িসিটেজন িমিডয়া

eকিট পিরিচিত
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িসিটেজন িমিডয়ার পিরিচিত
আমােদর েযাগােযাগ o কথেপাকথেন
eকিট পিরবতর্ন সািধত হে :
দশ বছর আেগ আমরা আমােদর
চারপােশর পৃিথবী সmেn যা িকছু জানতাম বা
িশখতাম তা সংবাদপt, েটিলিভশন eবং
েরিডoর মাধয্েম। েপশাদার সাংবািদেকরা
িবিভn dরবতর্ী sােন েযেতন পিরিsিত পযর্েবkণ
eবং েলাকজেনর সােথ কথা বলার জেn eবং
েস সmেকর্ িরেপাটর্, ছিব আর িভিডo িনেয়
আসেতন। মােঝ মােঝ আমরা রােতর খাবােরর
সময় পিরবােরর েলাকজন eবং বnু বাnেবর
সােথ ei গlgিল িনেয় আেলাচনা করতাম বা
eখনo কির। িকnt দশ বছর আেগ আমরা খুবi
কম ei েলখকেদর সােথ pতয্kভােব
েযাগােযাগ করতাম বা কখনi হয়ত করতাম না।
সমােজর agগণয্ বা pভাবশালী বয্িkরা িবিভn
িবষেয়র uপর তােদর িনজs মতামত, pবn
রাiিজং ভেয়েসস হে

িলখেতন। aথচ আমােদর মেধয্ aিধকাংশi
শুধুমাt মুি েময় বnু বাnেবর সােথ িনজs
মতামত বা িচnাধারা আদান pদান করেত
পারতাম।
িকnt গত কেয়ক বছের সবিকছুরi
পিরবতর্ন হেয়েছ। oেয়বলেগর মত নতুন
pযুিkেক ধnবাদ, কারন egেলার মাধয্েম
iন্টারেনেট aিভবয্িk pকাশ সহজতর হেয়েছ।
তুরs, েকিনয়া aথবা বিলিভয়া েথেক আমারআপনার মেতা সাধারন মাnষ তােদর গl o
মতামত আদান pদান করেত পারেছ পৃিথবীর
বাকী েলাকেদর সােথ।

iন্টারেনট সংেযােগর মাধয্েম েয েকান
কিমuিনিটর েয েকান বয্িki kমবধর্মান ৈবি ক
কেথাপকথেন েযাগ িদেত পাের। িব সmেকর্
আমােদর ধারনা o jান eখন আর সংবাদপt
o েটিলিভশন dারাi িনয়িntত নয়, বরং আমােদর
eেক aপেরর মতামতo ভুিমকা রােখ।

যিদo েযাগােযােগর ei নব pযুিk
সকেলর কােছi সহজলভয্ তবুo েদখা যাে েয
aিধকাংশ শহর েকিndক eবং িবেশষ কের ধনী
পাড়ার েলাকজন eেত aংশgহণ করেছ। ei
সহািয়কার uেd হে eিটi েদখােনা েয,

ei িনেদর্িশকায়-
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েgাবাল ভেয়েসস eর eকিট িসিটেজন িমিডয়া (গন মাধয্ম) pকl [www.globalvoicesonline.org] ।

িবে র িবিভn aন্চেলর uৎসাহী o আেবগpবণ bগার, পডকা ার eবং িভিডo িচtgাহকেদর মেধয্ সংেযাগ sাপন কের আমরা আশা
করিছ েয pিতিট পাড়ায় pেতয্ক pিতেবশীi িব জুেড় pসািরত aনলাiন কেথাপকথেন েযাগ িদেত সkম হেবন। ‘িসিটেজন িমিডয়ার
পিরিচিত’ নামক ei সহািয়কা ei ধরেনর ধারাবািহক কেয়কিট pকাশনার মেধয্ pথম যা পািটর্িসেপটরী (aংশgহনমূলক) িমিডয়ার
জগৎেক সবার জেn সহজেবাধয্ কের তুলেব eবং eেত aংশgহেন সাহাযয্ করেব।

bিগং করেত চারিট পদেkপ
bিগং শুr করার জn pেতয্ক bগােরর
চারিট িজিনস pেয়াজন

১। eকিট কিmuটার :

