংশ�   �দখা   যাে�। 

��েমর   বাঁ   িদেক   ভারসাম�   ঝঁুেক   আেছ   এবং   এমন   একটা   �রখাও   রেয়েছ 

যা   আমােদর   দিৃ�েক   অেনক   দরূ   পয��   িনেয়   যাে�।   সু�র 

কে�ািজশন। 
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মাথার   ওপর   আর   নােকর   পােশ   জায়গা   ছাড়ুন  
 

�ফাকােস   রাখা   ব�ি�   বা   ব�র   মাথার   ওপেরর   ফাঁকা   জায়গােক   বেল    �হড   �ম । 
 

                                    (খুব   �বিশ)                                                                                                           (খুব   কম)                                                                                                         (একদম   �ক) 
 

 
�কউ   �যিদেক   যাে�   বা   তািকেয়   আেছ   �সিদেকর   ফাঁকা   জায়গােক   বেল    �নাজ   �ম    বা    ওয়ািকং   �ম । 

যখন   �কউ   কথা   বলেছ,   �নাজ   �মটা   ���পূণ�               যখন   �কউ   চলেছ,   তখনও   �নাজ   �ম   ���পূণ�  
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আনভূুিমক   �রখা   বনাম   �কানা�িন   �রখা 
 

�রখা 
আমরা   যা   �দিখ   তার   সব   িকছুর   মেধ�ই   �রখা   থােক।   িবিভ�   �রখা   সািজেয়   একটা   আকার   �তির   হয়।   �কানও   িজিনেসর 

িবন�াস,   অব�ান,   �কাণ,   িবিভ�   আকােরর   অনপুাত,   ছায়া,   আেলা,   �ঢউ-�খলােনা   �চহারা,   ইত�ািদ   আরও   অেনক   �রখা   ও 

আকার   �তির   কের। 

আড়াআিড়,   ল�ালি�,   �কানা�িন,   বাঁকা,   আঁকাবাঁকা   –   এ�িল   হল   কেয়ক�   �মৗিলক   �রখা। 

 
আনভূুিমক   �রখা 
এই   �রখা�েলা   ��েমর   এক   একটা   ধােরর   সে�   ল�ভােব   বা   সমেকােণ 

থােক   (ছিব   �দখুন)।   �বিশরভাগ   সময়   এই   আড়াআিড়   বা   ল�ালি� 

�রখা�েলার   জন�   ছিবেত   �কানও   গভীরতা   �নই   বেল   মেন   হয়। 

আরও   মেন   হয়   �য   ছিবেত   �যন   নড়াচড়ার   �কানও   জায়গা   �নই। 

 

�কানা�িন   �রখা 
এই   �রখা�েলা   ��েমর   ধােরর   সে�   �কানা�িনভােব   থােক   (ছিব 

�দখুন)।   এই   �কানা�িন   �রখা�েলা   ছিবেক   গভীরতা   �দয়।   তােত 

চলােফরার   জায়গা   আেছ   বেল   মেন   হয়। 

 
 
��ব� : 

সবসময়   �য   �কবল   �কানা�িন   �রখা�িলই   ছিবেক   গভীরতা   �দয়   তা 

নয়,   কখনও   কখনও   আড়াআিড়   ও   ল�ালি�   �রখাও   তা   করেত   পাের 

(ছিব   �দখুন)। 

 
 
বাঁকা   �রখা 
এই   ছিবেত   আমরা   �দখিছ   একটা   সু�র   বাঁকা   রামধন ু  উেঠেছ   আর 

আনভূুিমক   িদগ�েরখা   তােক   ধের   �রেখেছ।   িবিভ�   �রখা   িমেল   �যন 

��েমর   মেধ�   ��ম   �তির   কেরেছ। 
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আঁকাবাঁকা   �রখা 
এই   ছিবেত   িবিভ�   ধরেনর   �রখা   িমেল   �য   কে�ািজশন   �তির 

করেছ,   তা   জট   পািকেয়   আেছ   বেট,   িক�   আবার   �যন   িবিভ�   িদেক 

যাওয়ার   পথ   খুেল   িদে�। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

নকশা : নকশা   হল   কে�ািজশেনর   আেরক�   ���পূণ�   অ�।   নকশা   কখনও   কখনও   ছিবেক   �দখেত   ভাল   কের   �তােল,   িক� 

কখনও   আবার   নকশা   ভাঙার   মেধ�   িদেয়ই   ছিবটা   আকষ�ণীয়   এবং   নাটকীয়   হেয়   ওেঠ। 

 
 

শট   িল�   �তির   ক�ন 
�ট   করার   আেগ   �েত�ক   �লােকশেনর   জন�   এক�   কের   শট   িল�   �তির   ক�ন। 

শট   িলে�   কী   কী   থাকেব : 

● �লােকশন   (�কাথায়   �ট   করা   হেব)? 

● �ধান   চির�   �ক? 

● �কান   �কান   িস�েয়�   পাওয়া   �যেত   পাের? 

● �য   শট�িল   �লােকশন   বা   জায়গা�েক   �িতি�ত   করেব: 

○ �িত�া   শট 

○ লং 

○ িমিডয়াম 

○ ��াজ-আপ 

○ িডেটল 

● �য   শট�িল   চির��েক   �িতি�ত   করেব: 

○ �িত�া   শট 
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○ ওভার   দা   �শালডার 

○ হােতর   ��াজ-আপ 

○ মেুখর   ��াজ-আপ 

○ এ�ি�ম   ��াজ-আপ 

○ ‘ই�ােরি�ং’   অ�া�ল   �থেক   শট 

○ অ�াকশন   শট 

 

 
 

আেলা 
এমন   জায়গায়   �ট   ক�ন   �যখােন   যেথ�   �াকৃিতক   আেলা   আেছ।   �ট   করার   সবেচেয়   ভাল   সময়   সকাল   আর   সে�,   যখন 

আেলাটা   মাথার   ওপর   থােক   না।   তােত   রং�েলা   সু�রভােব   ফুেট   ওেঠ,   �কানও   কড়া   ছায়া   পেড়   না   এবং   �কানও   িকছুেতই 

�বিশ   আেলা   বা   কম   আেলা   লাগার   ভয়   থােক   না। 

 

আপনার   ক�ােমরায়   কম   আেলায়   ভাল   ছিব   ওেঠ   না।   যতদরূ   পােরন   বাইের   ছিব   তুলনু   আর   রােত   ছিব   �তালা   এিড়েয়   চলনু। 

রােত   ছিব   �তালা   খুব   জ�ির   মেন   হেল   অবশ�ই   একটা   ব�াটািরচািলত   �জারােলা   আেলা   িনেয়   যােবন।   রােত   বা   কম   আেলায় 

��ং-এর   পিরক�না   করার   আেগ   এই   আেলায়   একটু   ছিব   তুেল   �দেখ   িনন   �কমন   লাগেছ। 

যার   ছিব   তুলেছন   �স   যিদ   জানালার   পােশ   থােক   আর   তার   �পছন   �থেক   আেলা   আেস,   তেব   তার   মখু   অ�কার   হেয়   �যেত 

পাের।   সা�াৎকার   �নওয়ার   সময়   এধরেনর   শট   �নেবন   না।   আেলার   উৎস   (সূয�   অথবা   বা�   যাই   �হাক   না   �কন)   �য 

ক�ােমরা   চালাে�   তার   �পছেন   থাকা   উিচত,   যিদ   না   যার   সা�াৎকার   �নওয়া   হে�   তার   পিরচয়   �গাপন   রাখেত   হয়। 
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�ট   করার   পর   িফ�   �নাট   িনন 
 

