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ধ�্যবোদজ্োপ�

ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে কলোজ কনর উৎেলোি ফজলোগলোনিলোর 
জি্ জিএমএসজস, জিএএমজপ, এসএইচআইজপ ও 

এসএএ�জিআরএএম-নক নবনশষ ধি্বলোে। তিনবনল েলোিলোয্ করলোর 
জি্ নরিনিনির ইনকলোিনমক এন্ড ফেলোশ্লোল নরে্লোচ কলোউনসেল এবং 
নিপলোি্নমন্ট ফর ইন্টলোরি্লোশিলোল ফিিলপনমন্ট (Research Grant 

number RES-167-25-0193)-ফক ধি্বলোে। যনেও এখলোনি উনলেনখত 
মতলোমত ফলখনকর নিজস্ব। যলোঁরলো এবং ফয েমস্ত েংস্লো আমলোনের েলোিলোয্ 

কনরনে, এই মতলোমনতর েনগে তলোনের ফকলোিও েম্পক্ ফিই।
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জবষয়

বলোস্তবতলো ও উনদেশ্
িীনত এবং রিস্তুনত

রিথম কলোজ : নটেকনিলোল্লোরনের কথলো ফশলোিলো

নবিতীয় কলোজ : েনব েি েমনটিবধি িনয় কলোজ করলো

তৃতীয় কলোজ : িলোিক করলো

চতকুথ্ কলোজ : নটেকনিলোল্লোরনের েনগে ফেখলো করলো

পঞ্চম কলোজ : নবনিন্ন পনরনস্নত নিনয় েমনটিবধি িনয় কলোজ করলো

ষষ্ঠ কলোজ : কলোনজর পনরকল্পিলো ততনর করলো

েপ্তম কলোজ : পুিমূ্ল্লোয়ি ও েংনশলোধি



(৫)

বোস্তবতো
এই টরেজ�ং মজিউহের প্রহয়োি�ীয়তো কী?

ফগলোষ্ঠীবধি কলোনজর জি্ ফয েমস্ত ফটেকনিলোল্লোনরর গুরুত্বপূণ্ িূনমকলো রনয়নে, তলোঁনের ফবলোঝলো এয়ং কলোনজর েুনবধলোনথ্ 
এই মনিউলনি ততনর করলো িনয়নে।

এখলোনি অনিক রিনশক্ষণ পব্ আনে, যলোর মলোধ্নম অংশগ্রিণকলোরীরলো স্বলোস্্ অথবলো ফরিলোগ্রলোম ম্লোনিজনমন্ট েম্পনক্ 
কলোনরগনর তথ্ পলোনবি। নকন্তু বলোস্তনব কলোজ করলোিলো অনিক কনিি। রিিলোবশলোলী ফললোনকরলো ফগলোষ্ঠীর েেে্নের কলোনজ বলোধলো েৃনটি 
করনব। রলোজিীনতক, েরকলোনর আনধকলোনরক, েলোংবলোনেক, অি্ ফস্বনছেনেবী েংস্লোগুনল অথবলো স্বলোস্্কম্ীরলো কলোনজ বলোধলোর েৃনটি 
করনত পলোনর, আবলোর েলোিলোয্ও করনত পলোনর। এই রিিলোবশলোলী ব্নতিনেরই আমরলো ফটেকনিলোল্লোর বলব। েলোফল্ ফপনত ফগনল 
গুরুত্বপূণ্ ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে েনচতি িলোনব িলোনললো েম্পক্ ততনর করনত িনব। তৃণমূল স্তনরর কম্ীরলো রিিলোবশলোলী ফগলোষ্ঠীর 
েনগে িলোনললো েম্পক্ ততনর করনত কী কী পনরকল্পিলো করনব, তলো এই মনিউলনির মলোধ্নম জলোিলো যলোনব।

এই টরেজ�ং মজিউেজে কোহদর ি�্য?

তৃণমূল স্তনরর েংস্লোগুনলনক যলোরলো রিনশক্ষণ ফেনব, তলোনের জি্ ততনর করলো িনয়নে এই মনিউলনি।

উহদেশ্য

❏❏ ফটেকনিলোল্লোরনের মনতলো জনিল িলোনব িলোবনত েলোিলোয্ করলো।
❏❏  ফটেকনিলোল্লোররলো কীিলোনব কলোজ কনর, নকলোি নবষয়গুনল তলোনের কলোনে গুরুত্বপূণ্, নগলোষ্ঠীর গুরুত্ব তলোনের কলোনে 

কতিলো।
❏❏ কলোনের মলোধ্নম ফগলোষ্ঠী ফটেকনিলোল্লোরনের রিিলোনবত করনত পলোনর, তলো ফবলোঝলো।
❏❏ ফটেকনিলোল্লোরনের রিিলোনবত করলোর জি্ পনরকল্পিলো ততনর করলো।
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�ীজত

❏❏  শনতিশলোলী ব্নতিনের উপর রিিলোব নবস্তলোর করনত িনল ফগলোষ্ঠীর েেে্ ও কম্ীনের জ্লোি অজ্ি করনত িনব। এই 
রিনশক্ষনণর মলোধ্নম তলোনের নশনক্ষত কনর ফতলোললো িনব। নকন্তু তলোনের কী করলো উনচত, তলো ফশখলোনিলো িনব িলো।