যিদo েভিনজুেয়লা িভn মেতর েদশ, রাজধানী কয্ারাকাস শহেরর bগােররা তােদর
sান পিরবতর্েনর aিভjতাgেলা িনেজেদর মেধয্ আদান pদান করেত sা n েবাধ
কের http://www.to2blogs.com ।

i- েমiল eর মত সহজ:
bগ শbিট oেয়বলেগর সংিkp rপ eবং
eিট eমন oেয়বসাiটেক িনেদর্শ কের যােত
তথয্ কালাnkিমকভােব pকািশত o
সাmpিতকীরন করা হয়। bগেক আপিন িঠক iেমiল eর মেতা ভাবেত পােরন। আপিন েকান
eকজন িনিদর্ বয্িkেক i- েমiল না কের তা
oেয়বসাiেট pকাশ করেত পােরন যা iন্টারেনট
সংেযােগর মাধয্েম পৃিথবীর েয েকu েদখেত
পারেব।
aিধকাংশ bগgেলােতi মnবয্ pকােশর
sেযাগ থােক তার মােন আপনার pেতয্ক েলখার
নীেচ anাnরা মnবয্ করেত পাের। েযমন
ধrন আপিন িলখেলন েয মাiেকল জয্াকসন
হে পৃিথবীর ে িশlী িকnt আিম eেত িdমত
েপাষণ করেত পাির আর তা মnেবয্র ঘের
িলেখ জানােত পাির। eকজন তার েলখা বা
মতামত pকাশ কের eবং তােত anরা eকমত
হেতo পাের আবার না- o হেত পাের eভােবi
কেথাপকথন শুr হয়। জনিpয় oেয়বলগ
gেলােত িকছু pকাশ করেল তা pায়শ:i
১০০িটরo েবশী মnবয্ আকষর্ন কের কারন
eেদর পাঠকসংখয্া েবশী।
নbুiেয়র দশেকর মধয্ভােগ bিগং শুr
হেলo সিতয্কার aেথর্ ২০০৩ সােলর আেগ eিট
েতমন জনিpয়তা পায়িন। বতর্মােন িবিভn
সংবাদপt, নামকরা বয্িkt eমনিক
রাTpধানেদরo িনজs bগ রেয়েছ েযখােন
ৈদিনক বা সাpািহক িভিtেত িবিভn িবষয়
pকািশত হয়।

িঠক পাচ িমিনেটর মেধয্ শুr কrন:
bগ খুব drত eবং সহেজi i- েমiেলর
eকাuেন্টর মেতা শুr করা যায়। বstত iেমiেল েলখা eবং bগ েপাি ং e েলখার মেধয্
আপিন েবশ িকছু িমল খুেঁ জ পােবন। ei
সহািয়কার সােথ জুেড় েদয়া dিট িনেদর্িশকায়
আপনােক http://www.wordpress.com eবং
http://www.blogger.com ei dিট খুবi জনিpয়
bিগং সািভর্েস িকভােব bগ শুr eবং বয্বsাপনা
করা যায় তা েদখােব।
আপিন eেদর েয েকানিট বা an েয েকান
bিগং pাটফমর্ পছn করেত পােরন eবং eিট
েকান grtপূণর্ িবষয় নয়। e dিট pাটফমর্
িবনামূেলয্ eবং েবশ aেনকgেলা ভাষােত
পাoয়া যায়। যিদ ভিব েত আপিন আপনার
মত পিরবতর্ন কেরন তেব সাধারনত: েতমন
জিটলতা ছাড়া আপিন আপনার পুরেনা bেগর
েলখাgেলা আপনার নতুন bেগ িনেত পারেবন।
যিদ আপিন সহজভােব শুr করেত eখনi
i ুক হন তেব ei ভূিমকা বাদ িদেয় সরাসির
http://www.wordpress.com aথবা
http://www.blogger.com সাiেট িগেয় bগ শুr
করেত পােরন। যাi েহাক শুr করার পূেবর্
আপনােক িকছু িজিনস িবেবচনা করা pেয়াজন।