একবার   �ট   করা   হেয়   যাওয়ার   পর   পাঁচ   িমিনট   একটু   বেস   িনেয়   কেয়কটা   কথা   িলেখ   রাখা   একটা   ভাল   অভ�াস।   একটা 

সাদা   কাগজ   িনেয়   তার   ওপর   িদেক   িলখুন,   ‘�ট   �নাটস’।   তার   নীেচ   মেন   থাকেত   থাকেত   িলেখ   রাখুন,   সবেচেয়   ভাল   দশৃ� 

কী   �দখা   �গেছ,   সা�াৎকােরর   সময়   সবেচেয়   ভাল   উি�   �কান�েক   মেন   হেয়েছ।   আপনার   এিডটােরর   কােছ   এিডট   �নাটস 

পাঠােনার   সময়   এ�েলা   কােজ   লাগেব।  

 

��ং-এর   িকছু   সাধারণ   পরামশ� 
�সরা   অভ�াস : 

● িভিডও   সাংবািদক   িহেসেব   আপনােক   ��ং-এর   জন�   যতটা   সময়   িদেত   হেব   তার   ি��ণ   সময়   িদেত   হেব 

��ং-এর   সময়   ভাবনািচ�া   করেত,   যােত   �িত�   শটই   �েয়াজনীয়   এবং   অথ�বহ   হয়। 

● আপনার   কােজ   যত   শ�ৃলা   থাকেব,   ততই   তা   ভাল   এবং   সহজ   হেব। 

● আপনার   ক�ােমরা   �যন   আপনার   শরীেরর   একটা   অ�   হেয়   যায়   এবং   আপনার   �চােখর   দিৃ�েক   অনসুরণ   কের। 

● হােত   ক�ােমরা   িনেয়   �কানও   �ােম   বা   বািড়েত   ঢুেক   ছিব   তুলেত   আর�   করেবন   না।   ক�ােমরা   ব�ােগ   রাখুন।   আেগ 

ঘেরর   হালচাল   বঝুুন।   চির��িলেক   �ািড   ক�ন।   কীভােব   কাজ   হয়   �দখুন।   �সখানকার   �লাকজন   আপনার 

উপি�িতেত   অভ��   হেয়   উঠুক।   আর   আপিনও   তত�েণ   ��ং   ��ানটা   কের   িনন। 

● ��ং-এর   জায়গায়   কী   ঘেট   চেলেছ   তা   ভাল   কের   �মেপ   িনন।   বা�বেক   (দশৃ�টােক)   সাত-আটটা   ঘটনায় 

(অ�াকশেন)   ভাগ   কের   িনন।   �স�েলার   একটা   তািলকা   ক�ন।   আপনার   �চাখ   �কাথায়   যাে�   �দখুন   (আপনার 

ক�ােমরাও   �সই   িদেক   যােব)। 

● এবার   �েত�কটা   িসন   বা   অ�াকশনেক   এক   একটা   ি�ল   বা   ি�রিচ�   ধের   িনেয়   �স�িলর   একটা   িসিরজ   �ট   ক�ন। 

এক   একটা   িসনেক   অ�ত   পাঁচটা   িস�েয়ে�   ভাগ   ক�ন।   �যমন   ধ�ন   এক   মিহলার   রা�া   করার   ছিব   তুলেছন। 

আপিন   এমনভােব   িসনটা   ধরেত   চান   যােত   তা   অথ�বহ   এবং   কায�কর   হয়,   তাই   �তা?   এখন   আপিন   �য   ���িলর 

উ�র   চান,   তা   িনেজেক   িজ�াসা   ক�ন   (িতিন   কী   রা�া   করেছন?   কীভােব   রা�া   করেছন?   ইত�ািদ)।   িসনটােক 

এমন   পাঁচটা   শেট   (িস�েয়ে�)   �ভেঙ   িদন   যােত   আপনার   ���িলর   উ�র   �মেল   (রাঁধুনীর   হােতর   ECU,   খাবােরর 

ECU,   মেুখর   CU,   রাঁধুনীর   পাশ   �থেক   MS,   রাঁধুনীর   OTS)। 

● �য   িস�েয়��িল   িভিডওেত   �দখেত   ভাল   হেব   মেন   হে�   �স�িলর   একটা   তািলকা   ক�ন।   �ট   করার   আেগ 

আপনার   VV   �ম�রেক   �ফান   কের   �স�িল   বলনু।   তােত   িতিন   আপিন   �য   গ�টা   �ট   করেত   চাইেছন   তার   একটা 

ধারণা   করেত   পারেবন   এবং   আপনােক   আরও   িকছু   দেৃশ�র   পরামশ�   িদেত   পারেবন। 

● গে�   যত   �বিশ   িব   �রাল   থাকেব   ততই   তা   আকষ�ণীয়   হেব।   একটা   দিুমিনেটর   িভিডওেত   একটা   ৩০   �সেকে�র 

সা�াৎকার   �দখেত   একেঘেঁয়   লাগেত   পাের।   �লােক   বরং   সা�াৎকার�   চলেত   চলেত   আরও   িকছু   দশৃ�   �দখেত 

চাইেব।   এেত   িভিডও   �দখার   অিভ�তাটা   আরও   ভাল   হেব   এবং   দশ�কেক   ছিবেত   যা   বলা   হে�   তা   আরও   ভাল 

কের   বঝুেত   সাহায�   করেব। 
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● যখন   �কানও   এফ   আই   আর,   আর   �   আই   দরখা�,   ইত�ািদ   �দখােনার   দরকার   হেব   একমা�   তখনই   ি�ল   বা 

ি�রিচ�   তুলেত   পােরন।   মেন   রাখেবন   �য   আপনার   ক�ােমরায়   খুব   কাছ   �থেক   ছিব   ভাল   নাও   উঠেত   পাের। 

অেনক   সময়   �স�িল   অ��   বা   আউট   অভ   �ফাকাস   হেয়   যােব।   এরকম   ��ে�,   ক�ােমরা�   এমন   দরূে�   ধ�ন 

যােত   ওই   কাগজ   বা   িজিনস�   ��   �ফাকােস   থােক। 

● আপনার   �তালা   চূড়া�   ফুেটেজর   ৫০%   ��াজ-আপ   ও   এ�ি�ম   ��াজ-আপ,   ২৫%   িমড   শট   আর   বািক   ২৫%   লং 

শট   অথবা   এ�ি�ম   লং   শট   হওয়া   উিচত।   অথ�াৎ,   শট�িলর   অেধ�ক   ��াজ-আপ   ও   এ�ি�ম   ��াজ-আপ, 

এক-চতুথ�াংশ   িমিডয়াম   শট   ও   এক-চতুথ�াংশ   লং   ও   এ�ি�ম   লং   শট   হেব। 

● এক�   ভাল   িভিডও   কািহনীেত   দশৃ�   এবং   ‘টিকং   �হডস’   বা   ‘কথা   বলা   মাথা’   ৮০:২০   অনপুােত   থাকেব।   টিকং   �হড 

যােদর   সা�াৎকার   �নওয়া   হেয়েছ   তােদর   (বাইট)   বা   আপনার   (PTC)   হেত   পাের।   তাহেল,   আপনার   গে�র   ৮০% 

দশৃ�   আর   ২০%   সা�াৎকার   এবং/অথবা   PTC   িমিলেয়   হেব। 

● �ছাট   আকাের   ভাবনু।   একটা   িবশাল   মহাকাব�   রচনা   করেত   যােবন   না।   �ছাট   �ছাট   গ�ই   সবেচেয়   ভাল   কাজ 

কের।   একা   থােকন,   এমন   এক   ঘরহারা   নারীর   ক�   সবাই   মেন   রােখ।   �গাটা   অথ�নীিতর   কথা   �কউ   মেন   রােখ   না। 