❏❏ কলোজ করলোর জি্ গিীর িলোনব নচন্লো করলো রিনয়লোজি। তলো ফশখলোনিলোই এই রিনশক্ষনণর উনদেশ্।

❏❏ রিননের উতির বনল ফেওয়লোর বেনল েব্েলো অংশগ্রিণকলোরীনের কলোে ফথনক নিনত িনব।

❏❏  আপিলোর স্লোিীয় এললোকলোয় বইনয়র উেলোিরণ কলোজ িলোও-করনত পলোনর, নকন্তু ফেই পনরনস্নতর ফমলোকলোনবললো করলোর জি্ 
রিস্তুত থলোকনত িনব।

❏❏ িলোিলো ধরনির কলোনজর জি্ নবনিন্ন ধরনির ফটেকনিলোল্লোনরর েনগে কথলো বলনত িনব (বুকনলনির উেলোিরণ ফেখুি)।

❏❏ নিনজর েুনবধলো মত েময় ফবর কনর কলোজ করলো উনচত। রিথম কলোজনকই আনগ করলো উনচত। তনব এিলো বলোধ্তলোমূলক িয়।

প্রস্তুজত

❏❏  ‘Getting stakeholders on your side’ বুকনলিনি মি নেনয় পড়ুি। ফরেনিং মনিউনলর পলোশলোপলোনশ এিলো আপিলোনক আরও 
িলোবিলো ও পরলোমশ্ ফেনব।

❏❏  নতি-চলোর েপ্তলোি আনগ ফটেকনিলোল্লোরনের স্লোিীয় রিনতনিনধনের রিনশক্ষনণ অংশগ্রিনণর জি্ আমত্রণ করুি 
(চতকুথ্ কলোজ)।

❏❏  েনবর রিনতনলনপগুনলনক নবিতীয় কলোজ ও কলোনজর পনরকল্পিলো করলোর েময় ব্বিলোর করনত িনব(এনপনন্ডসে ফেখুি)। (রিনত 
৪-৬ জি রিনতনিনধর জি্ একনি কনর রিনতনলনপ ততনর করনত পলোরনব িলো)।
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ে্নিকধলোরকগণ
1. পুনলশ
2. িলোেপলোতলোল
3. রলোজিীনতনবেগণ
4. গুণ্লোরলো
5. নরসেলো চলোলকগণ
6. েলোংবলোনেকগণ
7. নশক্ষকগণ

প্রথম কোি: হটেকহ�োল্োরহদর কথো টশো�ো
উহদেশ্য

❏❏  ফটেকনিলোল্লোর বলনত আমরলো কী ফবলোঝলোনত চলোইনে, তলো রিথনমই অংশগ্রিণকলোরীনের কলোনে ব্লোখ্লো করনত িনব। যলোনত 
তলোঁরলো রিনশক্ষনণর উনদেশ্ বুঝনত পলোনরি।

❏❏  ফটেকনিলোল্লোরনের উপর রিিলোব নবস্তলোর করনত ফগনল ফগলোষ্ঠীর েেে্ ও েলোিলোয্কলোরীনের মতলোমতনক একত্র করনত 
িনব।

❏❏  কলোজ করলোর জি্ নবনিন্ন এললোকলোনক বলোেনত িনব, যলোনত নবনিন্ন ধরনির ফটেকনিলোল্লোনরর েনগে কলোজ করলো যলোয়। 
(রিিলোবশলোলী ফটেকনিলোল্লোর ফযমি বলোেনত িনব, কম গুরুত্বপূণ্ ফটেকনিলোল্লোরনের েনগেও কলোজ করনত িনব)।

প্রহয়োি�ীয় সোমগ্ী: চলোি্ ফপপলোর এবং কলম

জ�ধ্োজরত সময়: ১৫-২০ নমনিি

পদ্ধজত
❏❏  েিজ উেলোরণ নেনয় কলোজ শুরু করনত িনব। ফটেকনিলোল্লোর বলো ফগলোষ্ঠীর বলোইনরর েেে্নের েনগে কীিলোনব কলোজ 

করনত িনব, নেিলো ফশখলোনতই এই রিনশক্ষণ, তলো রিথনমই ফবলোঝলোনত িনব।
❏■  ফগলোষ্ঠীর বলোইনর কলোনের েনগে কলোজ করনত িনব?
❏■ লনক্ষ্ ফপৌঁেনত ফগনল কলোরলো আপিলোনক েলোিলোয্ করনত পলোনর?
❏■ কলোনের েমে্লো েৃনটি ফথনক নবরত করনত িনব?