আপনার eকিট কিmuটােরর pেয়াজন পড়েব,
িকnt eিট আপনারi হেত হেব eমন নয়। কারণ
bিগং সফটoয়য্ােরর সবটুk iন্টারেনেটi আেছ,
কিmuটাের inটল করার pেয়াজন েনi।
আপিন আপনার bেগর সমs িবষয়বst (েলখা,
িলন্ক, ছিব, িন বা িভিডo) িলখেত, pকাশ
করেত o েদখেত পারেবন iন্টারেনট সংেযাগ
আেছ eমন েয েকান কিmuটােরi। eমনিক
সাiবার কয্ােফেতo eিট বয্বহার করেত
পােরন।

২। eকিট iন্টারেনট সংেযাগ :
drতগিতর eকিট iন্টারেনট সংেযাগ আপনােক
aিডo o িভিডo bিগংেয় সাহাযয্ করেব। িকnt
aিত ধীরগিতর iন্টারেনট সংেযাগ িদেয়o bেগ
েলখােলিখর কাজটুk anত করা যায়।

৩। bিগং- eর সফটoয়য্ার :
আপনােক pথেম েবেছ িনেত হেব bিগং করার
জn aেনকgিল সফটoয়য্ােরর মধয্ েথেক
েকানিট বয্বহার করেবন। রাiিজং ভেয়েসেসর
ei সহািয়কায় িবেশষ কের dিট জনিpয় bিগং
সফটoয়য্ার সmেকর্ বলা হেয়েছ bগার http://www.blogger.com eবং
oয়াডর্েpস http://www.wordpress.com
েযখােন বাংলা o iংেরজী dভাষায়i bিগং করা
যায়। eছাড়াo বাংলায় bিগংেয়র জেn রেয়েছ
জনিpয় বাংলা bিগং pাটফমর্ বঁাধ ভাঙার
আoয়াজ http://www.somewhereinblog.net
o সচলায়তন http://www.sachalayatan.com
েয সাiটgেলােত বাংলায় িবsািরত সহািয়কা
রেয়েছ।

৪। মতামত eবং গl :
aবেশেষ আপনােক েকান িকছু সmেকর্ িলখেত
হেব। িকছু েলাকজন bগেক সবার জেn unুk
বয্িkগত িদনপন্জী মেন কের aথর্াৎ তােদর
জীবেনর aিভjতা সংরkেণর eকিট uপায়
িহেসেব েদেখ। আবার aেnরা রাজনীিত িনেয়
আেলাচনা করেত পছn কের বা িবে র নানা
িবষয় িনেয় তােদর মতামত pকাশ কের eবং
পৃিথবীর anেদর সােথ e িনেয় আেলাচনা
করেত চায়। eখন আপিন েকান িবষেয় িলখেত
চান তা আপিন িঠক করেবন; তেব পেরর
পাতাgেলায় আমরা িকছু িদক িনেদর্শনা েদেবা।