ছিব   �তালা   আর   গ�   বলা,   দইু   ��ে�ই   এ�ি�ম   ��াজ-আপ   খুবই   ���পূণ�। 

● গ�   অনযুায়ী   �ট   করেত   হয়।   ি�ে�   কী   আেছ   �ভেব   িনেয়   �সই   অনসুাের   �ট   করেবন।   আপিন   ভেয়স-ওভার   বা 

ভােষ�   যা   বলেবন   তার   সে�   �দখােনার   মত   দশৃ�   থাকেত   হেব। 

 
�টকিনক�াল   পরামশ� : 
● �িত�   শটেক   অ�ত   ১০   �থেক   ১৫   �সেক�   সুি�রভােব   ধের   রাখুন। 

● জমু,   প�ান   বা   ��   করেবন   না। 

○ উে�শ�মলূক   প�ান :   যিদ   ক�ােমরা   নড়ােতই   হয়,   এই   িনয়ম�িল   �মেন   চলনু: 

○ ক�ােমরা   না   নিড়েয়ও   ওই   দশৃ��   একবার   অবশ�ই   তুেল   রাখেবন। 

○ ক�ােমরার   নড়াচড়া   �যন   ��েমর   মেধ�কার   চির�   বা   ব��র   নড়াচড়ার   সে�   তাল   �রেখ   চেল।   �কউ 

যখন   হাঁটেছ   বা   সাইেকল   চালাে�,   তার   সে�   সে�   ক�ােমরােক   নড়ান।   তােত   হাত   কাঁপা   বা   ঝাঁ�িন   লাগা 

কম   �বাঝা   যােব।  

○ ক�ােমরার   নড়াচড়ার   একটা   ��   ��   ও   �শষ   থাকেত   হেব।   ক�ােমরা   নড়ােনার   আেগ   এবং   পের   অ�ত 

১০   �সেক�   ি�রভােব   ��মটােক   ধের   রাখুন।   আপনার   িবষয়,   অথ�াৎ   যােক   তুলেছন   �স,   ��ম   �ছেড় 

�বিরেয়   যাক।   যিদ   একটা   চল�   সাইেকলেক   �তােলন,   ক�ােমরা   িনেয়   তার   সে�   সে�   চলনু,   তারপর 

একটা   উপযু�   জায়গায়   দাঁড়ান   এবং   সাইেকলটােক   ��ম   �থেক   �বিরেয়   �যেত   িদন।   �স�   �বিরেয় 

যাওয়ার   পর   আরও   ১০   �সেক�   ি�রভােব   ক�ােমরা   ধের   রাখুন। 

○ �যখােন   স�ব   িবষয়েক   (অথ�াৎ   যার   ছিব   তুলেবন   তােক)   ��েম   ঢুকেত   িদন।   যিদ   জল   আনেত   যাওয়া 

এক   নারীেক   তুলেত   চান,   আেগ   একটা   ভাল   �দেখ   ��ম   ধের   �রেখ   �সখােন   তাঁেক   ঢুেক   আসেত   িদন। 

● এক   জায়গায়   এবং   এক   পিরি�িতেত   হেলও,   সব   দশৃ��িলেকই   িবিভ�   ক�ােমরা   অ�া�ল   �থেক   তুেল   রাখুন। 
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● এমন   জায়গায়   �ট   ক�ন   �যখােন   যেথ�   �াকৃিতক   আেলা   আেছ।   �ট   করার   সবেচেয়   ভাল   সময়   সকাল   আর 

সে�,   যখন   আেলাটা   মাথার   ওপর   থােক   না।   নরম   আেলা   যার   ছিব   �তালা   হে�   তােক   সবেচেয়   ভালভােব   �দখায়। 

রং�েলা   সু�রভােব   ফুেট   ওেঠ   এবং   �কানও   কড়া   ছায়া   পেড়   না। 

● যার   ছিব   তুলেছন   �স   যিদ   জানালার   পােশ   থােক   আর   তার   �পছন   �থেক   আেলা   আেস,   তেব   তার   মখু   অ�কার 

হেয়   �যেত   পাের।   সা�াৎকার   �নওয়ার   সময়   এধরেনর   শট   �নেবন   না।   আেলার   উৎস   (সূয�   অথবা   বা�   যাই   �হাক 

না   �কন)   �য   ক�ােমরা   চালাে�   তার   �পছেন   থাকা   উিচত,   যিদ   না   যার   সা�াৎকার   �নওয়া   হে�   তার   পিরচয় 

�গাপন   রাখেত   হয়। 

● আপনার   ক�ােমরায়   কম   আেলায়   ভাল   ছিব   ওেঠ   না।   যতদরূ   পােরন   বাইের   ছিব   তুলনু   আর   রােত   ছিব   �তালা 

এিড়েয়   চলনু। 

● এক�   চিরে�র   �কানও   অ�াকশেনর   ছিব   তুলেত   তুলেত   মেন   �কানও   ��   জাগেল   তা   িজ�াসা   কের   �ফলনু।   এেত 

একটা   আেগ   �থেক   �তির   না   করা   উ�র   পাওয়া   যােব   এবং   তার   �স�টাও   �বাঝা   যােব। 

● �কমত   ��ম   করাও   �যমন   ���পূণ�,   �কমত   সময়   �দওয়াও   ততটাই   ���পূণ�।   পুেরা   অ�াকশনটাই   যােত 

�তালা   হয়   তা   �দখেবন।   পুেরা   অ�াকশনটা   �রকড�    করেল   একটা   শেটই   একটা   গ�   বলা   স�ব।   অ�াকশনটা   যােত 

�বাঝা   যায়   তার   জন�   তার   আেগ   ও   পের   সময়   িদেত   হেব।   সবেচেয়   ভাল   হয়   আেগ   ও   পের,   দিুদেকই   ১০-২০ 

�সেক�   সময়   রাখেল।   অ�াকশনটা   যত   �ছাটই   �হাক   না   �কন,   পুেরা   শটটা   অ�ত   ৩০   �সেকে�র   হেত   হেব। 

● আপনার   িব   �রােল   ধরা   �াকৃিতক   বা   আশপােশর   শ��িল   ভীষণ   ���পূণ�।   িব   �রাল   �তালার   সময়   কথা   বলেবন 

না   বা   ��   করেবন   না। 
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সা�াৎকার   �নওয়া 
 

 
আপনার   গে�র   জন�   সা�াৎকার   �নওয়ার   উে�শ�   হল   যােত   িবিভ�   ক��র   পাওয়া   যায়   যারা   বলেব   সমস�াটা   কী, 

কীভােব   তা   তােদর   �ভািবত   করেছ   এবং   কী   করা   দরকার।   আপনার   গেবষণার   পয�ােয়   আপিন   �ক   করেবন   কারা   �সই 

ক��র   িদেত   পাের।  

মলু   চির�   �বেছ   �নওয়া 
ভাল   সা�াৎকার   �পেত   হেল   একটা   আকষ�নীয়   িবষয়   বাছেত   হেব।   গে�র   চির��িল   শ�েপা�   হওয়া   দরকার।   এভােব 

দশ�কেদর   সে�   একটা   মানিবক   �যাগােযাগ   �তির   হেব   এবং   তারা   িবষয়টা   িনেয়   ভাববার   কারণ   খুেঁজ   পােব।   আপিন 

এক�   চির�েক   �ফাকাস   করার   জন�   �বেছ   িনেয়   তা   করেত   পােরন।   তার   জন�: 