❏❏  চলোি্ ফপপলোনর রিনত্ক ফটেকনিলোল্লোনরর িলোম আললোেলো কনর নলখনত িনব। যলোনত তলো েকনলর ফচলোনখ পনড়। রিনত্ক 
ফটেকনিলোল্লোরনের েম্পনক্ নবশনে নলনখ রলোখলো অংশগ্রিণকলোরীনের জি্ জরুনর।

অংশগ্রিণকলোরীরলো েব উেলোিরণ উনলেখ করলোর পর েলোিলোয্কলোরীরলো তলোঁনের েলোিলোয্ করনবি (বুকনলিনক েবেময় েলোিলোনয্র 
উৎে নিনেনব ব্বিলোর করনত িনব)। নিনজর উেলোিরণগুনলনক শুধু নলনখ রলোখনলই চলনব িলো, অংশগ্রিণকলোরীনের কলোনেও তলো 
বলনত িনব। উেলোিরণ: েলোংবলোনেকরলো কী ফটেকনিলোল্লোর নিনেনব রিলোেনগেক।



(৮)

জবিতীয় কোি: ছজব স�হ�োহে একসহগে কোি
ফগলোষ্ঠীর কলোনজর জি্ রিনয়লোজিীয় ফটেকনিলোল্লোরনের বলোেলোই করনত িনব। এর জি্ রিথম কলোনজর েলোিলোয্ নিনত িনব। এর 
উপর নিনতি কনর পনরর েু’নিলো কলোজ করনত িনব।

উহদেশ্য

❏❏  রিথম কলোনজর েময় নচননিত গুরুত্বপুণ্ ফটেকনিলোল্লোরনের েম্বনধে েনিক ধলোরণলো ততনর করনত িনব 
অংশগ্রিণকলোরীনের।

❏❏  ফগলোষ্ঠীর কলোনজ ফটেকনিলোল্লোরনের েলোিলোয্ ফিওয়লোর রিিলোনবত করনত িনব। ফেিলো কীিলোনব করনত িনব, তলো নিক 
করনত িনব অংশগ্রিণকলোরীনেরই।

প্রহয়োি�ীয় সোমগ্ী

❏❏ এনপনন্ডসে ১-এ ফেওয়লো েনবগুনলনক ফগলোষ্ঠীর েেে্নের মনধ্ নবতরণ করনত িনব।

জ�ধ্োজরত সময়: রিলোয় ১ ঘণ্লো

❏❏ ফেলোি ফেলোি ফগলোষ্ঠীর ২০ নমনিি ধনর েনবগুনল নিনয় আনললোচিলো করনত িনব।
❏❏ ১০ নমনিি ধনর রিনত্ক ফগলোষ্ঠীর কলোে ফথনক রিনতনরিয়লো নিনত িনব এবং আনললোচিলো করনত িনব।

পদ্ধজত

❏❏  ৪-৬ জি অংশগ্রিণকলোরীনক নিনয় একনি েল ততনর করুি। রিনত্ক েলনক একনি কনর েনব নেি। ফেিলো নিনয় 
আনললোচিলো করনত বলুি। তনব েনবিলো ফকলোি ফটেকনিলোল্লোরনক ফবলোঝলোনছে, নেিলো আনগ অংশগ্রিণকলোরীনের জলোিলোি।

❏❏ অংশগ্রিণকলোরীনের েনব নিনয় আনললোচিলো করনত বলুি: জলোিনত চলোি
❏■ কীিলোনব এই ফললোকগুনল আপিলোনের েলোিলোয্ করনত পলোনর?
❏■ কীিলোনব এই ফললোকগুনল েমে্লো ততনর করনত পলোনর?
❏■ কীিলোনব আপনি এঁনের েলোিলোয্ করনত রলোনজ করলোনবি?

❏❏  অংশগ্রিণকলোরীনের েনব েম্বনধে একিলো গল্প বলনত বলুি। রিনতনরিয়লো ফেওয়লোর জি্ রিনতনি েল ফথনক একজিনক 
ফবনে নিি।

❏❏ রিনতনি ফেলোি েল েনবিলো ফেখলোনব আর ফেিলো নিনয় একিলো কনর গল্প বলনব।

ফটেকনিলোল্লোরনের েলোিলোয্কলোরীনত পনরণত করনত আনললোচিলো করলোর জি্ একিলো পনরকল্পিলো ততনর করুি। 
ফটেকনিলোল্লোরনের ফয েমস্ত নবষয় নিনয় আনললোচিলো করনত চলোইনেি, নেই েংরিলোন্ িতকুি িলোবিলোর জি্ বুকনলনির 
েলোিলোয্ নিনত পলোনরি।



(৯)

তৃতীয় কোি: �োেক ততজর

ফগলোষ্ঠী ও ফটেকনিলোল্লোরনের মনধ্ কথনপলোকথনির ওপর একনি িলোিক ততনর করনত িনব। ফটেকনিলোল্লোনরর চনরত্রলোয়ণ ফেনখ 
েশ্করলো উপিলোগ করনব। এই িলোিক ফেনখ শুধু আি্দই িনব িলো, কলোজ করলোরও শনতি পলোওয়লো যলোনব।

উহদেশ্য

❏❏  রিথম কলোনজর েময় নচননিত গুরুত্বপুণ্ ফটেকনিলোল্লোরনের েম্বনধে েনিক ধলোরণলো ততনর করনত িনব 
অংশগ্রিণকলোরীনের।

❏❏  ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে ফকলোি নবষনয় আনললোচিলো করনত ফগনল, েবনচনয় ফবনশ েমে্লো িয়, তলো নিনয় 
অংশগ্রিণকলোরীনের মতলোমত নিনত িনব।