“pেতয্েক pিত পেনর জেনর কােছ পিরিচত/িবখয্াত হেব” - েডিভড oেয়iনবাগর্ার

bগ িকেসর জn?
বতর্মােন েকািট েকািট মাnেষর oেয়বলগ
আেছ। শতািধক িবিভn ভাষায় eবং কlনার
েচেয়o েবশী িবষেয় েলখােলিখ হে । তেব
aিধকাংশ bগi utর আেমিরকা, পূবর্ eিশয়া
eবং পি ম iuেরাপ েথেক েলখা হে । যিদo
iন্টারেনট বয্বহার সারা িবে i বয্াপকভােব
ছিড়েয় পেড়েছ, িকnt ei নতুন, uৎসাহবয্ন্জক
aনলাiন কেথাপকথেন aংশgহণ শুধু মাt
utর েগালােধর্i সীমাবd। আশা কির ei
িনেদর্িশকা তথাকিথত unয়নশীল িবে র
aেনকেকi aিধকতর সৃি শীল কেথাপকথেন
aংশgহেণ anpািণত করেব।
িবিভn েলাক িবিভn কারেণ bগgেলা িলেখ।
িকছু েলাক তােদর জীবন iিতহাস তােদর
সnানািদ, নািত- নাতিন eবং পরবতর্ী pজেnর
জn িলিপবd কের রাখেত চায়। যিদo আমােদর
কেয়ক sর পরবতর্ী utরsরীেদর সােথ sাkাৎ
হেব না িকnt তারা আমােদর iন্টারেনেট
সংরিkত জীবন iিতহাস েথেক aিভjতা লাভ
করেত সkম হেব। ছিব eবং কাগেজর িদনিলিপ
সমেয়র সােথ ন হেয় যায় িকnt iন্টারেনেট
pকািশত িবষয়বst িচরকাল থাকেব।
anরা িকছু গl, িবষয় বা মেতর pিত uৎসাহী
বেল েসgেলা bগ িলেখ রাখেত চায়। িকছু bগ
িশl, কলা, সািহতয্ eবং আেলাকিচেtর
পাশাপািশ pযুিk eবং রাজনীিতর িবষেয়
আেলাকপাত কের। anাn িকছু িবেশষািয়ত bগ
িকভােব বয্বসা করেত হেব, aথর্ িবিনেয়াগ
করেত হেব, aথবা uৎপাদনশীলভােব কাজ
করেত হেব তা বয্াখয্া কের। সািহতয্ িবষয়ক
bগgেলার জনিpয়তা বৃিd পাে eজn েয
pিতি ত eবং uঠিত েলখেকরা uভেয়i তােদর
েলখা েছাট গl বা anাn সািহতয্কমর্gেলা
সহেজi iন্টারেনেট pকাশ করেত পারেছ।
িকভােব ভাল কৃষক, িপতা বা মাতা aথবা
eকজন ভােলা গীটার বাদক হেবন e সmিকর্ত
bগo রেয়েছ। আসেল আপিন েয িবষেয়i আgহী
েহান না েকন তা িনেয় িন য়i eকিট bগ
রেয়েছ। (সামেনর পাতাgেলােত আমরা িক কের
পছn anযায়ী bগ খুেঁ জ েবর করেত হয় তা
জানব)

েক i স sা িড :

েমন্টাল eেkােবিটকস:

হানর্ান কয্াি সয়ারী:

নাiেরাবী িভিtক েকিনয়ান bগার দাuদী
েভের তার ‘েমনটাল eেkােবিটকস’ bেগ
েকিনয়ার রাজনীিত, পয্ান আি কান
পিরচয় eবং আধুিনক তথয্ pযুিk
সmিকর্ত িবিভn grtপূনর্ িবষেয়
আেলাকপাত কেরন।
www.mentalacrobatics.com/think/

ei আেজর্নটাiনেক pথম bগ
ঔপnািসক িহসােব িবেবচনা করা হয়।
তার dিট bগ িবিভn ভাষায় বi আকাের
pকাশ েপেয়েছ- েসgেলা হেলা- ‘আরo
dা আব ক, আিম েতামার মা’ eবং
‘oরশাi’। http://www.orsai.es/

বে া েসিলিbিট:
আপিন drত আিব ার করেবন েয িকছু
bগ িবিভn আDায় pশংসা পাে eবং
eেদর aেনক ভk আেছ। eিট নতুন
িকছু নয়। িকnt আপিন eমন bগ েকাথায়
আর েদখেত পােবন যা তানজািনয়ার
জনিpয় িমিডয়া বয্ািktেদর িনেয়
িলখেছ? ‘বে া েসেলিbিট’ bেগ
েসায়ািহিল ভাষায়i aিধকাংশ েলখক
িলেখ থােকন।
http://bongocelebrity.com/