● এমন   চির�েক   �বেছ   িনন   যার   একটা   ���পূণ�   গ�   বলার   আেছ 

● এমন   চির�েক   বাছুন   �য   ��ভােব   তােদর   গ�টা   বলেত   পাের 

অনমুিত   িনন 

কিমউিন�   কেরসপে��   বা   সামািজক   সংবাদদাতা   িহসােব   আপনােক   কিমউিন�   িমিডয়া   বা   সামািজক   মাধ�েমর 

�মৗিলক   �নিতকতােক   বঝুেত   হেব।   সবসময়   আপনার   িভিডওেত   যােদর   �দখােনা   হে�   তাঁেদর   অনমুিত   িনন   এবং   তাঁরা 

যােত   এর   ফেল   কী   হেত   পাের   �সটা   বঝুেত   পােরন   তা   িনি�ত   ক�ন।   যিদ   তাঁরা   ছিবর   মেধ�   �ফাকােস   থােকন   বা 

তাঁেদর   ��   �দখা   যায়   তেব   তাঁেদর   অনমুিত   �নওয়া   �েয়াজন।   যিদ   বঝুেত   নাও   পােরন   �য   শটটা   আপনার   দরকার 

হেব   িকনা,   তাহেলও   অনমুিত   িনন। 

১।   সবসময়   ��ং-এর   আেগই   অনমুিত   �নেবন। 

২।   সবসময়   কী   পিরণিত   হেত   পাের   তা   বিুঝেয়   বলনু।   কখনও   বলেবন   না   �য,   “িকছু   হেব   না,” 

কারণ   িকছু   হেতই   পাের। 

            ৩।   কী   হেত   পাের   তা   ব�াখ�া   ক�ন।   তাঁেদর   বলনু   �য   তাঁেদর   �ােমর   এবং   সারা   পৃিথবীর   �লাক 

এই   িভিডওটা   �দখেত   পাের। 

            ৪।   তাঁরা   কী   ধরেনর   সহায়তা   �পেত   পােরন   তাও   বলনু।   আপনার   �ফান   ন�র   িদেয়   বলনু 

�কানও   সমস�া   হেল   আপনােক   �ফান   করেত।   বলনু   �য   �কানও   িকছু   হেল   িভিডও 

ভলাি�য়াস�   যতদরূ   স�ব   সাহায�   করেত   �চ�া   করেব,   িক�   আমরা   তাঁর   িনরাপ�ার 

গ�ারাি�   িদেত   পারিছ   না। 

            ৫।   অনমুিত   পাওয়ার   সবেচেয়   ভাল   উপায়   হল   এই   িভিডওর   মাধ�েম   তাঁরা   �কানও   পিরবত� ন 

আনেত   পারেবন,   এটা   ভাবেত   মানষুেক   অন�ুািণত   করা।   তাঁেদর   সা�াৎকার   কীভােব 

ব�বহার   করা   হেব   এবং   কীভােব   তা   পিরবত� ন   আনেত   সাহায�   করেব,   তা   বিুঝেয়   বলনু। 
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িল�সমতা   িবষয়ক   অন�ান�   িভিডও   �থেক   উদাহরণ   িদন। 

            ৬।   �েযাজকরা   িবষয়�র   সে�   তাঁেদর   ব�ি�গত   �যাগােযােগর   কথা   বিুঝেয়   বলেবন।   আপিন 

কীভােব   এই   িবষয়�   স�েক�    সরব   হে�ন   তা   �নেল   তাঁরাও   িনেজেদর   কথা   বলেত 

অন�ুািণত   হেবন। 

            ৭।   আপিন   িনধ�ািরত   সমেয়   �পৗঁছেনার   পর   যিদ   �কউ   হঠাৎ   ক�ােমরার   সামেন   কথা   বলেত 

রািজ   না   হন,   ওই   �ােমই   একই   রকম   আর   �কানও   কািহনী   খেঁজ   বার   করেত   �চ�া   ক�ন, 

যােত   আপনােক   খািল   হােত   িফের   আসেত   না   হয়। 

            ৮।   একজন   যিদ   ক�ােমরার   সামেন   কথা   বলেত   রািজ   না   হন,   আর   কাউেক   িদেয়   একই   গ� 

বলােনার   একটা   উপায়   খুেঁজ   বার   ক�ন।   �যমন,   আপনার   ভােষ�   বলেত   পােরন,   “আমার 

এক   ব�ু   আেছন   িযিন   ধিষ�তা   হেয়েছন।   আিম   তাঁর   নাম   বা   পিরচয়   িদেত   পারিছ   না   কারণ 

িতিন   ইত�ত   করেছন   এবং   ভয়   পাে�ন।   তাঁর   �কন   এরকম   মেন   হে�   তা   আিম   পুেরাপুির 

বঝুেত   পারিছ।   িতিন   যিদও   এই   িভিডওেত   থাকেবন   না,   আিম   তাঁর   কািহনী   বলেবা,   যােত 

আমরা   সকেল   তা   জানেত   পাির   এবং   িকছু   করেত   পাির।”   অথবা,   “অমকু   সরকাির 

আিধকািরক   আমােদর   সে�   কথা   বলেবন   না।   আমার   মেন   হয়,   এর   �থেকই   �বাঝা   যাে� 

�য   িতিন   িকছু   লেুকােত   চান!” 

            ৯।   ধষ�ণ   বা   �বশ�াবিৃ�র   মত   সংেবদনশীল   িবষেয়র   ��ে�,   িনিদ��   বািড়েত   যাওয়ার   সময় 

সব�দা   ক�ােমরা   আর   মাইক   ব�ােগর   �ভতর   রাখুন।   সতক�    থা�ন। 

            ১০।   �য   বা   যারা   কথা   বলেবন,   তাঁরা   ���   �বাধ   করেল   তেবই   সা�াৎকার   ��   ক�ন। 

            ১১।   বলনু   �য   তাঁেদর   মখু   নাও   �দখােনা   �যেত   পাের।   তাঁেদর   �পছেন   আেলা   থাকেলই   মখু   �দখা 

   যােব   না।   এইভােব   কেয়ক   �সেক�   ছিব   তুেল   তাঁেদর   �দিখেয়   স�িত   িনন।   আপনার   ওপর 

   তাঁেদর   স�ূণ�   ভরসা   থাকা   জ�ির   –   তাঁরা   ইত�ত   করেল   আপিন   ভাল   সা�াৎকার 

   পােবন   না। 

            ১২।   �কানও   একা�   ব�ি�গত   বা   �বদনাদায়ক   সা�াৎকার   বা   কািহনী   �তালার   সময়   �লােকশন 

   �ছেড়   চেল   আসার   আেগ   যার   সা�াৎকার   িনেলন   তাঁেক   একবার   পুেরাটা   �দখান। 

এর   সে�   ‘�জ�ার   �েজ�   িফ�   গাইড’-এর   ‘�যৗনিহংসা’   অংেশ   অনমুিত   সং�া�   অধ�ায়�ও   পেড়   িনন। 

সা�াৎকার   �নওয়ার   পিরক�না   ও   ��িত 

সা�াৎকার   �ট   করার   সময়   �য   ���িল   করেত   পােরন   তার   একটা   তািলকা   গেবষণার   পয�ােয়ই   কের   িনন। 

● �দখুন   যােত   আপনার   সব   ���েলাই   িবষেয়র   সে�   স�িক� ত   হয়। 

● �ি�য়াটা   বিুঝেয়   বলনু।   যার   সা�াৎকার   িনে�ন   তাঁর   ���   �বাধ   করাটা   জ�ির।   সা�াৎকার   ��   হওয়ার 

আেগ   তাঁেক   সংে�েপ   আপনার   গ�টা   আর   এই   সা�াৎকােরর   ভূিমকাটা   বলনু। 

● �কবল   ‘হ�াঁ’   বা   ‘না’   উ�র   হয়   এমন   ��   না   করাই   ভাল।   �যমন,   ‘আপনার   �ছেলেমেয়রা   িক   �ুেল   যায়?’   –   এর  
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উ�র   ‘হ�াঁ’   বা   ‘না’   িদেয়   �দওয়া   যায়।   তার   �চেয়   বরং   ��   ক�ন,   ‘আপনার   �ছেলেমেয়রা   কীভােব   পড়ােশানা 

চালাে�?’   এেত   উ�রদাতা   পিরি�িতটা   খুেল   বলেবন।   এই   ধরেনর   �ে�   সাধারণত   ‘�কন’,   ‘কীভােব’,   ইত�ািদ 

থাকেব। 

● আর   একটা   উদাহরণ   –   ‘এ   পাড়ায়   থাকেত   আপনার   ভাল   লােগ?’   এভােব   িজ�াসা   না   কের   বরং   ��   ক�ন   ‘এ   পাড়ায় 

থাকেত   �কমন   লাগেছ?’ 