❏❏ এই েমে্লোগুনলনক কীিলোনব ফমলোকলোনবললো করলো িনব, রিথনমই ফে নেনক িজর নেনত িনব।

জ�ধ্োজরত সময়: রিলোয় ২ ঘণ্লো

❏❏ ফেলোি েনল িলোগ িনয় িলোিক ততনর করনত িনব। এর জি্ রিনতনি েলনক ৩০ নমনিি কনর েময় ফেওয়লো িনব।
❏❏ ১৫ নমনিি িলোিক পনরনবশি ও আনললোচিলোর জি্ বরলোদে করনত িনব।



(১০)

প্রহয়োি�ীয় সোমগ্ী (�ো-ও ব্যব�োর করো �হত পোহর)

❏❏  খুব েলোধলোরণ রিপে ফটেকনিলোল্লোরনের জি্ ব্বিলোর করনত িনব (ফযমি: েরকলোনর আনধকলোনরনকর জি্ একিলো 
ফিবল আর কনয়কিলো ফলোইল অথবলো েলোংবলোনেকনের জি্ একিলো ফিলোিবুক)।

পদ্ধজত

❏❏ ৬-১০ নিনয় একনি কনর গ্রুপ ততনর করনত িনব।

❏❏  রিনতনি গ্রুপনক একজি কনর ফটেকনিলোল্লোনরর েনগে আনললোচিলো করনত বলুি। (তলোঁরলো ফকলোিও নবষয়নক গুরুত্ব 
নেনল ফেিলোনক েিজ িলোনব নিি)।

❏❏  ফগলোষ্ঠীর েেে্রলো ফটেকনিলোল্লোরনের ফবলোঝলোনছে, এ নিনয় রিনত্ক গ্রুপনক িলোিক ততনর করনত বলুি। ফকউ ফগলোষ্ঠীর 
েেনে্র চনরনত্র অনিিয় করনব আবলোর ফকউ ফটেকনিলোল্লোনরর চনরত্র অনিিয় কনর ফেখলোনব। ফেখনত িনব কী 
িল? ফক কী বলল? কী ফললোফল িল?

❏❏ িলোিকীয় িলোবিগেী, আনবগ, িলোনে নেনয় িলোিকনক রিলোিবন্ কনর তকুলনত িনব।

❏❏ পনর রিনতনি গ্রুপনক নিনয় িলোিক েম্বনধে আনললোচিলো করনত িনব।

❏❏ িলোিনকর গুরুত্বপূণ্ অংশগুনল মনি করুি। আর ফেগুনলনক কলোয্নক্ষনত্র ব্বিলোর করুি।



(১১)

চতুথ্ কোি: হটেকহ�োল্োরহদর সহগে সোক্্যোৎ
ফটেকনিলোল্লোরনের েম্বনধে জলোিলোর ফেরলো উপলোয় িল, তলোঁনের েনগে ফেখলো করলো। রিনশক্ষনণর েময়ই ফটেকনিলোল্লোরনের িলোকনত 
িনব। তলোঁনের আমত্রণ জলোিলোনিলোর কলোজিলো করনত িনব েলোিলোয্কলোরীনের। এমি ফকলোিও েলোংবলোনেক বলো পুনলশ অনফেলোর অথবলো 
অি্ ফকলোিও রিিলোবশলোলী ব্নতি আনেি, যলোঁরলো আেনত রলোনজ িনবি? রিনত্কনকই আললোেলো িলোনব উপনস্ত করনত িনব।

উহদেশ্য

❏❏  েলোিলোয্কলোরী ও ফগলোষ্ঠীর েেে্নের ফটেকনিলোল্লোরনের মতলোমত েম্বনধে অবগত করনত িনব।
❏❏ ফগলোষ্ঠীর েেে্নের ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে কথলো বললোর উপযুতি কনর তকুলনত িনব।
❏❏  ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে েম্পক্ ততনর করনত িনব। এই কলোজ করলোর জি্ ফগলোষ্ঠীর মনধ্ ফথনকই েেে্নের বলোেলোই 

করনত িনব।

জ�ধ্োজরত সময়: রিলোয় ১ ঘণ্লো

❏❏ ১৫-২০ নমনিি ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে কথলো বললোর জি্।
❏❏ ২০-৩০ নমনিি আনললোচিলোর জি্।

পদ্ধজত

❏❏ রিনশক্ষনণর কনয়ক েপ্তলোি আনগ এক বলো একলোনধক ফটেকনিলোল্লোরনক আমত্রণ জলোিলোি।

❏❏  ফটেকনিলোল্লোরনের বলুি, আরও িলোনললো েম্পক্ ততনরর জি্ তলোঁনের পে্দ-অপে্দগুনল জলোিলো রিনয়লোজি 
(েলোংবলোনেক, পুনলশ)। 

❏❏ বললোর জি্ ফটেকনিলোল্লোরনের ১৫-২০ নমনিি েময় নেি।

❏❏  ফটেকনিলোল্লোরনের বতিব্ েম্বনধে মতলোমত জলোিলোনত এবং রিনে করলোর জি্ অংশগ্রিণকলোরীনের িলোককুি। এর ফনল 
নবতক্ ততনর িনত পলোনর, তলোনত বলোধলো ফেওয়লো উনচত িয়।

❏❏ ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে িলোনললো েম্পক্ ততনরর জি্ কী রিনয়লোজি, তলো আনললোচিলো কনরই রিনশক্ষণ ফশষ করুি।



পঞ্চম কোি:  
পজরজথিজতর ওপর জিজতি কহর গ্রুপ ওয়োক্

আমন্রিত ফটেকনিলোল্লোরনের রিনশক্ষনণর এই অংনশ উপনস্ত থলোকলোর জি্ অিুনরলোধ করুি। তলোঁনের রিনতনরিয়লো খুব মূল্বলোি। 
যনে তলোঁরলো থলোনকি, তলোিনল েমলোনজর ফয অংশ ফথনক তলোঁরলো এনেনেি, তলোর উপর নিনতি কনর রিনশক্ষনণর নবষয়বস্তু ততনর 
করুি। (ফযমি-েরকলোনর আনধকলোনরক, পুনলশ অনফেলোর)।

ফেলোি ফেলোি গ্রুপনক একিলো পনরনস্নত নেি। আর ফেিলো নিনয় আনললোচিলো করনত বলুি। রিনত্কনি পনরনস্নতই ফটেকনিলোল্লোরনের 
েনগে েম্পনক্ত িনত িনব। পনরনস্নত ফমলোকলোনবললো করলোর জি্ গ্রুপগুনলনক পনরকল্পিলো করনত বলুি। আমরলো এখলোনি নকেু 
েমে্লোর উেলোিরণ নেনয়নে। তলো েন্বেও নিনজর মনতলো কনর িলোবুি। কলোরণ ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে কথলো বলনত নগনয় িয়ত 
েম্পূণ্ িতকুি েমে্লোর েম্ুখীি িনত পলোনরি। মূল েমে্লো নিনয় িলোবুি, অংশগ্রিণকলোরীনের বলুি, নেই েমে্লো ফথনক ফবনরনয় 
আেলোর পথ খুঁজুনত।

উহদেশ্য

❏❏  ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে কথলো বললোর েময় ততনর িওয়লো েমে্লোর েমলোধলোি করলোর জি্ বলোস্তব েম্ত পনরকল্পিলোনক 
খুঁনজ ফবর করলো।

জ�ধ্োজরত সময়: রিলোয় ফেড় ঘণ্লো

❏❏ ১০ নমনিি পনরনস্নত েম্পনক্ বললো।
❏❏ ২০ নমনিি পনরনস্নত নিনয় আনললোচিলো করলো।
❏❏  ফটেকনিলোল্লোর, েলোিলোয্কলোরী ও অংশগ্রিণকলোরীনের েনগে আনললোচিলোর পর েমে্লোর েমলোধলোি েম্পনক্ বললোর জি্ 

রিনত্কিলো গুপনক ১০ নমনিি কনর েময় নেনত িনব।
(১২)



প্রহয়োি�ীয় সোমগ্ী

❏❏  পনরনস্নত ফবলোঝলোনিলোর জি্ রিনয়লোজিীয় েলোমগ্রী েংগ্রি করনত িনব (িীনচর উেলোিরণগুনল ফেখুি অথবলো 
মনিলগুনললো ব্বিলোর করুি, নকম্বলো নিনজর মনতলো কনর পনরনস্নত ততনর করুি)।

পদ্ধজত

❏❏ কী কলোজ করনত িনব, নেিলো আনগ গ্রুপগুনলনক ফবলোঝলোি।

❏❏ ৪-৬ জি অংশগ্রিণকলোরীনক নিনয় একনি কনর গ্রুপ ততনর করুি।

❏❏  রিনত্ক গ্রুপনক একনি কনর পনরনস্নত নেি। ফেই পনরনস্নত ফমলোকলোনবললো করলোর উপলোয় খুঁজনত বলুি। আনললোচিলোর 
পর রিনতনরিয়লো জলোিলোনিলোর জি্ গ্রুনপর একজিনক মুখপলোত্র নিব্লোচি করুি।

❏❏  েমে্লো েমলোধলোি েম্পনক্ িলোবনত বলুি। কী কী ঝকুঁনক রনয়নে, কী ললোি িনত পলোনর, নেগুনললোও িলোবনত বলুি। 
(রিনয়লোজনি বুকনলনির েলোিলোয্ নিি)।

❏❏ রিনতনি উ্পস্লোপিলোর পর ফটেকনিলোল্লোরনের কলোে ফথনক রিনতনরিয়লো নিি।

❏❏ নবশনে আনললোচিলোয় উৎেলোি নেি।

(১৩)



(১৪)

পঞ্চম কোহির ি�্য প্রহয়োি�ীয়  
পজরজথিজতর উদো�রণ

সরকোজর আজধকোজরক সম্পজক্ত পজরজথিজত
১.  আপনি একনি িতকুি ফজললোয় নেনবও নিনেনব কলোজ শুরু করনেি। আপিলোনক অবশ্ই কনয়কজি েরকলোনর 

আনধকলোনরনকর কথলো বললো উনচত। কলোনের েনগে আপনি কথলো বলনবি? আপনি তলোনের কী নজজ্লোেলো 
করনবি? কথলো বলনত যলোওয়লোর আনগ আপনি কী িলোবনবি? আপিলোনক কী ফকলোিও কলোগজপত্র েনগে নিনয় 
যলোনবি?