কীভােব   সা�াৎকার   �নেবন   ও   �ট   করেবন 

যার   সা�াৎকার   �নেবন   িতিন   ��ে�   বেসেছন   িকনা   �দখুন।   ক�ােমরা 

চালােনার   আেগই   তাঁর   �া��   িনি�ত   ক�ন।   সংেবদনশীল   িবষেয়র   ��ে� 

এটা   সবেচেয়   ���পূণ�। 

● একটা   আকষ�ণীয়   ব�াক�াউে�   ভাল   কের   ওই   ব�ি�েক   ��ম   ক�ন। 

তাঁর   মাথার   ওপর   আর   �চােখর   সামেন   যেথ�   জায়গা   এবং   আেলা   �যন   থােক। 

নানা   ভােব   ��ম   কের   �কানটা   ভাল   লাগেছ   �দখুন। 

● একটা   �মাটাম�ু   চুপচাপ   জায়গা   খুেঁজ   িনন,   �যখােন   �কানও   �জার, 

যাি�ক   বা   িবরি�কর   শ�   আসেছ   না।   �রকিড� ং-এর   সময়   আওয়াজ   কের   এমন   আেলা,   পাখা,   ইত�ািদ   �যন   অফ 

কের   রাখা   হয়   �দখেবন। 

● সা�াৎকার   �নওয়ার   সময়   যিদ   আরও   িকছু   �লাকজন   আেশপােশ   থােকন,   তাঁেদর   শ�   না   করেত   অনেুরাধ   ক�ন। 

�দখেবন,   িযিন   সা�াৎকার   িদে�ন   তাঁেক   �যন   �কউ   ��ট   না   করেত   থােক। 

● স�ব   হেল,   চির�রা   �দনি�ন   কাজ   করার   সমেয়ই   তাঁেদর   সা�াৎকার   িনন।   এেত   তাঁরা   মহড়া   িদেয়,   মখু�   কের 

কথা   বলার   সুেযাগ   পােবন   না,   আপিন   অেনক   �াভািবক   কথাবাত� া   পােবন। 

● �কানও   সরকারী   আিধকািরেকর   সা�াৎকার   িনেল,   এমন   ��   ক�ন   যােত   িতিন   �ািয়�   িনেয়   তথ�-�মাণ   িদেয় 

জবাব   িদেত   পােরন।   িক�,   একজন   সাধারণ   নাগিরকেক   িজ�াসা   করেল   এমনভােব   করেবন   যােত   তাঁর   আেবগটা 

�বিরেয়   আেস।   �নেত   ভাল   লােগ   এমন   গ�   অেনক   সমেয়ই   বণ�নামলূক   হয়;   মানষু   কািহনী   বেল   যায়   অথবা 

কীভােব   িবষয়টা   বা�েব   তােদর   �ভািবত   করেছ   তা   বণ�না   কের। 

● �ভেবিচে�   উ�র   �দওয়ার   ���   অবশ�ই   রেয়েছ,   িক�   এটাও   �দখা   দরকার   �য   সা�াৎকার�   �যন   িনিদ�� 

িবষেয়ই   সীমাব�   থােক,   চির��   �যন   কথা   না   বেল   চেল।   যা   ��   কেরেছন   ততটু�রই   উ�র   পাওয়ার   �চ�া 

ক�ন।   দরকার   হেল   ��   উ�র   �পেত   একটু   অন�ভােব   ��টা   আবার   িজ�াসা   ক�ন। 

● সবসময়   উ�রটা   মন   িদেয়   �নেবন।   যখন   �কউ   উ�র   িদে�   তখন   এরপর   কী   ��   করা   যায়   অথবা   আপনার 

তািলকার   সব   পেয়�   কাভার   করা   �গল   িকনা   তা   িনেয়   ভাবেবন   না।   সব   পেয়�   কাভার   করা   যিদও   ���পূণ�,   ব�া 

যা   বলেছন   �সটা   মন   িদেয়   �শানাও   জ�ির।   তাঁর   উ�রটা   �থেক   আর   একটা   ��   উঠেত   পাের,   যা   আপনােক   তখনই 

িজ�াসা   করেত   হেব।   এই   ফেলা-আপ   ���েলা   সা�াৎকারেক   �জারদার   কের। 
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সা�াৎকাের   ভাল   মােনর   শ�   পাওয়ার   জন�   কী   করেবন 

● ক�ােমরা   অন   কের   ১০   �সেক�   িনেজর   গলা   �রকড�    কের   বািজেয়   �ননু   �ক   আেছ   িকনা। 

● সা�াৎকার,   গান,   ভাষ�,   ইত�ািদ   �রকড�    করার   জন�   একটা   িনিরিবিল   জায়গা   বাছুন। 

● শ�   �রকড�    করার   সময়   ছ’ফুেটর   �বিশ   দেূর   ক�ােমরা   ধরেবন   না।   পির�ার   শ�   পােবন। 

● ক�ােমরা   চলার   সময়   িনেজর   মেন   বা   অন�   কারও   সে�   কথা   বলেবন   না।   িবেশষ   কের   িব   �রাল   বা   �াকৃিতক   শ� 

–   �যমন   ব��   রা�ার   বা   শা�   �কৃিতর   –   �রকড�    করার   সময়   এটা   �মেন   চলেবন,   কারণ   এ�েলা   শেটর   জেন� 

জ�ির। 

● ফাঁকা   ঘের   �ট   করেবন   না,   তােত   �িত�িন   হয়। 

● ঘেরর   �ক   বাইের,   বারা�ায়   �ট   করেত   পােরন।   িক�   �খয়াল   রাখেবন   �যন   পাখা,   এ   িস,   �মাটর,   ইত�ািদ,   শ� 

কের   এমন   য�পািত   অফ   কের   �দওয়া   হয়।   �কানও   �উব   লাইট   বা   বাে�র   খুব   কােছও   বসেবন   না,   তােত   মােঝ 

মােঝ   ��া�ক   শ�   হয়। 

● সা�াৎকার   িনেত   িনেত   ‘�ঁ’,   ‘হাঁ’   করেবন   না।   �ধু   ব�ার   �চােখর   িদেক   তািকেয়   এবং   মাথা   �নেড়   �বাঝান   �য 

আপিন   �নেছন। 

● ব�ােক   একটু   �জাের   বলেত   বলনু।   আপনার   ভাষ�   �রকড�    করার   সময়ও   �জাের   বলনু।  

 

�� :   অেনকসময়   �লােক   ক�ােমরার   সামেন   আসেত   চায়   না।   কী   কের   তােদর   �বাঝােবা? 
উ�র : 