২.  আপিলোর তেিন্দি ব্বিলোনরর ফকলোি নজনিষ একজি েরকলোনর আনধকলোনরক আপিলোনক নেনত পলোনরি? ফেই 
েব নজনিষগুনল ফেওয়লোর জি্ আপনি েরকলোনর আনধকলোনরকনের কীিলোনব বলনবি?

৩.  আপনি একিলো স্বলোস্্ নশনবর করনেি। আর আপনি চলোি ফেখলোনি উপনস্ত থলোককুক কনয়কজি েরকলোনর 
আনধকলোনরক। কীিলোনব আপনি েরকলোনর আনধকলোনরকনের ওই অিুষ্ঠলোনি উপনস্ত থলোকলোর জি্ বলনবি?

সোংবোজদক সম্পজক্ত পজরজথিজত
১.  একজি ফযৌিকম্ীর েনব নবিলো অিুমনতনত েংবলোেপনত্র েলোপলো িনয়নে। আপিলোর রিনতনরিয়লো কী িনব?
২.  আপনি নবশ্ব এিে নেবে পলোলি করনবি। নমনিয়লোর মলোধ্নম রিচলোর করলোর জি্ আপনি কী করনবি?
৩.  ললোলবলোনত এললোকলো নিনয় একজি েলোংবলোনেক তথ্নচত্র ততনর করনত চলোি। আপনি তলোনক কী বলনবি?

রোি�ীজতক সম্পজক্ত পজরজথিজত
১.  নবশ্ব এিে নেবনে আপনি একিলো নমনেল করনবি। নমনিয়লোর মলোধ্নম রিচলোর করলোর জি্ আপনি কী 

করনবি? আর আপনি চলোি ফেখলোনি উপনস্ত থলোককুক কনয়কজি রলোজিীনতক উপনস্ত থলোককুি। আপিলোনের 
নমনেনল উপনস্ত থলোকলোর জি্ কীিলোনব রলোজিীনতকনের রলোনজ করলোনবি?

২.  আপিলোর এললোকলোর পনরকলোিলোনমলো খবু খলোরলোপ। রলোস্তলো খলোিলোখন্দ িরলো। নিকলোনশ ব্বস্লো িলোনললো িয়। কীিলোনব 
একজি রলোজিীনতনকর কলোনে েলোিলোয্ চলোইনবি?

৩.  গুন্ডলোরলো একজি ফযৌিকম্ীনক িয় ফেখলোনছে। একজি রলোজিীনতক কী এ নবষনয় আপিলোনক েলোিলোয্ 
করনবি? কীিলোনব েলোিলোয্ করনত পলোনরি?

পুজেশ সম্পজক্ত পজরজথিজত
১.  পুনলনশ তলেলোনশ ও অশলোনন্র জি্ ফযৌিকম্ীরলো অনিনযলোগ করনলি। কী করনবি?
২.  ফযৌিকম্ীনের ফগ্রফতলোর করলো িনয়নে। আপনি জলোিনত পলোরনলি ধৃতরলো িলোবলোনলকলোও িয়, আবলোর িলোরী 

পলোচলোরকলোরীও িয়। কীিলোনব তলোনের েলোনড়নয় আিনবি?
৩.  স্লোিীয় গুন্ডলোরলো মনিললোনের নবরতি করনে এবং তলোঁনের কলোনজ বলোধলো েৃনটি করনে। ফযৌিকম্ীনের কলোে 

ফথনক এই অনিনযলোগ পলোওয়লোর পর কীিলোনব পুনলনশর েলোিলোয্ ফিনবি?



(১৫)

ষষ্ঠ কোি: পজরকল্প�ো

এনক্ষনত্র অংশগ্রিণকলোরীনের কলোজ করলোর জি্ পনরকল্পিলো ততনর করনত িয়। ৪-৬ জনির একনি কনর গ্রুপ ততনর করনত 
িনব। যলোঁরলো পনরকল্পিলো ততনর করনব। েলোিলোয্কলোরীনের কলোজ িনব শুধু ফিলোি ফিওয়লো। রিনয়লোজনি তলোঁরলো বই ফথনক েলোিলোয্ নিনত 
পলোনরি। (‘Getting stakeholders on your side’)।

রিনত্ক ফটেকনিলোল্লোরই আললোেলো। ফকউ ফকউ েিলোিুিূনতশীল িনবি, আবলোর ফকউ িনবি িলো। ফকউ ফকউ আনললোচিলোয় রলোনজ 
িনবি, নকউ িনবি িলো। কলোরও েনগে েম্পক্ ততনর করলোিলোই বড় পলোওিলো। রিথনম খুব কম েংখ্ক ফটেকনিলোল্লোরনের নিনয় 
পনরকল্পিলো করনত িনব। তলোরপর বলোস্তব ফরিনক্ষত ফথনক লক্ষ্ ততনর করনত িনব। ফেই অিুযলোয়ী লনক্ষ্ ফপৌঁেলোনিলোর েক কষনত 
িনব।