● �বিশরভাগ   সময়   এটা   হয়   তােদর   িনরাপ�াহীনতা   �থেক।   তােদর   বলনু   �য   মখু   না   �দিখেয়ও   তােদর   ছিব 
�তালা   স�ব। 

● ব�ােক   একটা   চড়া   আেলা   বা   জানালার   সামেন   দাঁড়   কিরেয়   িদেয়ই   এটা   করা   যায়   (আেগর   ছিব   �দখুন)। 
এভােব   একটুখািন   ছিব   তুেল   তাঁেক   �দখােলই   বঝুেত   পারেবন। 

● আপিন   �পছন   �থেকও   তাঁর   ছিব   তুলেত   পােরন।   তেব   তা   করেল   তাঁর   সামেন   কী   আেছ   �সিদেক   নজর 
রাখেবন।   আপিনও   তাঁর   সামেন   বসেত   পােরন,   যােত   আপনার   মখুটা   �দখা   যােব   আর   িতিন   �পছন   িফের 
থাকেবন।   এটা   করেত   হেল   অবশ�   একটা   �াইপেড   ক�ােমরাটােক   বসােত   হেব   অথবা   অন�   কাউেক   ছিবটা 
তুলেত   হেব। 

● এর   �কানওটাই   যিদ   তাঁর   �হণেযাগ�   না   হয়,   এবং   িতিন   যিদ   �কবল   আপনােক   গ�টা   বলেত   চান,   তাঁেক 
িজ�াসা   ক�ন   �য   আপিন   �নাট   িনেয়   পের   আপনার   ভােষ�   কথা�েলা   বলেল   িতিন   রািজ   িকনা। 

● �দখুন   মলূ   চিরে�র   পিরবােরর   কারও   সা�াৎকার   িনেত   পােরন   িকনা।  

 
কাঠােমা,   ি��,   �ফালডার 

 
 
��ং   �শষ   হেল   �দখেবন,   আপনার   কােছ   অেনকটা   ফুেটজ   জেম   �গেছ।   এবার   �স�েলােক   একটু   �গাছােত   আর   একটা 

কাঠােমা   গড়েত   হেব। 
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আপনার   গ�টােক   �গাছােনার   ধাপ�িল   হল : 

            ১।   আপনার   ‘�ট   �নাট’�েলা   বার   কের   কী   কী   �তালা   হেয়েছ   একবার   ঝািলেয়   িনন। 

            ২।   িনেজেক   ��   ক�ন   – 

ক)   সবেচেয়   ভাল   দশৃ�   কী   কী   তুেলিছ? 

খ)   সবেচেয়   ভাল   সাউ�   বাইট   কী   কী   �পেয়িছ? 

গ)   িভিডওটা   ��   করেবা   �কান   শট   িদেয়? 

            ৩।   ভাষ��েলা   িলেখ   �ফলনু। 

            ৪।   অন�   ভাষায়   বা   উপভাষায়   �য   সা�াৎকার�েলা   রেয়েছ   �স�েলা   অনবুাদ   কের   �ফলনু। 

            ৫।   একটা   এিডট   �নাট   িলখুন। 

            ৬।   ফুেটজ�েলােক   �ফালডাের   ভের   �ফলনু। 

ক�ােমরার   মেুখামিুখ   বা   িপস   টু   ক�ােমরা   (P2C): 
িপস   টু   ক�ােমরা   হল   গে�র   কথক   �েপ   আপনার   �েবশ।   এখােন   আপিন   ভােষ�র   জন�   যা   িলেখেছন   বা   সা�াৎকাের   যা   আেছ 

তার   �যন   পুনরাবিৃ�   না   হয়।   সুতরাং,   মলূ   ��ং   আর   সা�াৎকার�েলা   �রকড�    করা   হেয়   �গেল   তারপর   PTC   �লখাই   ভাল। 

তখন   আপিন   গ�টা   �কমন   ভােব   এেগােব   তার   একটা   আইিডয়া   পােবন।   P2C   আর   ভাষ�   গ�টােক   সু�রভােব   �বেঁধ   �দেব। 

 

কােজর   ডাক   বা   কল   টু   অ�াকশন   (CTA) 
CTA   হল   P2C-র   অংশ। 

�দনি�ন   জীবেন   আমােদর   �য   িপতৃতে�র   মেুখামিুখ   হেত   হয়,   তা   িনেয়   বানােনা   িভিডওেত   �কানও   কােজর   ডাক   থাকেব 

না।   এ�েলার   �কানও   আেলাচনায়   ব�বহার   হওয়ার   স�াবনাই   �বিশ।   তাই,   এেত   কেথাপকথেনর   মত   সা�াৎকার   থাকেত 

পাের,   আর   কেয়কটা   িল�সেচতনতামলূক   িভিডওেক   �ধুমা�   িকছু   দশৃ�   বিসেয়   এিডট   কের   �নয়া   �যেত   পাের।   সাধারণ 

মানেুষর   িকছু   ব�ব�   বা   সাধারণ   িকছু   িবষয়   িনেয়   টুকেরা   টুকেরা   িভিডও   িদেয়   একটা   স�লন   করা   �যেত   পাের। 

 

িল�ৈবষম�গত   িহংসা   িনেয়   �তির   িভিডওেত   অবশ�ই   একটা   কােজর   ডাক   থাকেব।   অথ�াৎ,   CC-�দর   তা   �ানীয়   �চাের 

ব�বহার   কের   িভিডওেত   �য   সমস�ার   কথা   তুেল   ধরা   হেয়েছ   তা   সমাধােনর   জন�   �চ�া   করেত   হেব।   সুতরাং,   এই 

িভিডও�িল   IU   ফরম�াট   অনসুরণ   করেব। 

 
কােজর   ডাক   কীভােব   িলখেত   হয়  
‘কােজর   ডাক’   হল   একটা   িববিৃত   যা   আপনার   দশ�কেদর   িবষয়�   স�েক�    িকছু   করার   জন�   এবং   আপনার   লড়াইেত   �যাগ 

�দওয়ার   জন�   অন�ুািণত   করেব। 

● আমরা   চাইেবা   �য   দশ�করা   বা   �ানীয়   সমাজ   তােদর   সমস�া�েলা   িনেজরাই   সমাধান   ক�ক 
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● এই   কােজ   উেদ�াগী   হেত   আমােদর   দশ�কেদর   বা   �ানীয়   সমাজেক   অন�ুািনত   করেত   হেব   এবং   তা   করার   পথ 

�দখােত   হেব। 

● �কবল   সেচতনতা   ছড়ােলই   হেব   না।   মানষু   কােজর   পেয়�টা   জানেত   চায়।   CTA   তােদর   বেল   �দয়   �কানও   িনিদ�� 

সমস�ার   সমাধােনর   জন�   তারা   �ক   কী   করেত   পাের। 

 

��:    কতৃ� পে�র   �লােকরা   আমার   �ানীয়   সমােজর   কােছ   আসেত   চাইেছ   না।   আমার   �ানীয়   সমােজর 

�লােকরা   এেত   আশাহত   হে�   কারণ   তারা   আমার   িভিডওর   কী   ফল   হে�   তা   �দখেত   পাে�   না। 

উ�র:    িভিডও   ভলাি�য়ােস�র   উ�র   �েদশ   শাখা   প�ােয়ত   �েরর   কতৃ� পে�র   সে�   �যাগােযােগর   ব�াপাের 

একটা   সৃজনশীল   উেদ�াগ   িনেয়েছ।   কতৃ� প�েক   আম�ণ   জানােনা   হে�   প�ােয়ত   অিফেস   আসার   জন�,   যােত 