উহদেশ্য

❏❏ েলোিলোয্ ফপনত ফগনল রিনত্ক ফটেকনিলোল্লোনরর জি্ একিলো বলোস্তববলোেী পনরকল্পিলো ততনর করনত িনব।
❏❏ রিনশক্ষনণর ফশনষ অংশগ্রিণকলোরীনের মনধ্ পনরকল্পিলোনক বলোস্তবলোনয়ত করলোর েক্ষমতলো ততনর িনত িনব।

প্রহয়োি�ীয় সোমগ্ী

❏❏ রিথম কলোনজর েময় ততনর করলো ফটেকনিলোল্লোরনের একিলো তলোনলকলো।
❏❏ একশি প্্লোনিং নশি (িীনচ ফেখুি)।

জ�ধ্োজরত সময়: রিলোয় ২ ঘণ্লো

❏❏ রিথম ধলোপ: ৩০ নমনিি।
❏❏ নবিতীয় ধলোপ: ৩০ নমনিি আনললোচিলো; উপস্লোপি এবং আনললোচিলোর জি্ রিনতনি গ্রুনপর বরলোদে ১৫ নমনিি।



(১৬)

ফটেকধলোরকগণ গুরুত্বপূি্ পনরবত্ি 
করনত রিস্তুত?

পুনলশ 

িলোেপলোতলোল 

রলোজিীনতনবেগণ 

গুণ্লোরলো 

নরসেলো চলোলকগণ 

েলোংবলোনেকগণ 

নশক্ষকগণ 

এিনজওরলো

পদ্ধজত

প্রথম ধোপ: হটেকহ�োল্োর জচজনিতকরণ
রিথম কলোনজর েময় ততনর করলো তলোনলকলো ফথনক নিনে্টি েংখ্ক ফটেকনিলোল্লোরনক নচননিতকরণ। এমিিলোনব এই বলোেলোইনয়র 

কলোজিলো করনত িনব, যলোনত েব গ্রুনপরই নবনিন্ন ধরনির ফটেকনিলোল্লোনরর েনগে কলোজ করলোর েুনবধলো থলোনক। বলোেলোইনয়র েু’নি 
নবষয় ফখয়লোল রলোখলো উনচত, ১ কলোরলো েবনচনয় ফবনশ গুরুত্বপূণ্ এবং ২ কলোরলো েবনচনয় ফবনশ েলোিলোয্ করনত রিস্তুত।

❏❏  রিথম কলোনজর েময় ততনর করলো ফটেকনিলোন্ডলোরনের তলোনলকলোয় েু’নিলো কললোম ততনর করনত িনব। একনিনত নলখনত 
িনব গুরুত্বপূণ্ আর অি্নিনত নলখনত িনব েলোিলোয্ করনত আগ্রিী। তলোরপর গুণমলোি অিুযলোয়ী রিনত্ক িলোনমর 
পলোনশ েলোগ নেনত িনব। একনি িলোনমর পলোনশ েু’নিলো কললোনমই েলোগ মলোরলো ফযনত পলোনর।

❏❏ ফটেকনিলোল্লোরনের গুরুত্বপূণ্ আর েলোিলোয্ করনত আগ্রিী, এই েু’নি িলোনগ িলোগ করলোর কলোরণও ব্লোখ্লো করনত িনব।

❏❏ তলোনলকলোিলো একবলোর পনড় নিি। তলোরপর অংশগ্রিণকলোরীনের বলুি গুরুত্বপুণ্ িলোমগুনল ফবনে নিনত।



(১৭)

❏❏  অংশগ্রিণকলোরীনের ফচঁনচনয় বলনত বলুি গুরুত্বপূণ্ িলোমগুনল। তনব অি্ পধিনতও রিনয়লোগ করলো ফযনত পলোনর।

❏❏  অংশগ্রিণকলোরীনের ফচঁনচনয় বলনত বলুি েলোিলোয্ করনত রিস্তুত ফটেকনিলোল্লোরনের িলোমগুনল। শুনি শুনি তলোনলকলোয় 
েলোগ নেি।

❏❏ এবলোর তলোনলকলো ফথনক গুরুত্বিীি এবং েলোিলোয্ করনত অিলোগ্রিীনের ফবনে নিি।

জবিতীয় ধোপ: হটেকহ�োল্োরহদর জ�হির জদহক টেহ� ট�ওয়ো: সমস্যো, �ক্্য, পজরকল্প�ো, ঝুঁজক

❏❏ অংশগ্রিণকলোরীনের ৪-৬ জনির ফেলোি ফেলোি েনল িলোগ করুি।
❏■ (i) ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে আনললোচিলো।
❏■ (ii) একশি প্্লোনিং নশনির রিনতনলনপ ততনর করলো।
❏■ (iii) েলোিলোয্কলোরীনের ফিলোি ফিওয়লো।

❏❏ পনরকল্পিলোর উপর নিনতি কনর ৪নি ফক্ষত্র নিনয় আনললোচিলো করলো।
❏■ লক্ষ্য: ওই ব্নতিনক নেনয় আপনি কী করলোনত চলোি?
❏■ পরিকল্পনা: ওই ব্নতির কলোে ফথনক েলোিলোয্ পলোওয়লোর জি্ আপনি কী কী করনবি?
❏■ ঝুঁরক: ফকলোিিলো ঝকুঁনকপূণ্ িনত পলোনর? এিলো ফথনক বলোঁচনত আপনি কী করনবি?
❏■ রিনত্কিলো েনলর রিনতনরিয়লো: রিনত্ক গ্রুপ তলোনের আনললোচিলোর নবষয়বস্তু উপস্লোপি করনব।



(১৮)

একশ� প্্যোজ�ং জশে

……………………………………… (টটেকহ�োল্োহরর �োম) টক সো�োহ�্যর ি�্য রোজি করোহ�ো

েক্্য

এই ব্যক্তিকে ক্িকে আপক্ি েী েরাকে চাইকেি? (ক্িক্িদিষ্ট উত্তর) 

োজ: 
গ�াষ্ীর োকে আরও বন্ধুত্বপূরদি হকে উঠধুে
ক্িক্িদিষ্ট সমস্যার সমাধাি গহাে 
গ�াষ্ীর জি্য ক্িক্িদিষ্ট সাহায্য েরুি

সল্প গমোক্ি? ..................................................................................................

িীরদি গমোক্ি? .................................................................................................

পজরকল্প�ো

এই ব্যক্তির োে গেকে সাহায্য পাওোর জি্য আপক্ি েী েী েরকবি?

োজ:
বন্ধুত্বপূরদি আক�াচিা, উপহার গিওো? 
গেরে পাওোর আশাে ক্েেু গিওো? 
ক্িকজর অক্ধোর বরদিিা েরা? 
প্রক্েবাি সং�ক্ঠে েরা? 

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

ঝুঁজক
ভধু� েী হকে পাকর?

োজ:
তাঁরা দেখা করতত রাজি না-ও হতত পাতর
দরতে জেতে পতর দেখা না-ও করতত পাতর 
আপ নার দেওো সবজকছু দনওোর পর সাহায্য করতত অস্বীকার করল
দটেকতহাল্ারতের দরতে যাওোর কবী দকানও কারণ আতছ?
অন্যান্য......

 ........................................................................................................



(১৯)

সপ্তম কোি: পু�ম্্ে্যোয়� ও সংহশোধ�
উহদেশ্য

❏❏ রিনশক্ষনণর ফশষিলো ফযি অথ্বি িয়।
❏❏ ফটেকনিলোল্লোরনের েনগে কথলো বললোর পধিনত ফফর আনললোচিলো করলো।
❏❏ পনর আরও িলোনললো করলোর জি্ ফশনষ অংশগ্রিণকলোরীনের রিনতনরিয়লো নিনত িনব।

জ�ধ্োজরত সময়: রিলোয় ২০ নমনিি 

❏❏ ১০ নমনিি পুিমূ্ল্লোয়ি।
❏❏ ১০ নমনিি েংনশলোধি।

পদ্ধজত

❏❏ ১. পুিমূ্ল্লোয়ি।

❏■ েংনক্ষনপ রিনশক্ষনণর উনদেশ্ এবং কী িল, তলো বণ্িলো করলো। 

❏■ অংশগ্রিণকলোরীনের পনরকল্পিলোর কথলো ফজনি নিি। তলোঁনের পরবত্ী পেনক্ষপিলোও বুনঝ নিি।

❏❏ ২. েংনশলোধি

❏■  এিলো গ্রুনপর মনধ্ আনললোচিলোর মলোধ্নম করনত িনব। রিনশক্ষণ েফল িল নক িলো। তলো নিনয়ও আনললোচিলো 
করনত িনব। 

❏■ (i) রিনশক্ষনণ আপনি কী নকেু নশখনত পলোরনলি? কী নশখনলি, তলো বণ্িলো করুি। 

❏■ (ii) আপনি কী উপনিলোগ কনরনেি? েবনথনক িলোনললো কী নেল? 

❏■ (iii) ফকলোিিলো িলোনললো নেল িলো? ফকলোিিলো পনররবলোর আরও িলোনললো করলো ফযনত পলোনর?



(২০)

পজরজশষ্ট ১
টেোষ্ঠীর কোহি ব্যব�োর করোর জচত্রগুজে

[জরিয়োকেোপ ২]
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ট�োেোহ�োহের জিকো�ো:
Dr Flora Cornish

Methodology Institute

London School of Economics

Houghton St

London WC2A 2AE

UK 

ফফলোি: +44 (0)20 7405 7686

ই-নমল: f.cornish@lse.ac.uk 
ওনয়বেলোইি: http://sites.google.com/site/communitymobilisation

আরও কজপ:
ইংনরনজ, নিন্দ, বলোংললো ও মলোরলোনিনত ফেখলোর জি্ ফেখুি
http://sites.google.com/site/cbostrainingmodule/ 

বুকহেে:

বুকনলি িলোউিললোি করলো যলোনব:
http://sites.google.com/site/cbosbooklet/ 