�ানীয়   সমােজর   �লাকজনও   �সখােন   িগেয়   আপনার   সং�ােম   অংশ   িনেত   পাের।   �ানীয়   সমাজ   যখন   �গাটা 

�ি�য়াটায়   িনেজেদর   জিড়েয়   �নেব,   তারা   অনেু�রণাও   পােব   আর   এই   �ি�য়া   �থেক   হােতকলেম   িশখেতও 

পারেব। 

 

ভাল   ‘কােজর   ডাক’   কােক   বেল? 
● যা   হেব   ��রণাদায়ক   এবং   সৃজনশীল 

● যা   সরাসির   এবং   �জারােলাভােব   বাত� াটা   �পৗঁেছ   �দেব 

● যা   মানষুেক   কী   করা   উিচত   তার   একটা   িদশা   �দেব   এবং   সমাধােনর   পথ   �দখােব 

● যা   সহেজ   করা   যােব   –   এমন   একটা   কােজর   কথা   বলেব,   যা   �লােক   তখনই   করেত   পাের 

● এই   কাজটা   কী   পিরবত� ন   আনেত   পাের   তা   বেল   �দেব।   একটা   ইিতবাচক   বাত� া   �দেব,   �য   �েত�েকই   িকছু   করেত 

পাের 

● �ািয়�   িনেয়   মানষুেক   জানােব   আপিন   িনেজ   সমস�াটার   সমাধােনর   জন�   কী   করেবন   এবং   তােদরও   �যাগ   িদেত 

বলেব 

ভাষ�   বা   ভেয়স-ওভার   (VO): 
ভাষ�   হল   ক�ােমরার   বাইের   �থেক   িকছু   বলা,   যা   িভিডও�েক   আরও   তথ�   ও   গভীরতা   �দেব।   িভিডওর   ব�াক�াউে�   িব 

�রােলর   িস�েয়�   করা   িকছু   �াসি�ক   দেৃশ�র   সে�   ভাষ�   চলেব। 

  

ভােষ�   কী   থাকেব? 
�য   �কানও   ভাল   ভােষ�   থাকেব : 

● সমস�াটার   সামি�ক   �চহারা,   আপনার   গেবষণাল�   তথ�   ও   পিরসংখ�ান   সহ।   িভিডওটা   �কানও   সরকারী   �কে�র 

সে�   জিড়ত   অিধকার   স�িক� ত   হেল   �সই   �কে�র   তথ�ও   িদেত   হেব। 
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● �ছেড়   যাওয়া   তথ�   ও   সূ�,   �যমন   �কানও   তািরখ,   �ি�য়া,   ইত�ািদ,   যা   সা�াৎকােরর   সময়   অেনেক   বলেত   ভুেল 

যান।   এ�েলা   আপিন   িলেখ   িদেত   পােরন।   িভিডওর   �কানও   দেুটা   অংশ   জড়ুেত   হেল   মাঝখােন   একটা   �ছাট   ভাষ� 

ঢুিকেয়   িদেয়   পােরন। 

● অেনক   সময়   সা�াৎকাের   �কউ   অেনক�ণ   ধের   এমন   কথা   বেল   যান,   যার   সারাংশ   ২০-৩০   �সেকে�ই   বেল 

�দওয়া   যায়।   �সে�ে�   আপনার   ভােষ�   এই   সারাংশ   থাকেত   পাের। 

● ভােষ�   সমস�াটার   মলূ   কারণ   স�েক�    আপনার   িবে�ষণ   ও   মতামত   থাকেব।   এভােব   গভীের   ডুব   �দওয়া   সমস�ার 

িশকেড়   �পৗঁছেত   সাহায�   করেব।   ভাষ�   িবিভ�   িবষেয়র   মেধ�   �যাগােযাগ   এবং   �স   স�েক�    আপনার   মতেক   সারা 

দিুনয়ার   কােছ   তুেল   ধরার   সুেযাগ   এেন   �দয়। 

গে�র   মলূ   চির�   সম�   �েয়াজনীয়   িবষয়   ইিতমেধ�ই   বেল   িদেয়   থাকেল   আর   ভােষ�র   দরকার   �নই। 

  

কীভােব   ভাল   ভাষ�   িলখেত   হয়  
● অিডওর   জেন�   িলখুন   –   �লখার   ভাষায়   নয়,   কথা   বলার   ভাষায়।   আপনার   ভাষ� 

হেব   কেথাপকথেনর   মত,   �কানও   িলিখত   ব�ব�   পড়ার   মত   নয়।   িক�   এর   মেধ� 

একটা   গা�ীয�   থাকেব,   তাই   বলার   ঢং   এবং   শ�   চয়ন   এেকবাের   কথ�   ভাষার   মত 

হেব   না। 

● ভাষ�   �লখা   উিচত   সা�াৎকার   �নওয়ার   পের,   যােত   ভােষ�   গে�র   পুনরাবিৃ�   না   হয়। 

● �লখার   আেগ   �ধান   সা�াৎকার�েলা   �দেখ   িনন,   যােত   কী   বাদ   �গেছ   তা   বঝুেত   পােরন   এবং   ি�ে�   তা   জেুড় 

িদেত   পােরন। 

● ল�া   বাক�   িলখেবন   না;   বাক��েলা   �যন   �ছাট   এবং   �াসি�ক   হয়।   �যসব   শ�   আপিন   যা   বলেত   চাইেছন   তার   পে� 

অ�াসি�ক   �স�েলা   বাদ   িদন। 

● তথ�   আর   পিরসংখ�ান�েলা   ভােষ�   �দওয়ার   আেগ   একবার   যাচাই   কের   িনন;   এমন   �কানও   তথ�   �দেবন   না   যা 

সরকাির   সূ�   �থেক   যাচাই   করা   হয়িন। 

● বাঁধা   গৎ   এিড়েয়   চলনু;   িনরেপ�,   িবেশষ   কের   িল�-িনরেপ�   ভাষা   ব�বহার   ক�ন। 

● �রকড�    করার   আেগ   কারও   সামেন   কেয়কবার   �জাের   �জাের   পড়ুন;   �দখুন   �কমন   লাগেছ,   �কানও   মােন   দাঁড়াে� 

িকনা   এবং   ��াতার   ওপর   �কানও   �ভাব   �ফলেছ   িকনা। 

  

P2C   এবং   VO   �রকড�    করা 
● একটা   চুপচাপ   জায়গা   �বেছ   িনন;   ফ�ান,   এ   িস,   �মাটর   ও   অন�ান�   শ�   করা   য�পািত   ব�   করা 

হেয়েছ   িকনা   �দখুন।   ফাঁকা   ঘের   �রকিড� ং   করেবন   না,   তােত   ভীষণ   �িত�িন   হেত   পাের। 

● একটু   আেবগ   িদেয়   বলনু।   �যন   �কানও   ব�ু   বা   পিরিচতেক   গ�টা   বলেছন   এমনভােব   বলনু। 

 

 

িভিডও   �তির   িশেখ   নাও       | 27 | www.videovolunteers.org 

 



ফুেটেজর   কথাবাত� া   অনবুাদ   করা 
সা�াৎকাের   অেনক   সময়   �ানীয়   ভাষা   বা   উপভাষায়   কথা   বলা   হয়।   যিদও   এেত   আমরা   উৎসাহ   িদই   এবং   চাই   �য 

�ানীয়   সমােজর   মানষুরা   �য   ভাষায়   ���   �বাধ   করেবন   তােতই   কথা   বলনু,   আমােদর   এিডটাররা   তা   নাও   বঝুেত 

পােরন।   তাই   তাঁেদর   সুিবধার   জন�   এ�েলা   �কমত   অনবুাদ   কের   িদন।   আমােদর   এিডটাররা   িহি�,   মারা�,   �কা�নী, 

�জরা�,   ওিড়য়া,   বাংলা,   কাি�রী   ও   ইংেরিজ   �বােঝন। 

অন�   �কানও   ভাষায়   সা�াৎকার   থাকেল   তা   অনবুাদ   কের   িদেত   হেব।   �িত�   শ�   ধের   ধের   যথাযথ   অনবুাদ   করেত 

হেব   এবং   ি�প-এর   নাম   িলেখ   িদেত   হেব। 

 

এিডট   �নাট  
বা   স�াদেকর   জন�   �নাট   �তির   করা 
এই   �নাট�   �থেক   স�াদক   বঝুেত   পারেবন   ছিবর   কীরকম   �চহারাটা   আপনার   মাথায়   ঘুরেছ।   আপনােক   এই   িজিনস�েলা 

িলখেত   হেব: 

● কীভােব   ছিবটা   ��   করেত   চান   –   �ক   �কান   শট   এবং   �কান   সাউ�   বাইট   িদেয় 

● কীভােব   ছিবটা   এেগােব   ভাবেছন 

● ভাষ�   �কাথায়   িদেত   চান 

● কীভােব   ছিবটা   �শষ   করেত   চান 

● �কানও   িবেশষ   সুর   বা   স�ীেতর   কথা   ভাবেছন   িকনা   –   যিদ   ভােবন,   হয়   তা   ফুেটেজর   সে�   পা�েয়   িদন, 

নয়েতা   ��   কের   বেল   িদন   �সটা   �কমন   হেব 

● িবেশষ   �কানও   ি�টেমে�র   কথা   ভাবেছন   িকনা   –   �যমন,   আপিন   হয়ত   পরী�ামলূকভােব   িভিডও�েত 

ভাষ�   না   রাখেত,   অথবা   �কানও   কথাবাত� াই   না   রাখেত   চান 

এিডট   �নাট   ওয়াড�    ড�েমে�   িলখুন   অথবা   হােত   িলেখ   তার   পির�ার   ছিব   তুেল   পাঠান।   এটা   একটা   �ফা�াের   ভ�ন। 

 

ফুেটেজর   �ফা�ার   �তির   করা 
��ং-এর   সব   কাজ   হেয়   �গেল   এবার   সম�   ফুেটজ   একটা   কি�উটাের   �া�ফার   কের   আপনার   ��ট   �কা-অিড� েনটার 

বা   এিডটারেক   পাঠােবন।   তার   আেগ   ফুেটজটােক   কেয়কটা   �ফা�াের   সাজােত   হেব। 

১।    P2C এবং  VO 
২।   সা�াৎকার 
৩।   িব   �রাল 
৪।   এিডট   �নাট 
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�া�ফার   করা   এবং   ি�প�িলর   নতুন   নামকরেণর   �টকিনক�াল   িবষেয়র   জন�   ‘�পা�   ��াডাকশন’   অধ�ায়   �দখুন। 

 

ি�প�িলর   নতুন   নামকরণ   ও   �ফা�াের   সাজােনা 
আপনার   ফুেটজ�েলা   এই   পাঁচটা   �ফা�াের   �গাছােত   হেব: 

১।       P2C (যিদ   থােক) 

ক)   ��র    P2C [ি�পটােক   এই   নােমই   নতুন   নাম   িদন] 

খ)   �শেষর    P2C [ি�পটােক   এই   নােমই   নতুন   নাম   িদন] 

২।    VO [ি�পটােক   এই   নােমই   নতুন   নাম   িদন] 

৩।   সা�াৎকার 

৪।   িব   �রাল 

৫।   এিডট   �নাট   [হয়   একটা   ওয়াড�    ড�েম�   নয়েতা   হােত   �লখা   �নােটর   ফেটা] 
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প�াক   কের   �িরয়াের   িভিভর   দ�ের   পাঠােনা 
 

  

DVD   বানােনা 
● একটা   জায়গা   �দখুন   (সাইবার   কােফ   বা   অিফস)   �যখােন   কি�উটার   ব�বহার   করেত   পারেবন। 

● িনেরা   বা   ইউিলড   জাতীয়   �কানও   সফটওয়�ার   িদেয়   একটা   DVD   বািনেয়   �ফলনু। 

● �ডটা   ফরম�ােট   DVD   বানান।   ‘মিুভ   DVD’   বা   VCD   করেবন   না। 

● আপনােক   িযিন   DVD   বািনেয়   িদে�ন   িতিন   যিদ   �কান   ফরম�ােট   করেবন   তা   বঝুেত   না   পােরন,   VV   অিফেস 

�ফান   ক�ন,   �কউ   তাঁেক   বিুঝেয়   �দেবন। 

● সব   সময়   দেুটা   DVD   বানােবন   –   একটা   VV   অিফেস   পাঠােনার   জন�   আর   একটা   িনেজর   জন�।   যিদ   �পাে� 

হািরেয়ও   যায়,   আপনার   কােছ   আর   একটা   থাকেব।   এটা   খুব   ���পূণ�।  

DVD   প�াক   করা 
● DVD   পাঠােনার   জন�   �ফাম   বা   বাবল   শীট   �দওয়া   �য   িবেশষ   খাম   পাওয়া   যায়,   তােতই   আপনার   DVD   প�াক 

ক�ন,   যােত   �ভেঙ   না   যায়   বা   আঁচড়   না   পেড়।   সাধারণ   খােম    DVD   পাঠােবন   না। 

● ওয়াড�    ড�েম�   বা   ছিব   িহসােব   এিডট   �নাট   না   পাঠােল,   তা   কাগেজ   িলেখ   ওই   খােমই   পাঠান। 

● খােমর   ওপর   “State   Coordinator,   Video   Volunteers”   িলেখ   তা   �িরয়ােরর   মাধ�েম   আপনার   ��ট 

অিফেস   পাঠান।   আপনার   ��ট   �কা-অিড� েনটারেক   �ফান   কের   ��ট   অিফেসর   �কানা   িলেখ   িনন। 

● যিদ   আপনােক   �গায়া   �থেক   �কউ   �ম�িরং   কেরন   অথবা   আপনােক   সরাসির   �হড   অিফেস   ছিব   পাঠােত   বলা   হয়, 

তেব   এই   �কানায়   পাঠান:   Video   Volunteers,   House   No.1224   26/3,   St.   John   Road,   Gaum 

Vaddy, Anjuna, Bardez, Goa 403509 

● সবসময়   খােমর   ওপর   আপনার   নাম,   �জলা,   রাজ�   আর   �পা�   করার   তািরখ   িলেখ   �দেবন।  

ভাল   �িরয়ার   সািভ� স   বাছুন  
● সরকাির   ি�ড   �পা�   অবশ�ই   ভাল,   কারণ   �বিশরভাগ   ডাকঘের   এই   পিরেষবা   থােক। 

● ি�ড   �পা�   না   থাকেল   �কানও   িনভ� রেযাগ�   �াইেভট   �িরয়াের   পাঠান।   অবশ�ই   রিসদ   �নেবন। 

 

রিসেদ   একটা   ‘কনসাইনেম�   না�ার’   বা   ‘��ািকং   না�ার’   থােক।   �িতবার   খামটা   পা�েয়ই   এই   ন�রটা   এবং   �িরয়ার 

সািভ� েসর   নাম   আপনার   ��ট   �কা-অিড� েনটারেক   জািনেয়   িদন। 

 

মেন   রাখেবন:   কনসাইনেম�   না�ার   ছাড়া   আপনার   খােমর   হিদশ   করা   স�ব   নয়। 
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