িচলা া বাnা:
‘িচলা

া বাnা’ েমেTা bগ বা নগর bগ
িহসােব পিরিচত েপেয়েছ। নগর bেগর
ৈবিশ হে eেত েকান eকিট িনিদর্
শহর সmেকর্ eকািধক bগার েলেখ।
eেkেt িচলা বাnা েমিkেকা শহর
সmেকর্ সবর্েশষ ঘটনা জানায় eবং eর
সবেচেয় ভাল পযর্টন sানgেলা uপsাপন
কের। http://www.chilangabanda.com/

kবাতানা েনট:
‘kবাতানা েনট’ িজmাবুেয়র িকছু িবpবীর
dারা িলিখত eকিট grপ bগ (eকািধক
bগার dারা িলিখত bগ) যারা েpিসেডন্ট
মুগােবর eকনায়কতেntর aবসান চায়।
http://kubatanablogs.net/kubatana/

i সাuথ নথর্ oেয় :
ৈচিনক bগার েরালান্ড sং চীন eবং
পি মা েদশgেলার মেধয্ েসতুবnন রচনা
করার েkেt grtপূণর্ ভুিমকা েরেখেছ।
তার bেগ িতিন িবিভn পিtকায় pকািশত
খবর, কলাম eবং bেগর েলখােক চীনা
ভাষা েথেক iংেরজীেত ভাষাnিরত কের
থােকন।
http://zonaeuropa.com/weblog.htm

থয্ারাম বান :
“থয্ারাম

বান” কেmািডয়ার pথম bগার
িহসােব pায়শ:i pশংিসত হয়। তার
aনলাiন জানর্ালিটর মাধয্েম কেmািডয়ার
মধয্িবt
ে নীর
eক
যুবেকর
জীবনযাপেনর eক d pাপয্ িচt পাoয়া
যায়। আরo জানা যায় তার েদশ
েখমাrজ িনযর্াতেনর যুগ েথেক পিরtান
েপেয় িকভােব ৈবি ক aথর্নীিতেত pেবশ
করেছ। http://tharum.info/

কনিফuজড িকড:
জডর্ােন aবsানরত হাজােরা iরাকী
শরনাথর্ীেদর eকজন ‘কনিফuজড িকড’
তােদর dরবsা তথা iরাকী সমাজ eবং
আরব িবে র িবিভn জিটলতা সmকেকর্
আেলাকপাত কের।
http://ejectiraqikkk.blogspot.com/

েদশী পিন্ডত:
‘েদশী

পিন্ডত’ eকিট grপbগ যা ভারত
সmিকর্ত িবিভn bেগ িলিখত িবষয়gেলা
আেলাকপাত কের eবং িব জুেড় pবাসী
ভারতীয় bগাররা eেত aংশgহন কের
থােকন। http://desipundit.com/

bগ পাশা aঁ িব e:
eমনিক বুেয়েনাস আয়ারস eর মত
শহেরর sানীয় সরকারgেলা িনজs bেগ
িলখেছ।
http://www.buenosaires.gov.ar/blog
/pasaenbsas

bগ আপনােক িবখয্াত বা ধনী বানােব না:
িকছু েলাক িবখয্াত হoয়ার জn bগ শুr কের।
al িকছু সংখয্ক bগ আেছ েযgেলা pিতিদন দশ
সহsািধক েলাক পেড় িকnt aিধকাংশ bেগরi মাt
১০- ২০ জেনর নীেচ পাঠক আেছ। যখন alসংখক
েটিলিভশন eবং েরিডo েsশন জনিpয় হবার pধান
মাধয্ম িছল তখন aেনেকi তােদর ১৫ িমিনেটর
খয্ািত খুেঁ জ েবড়াত। ei iন্টােনেটর যুেগ, pেতয্ক
েলােকi হয়ত সহেজ ১৫ জন েলােকর কােছ িবখয্াত
হেয় uঠেত পাের। িকnt ei ১৫ জন েলােকর কাছ
েথেক েয uপেদশ, uৎসাহ o সহায়তা পায় তা ঐ ১৫
িমিনেটর তারকা িহেসেব িবখয্াত হoয়ার েচেয়
মূলয্বান o sায়ী।
খুব কম সংখয্ক bগার আেছ যারা bেগ িবjাপন
েদখােনার মাধয্েম টাকা েরাজগার কের। আবার
তােদর aিধকাংশi eভােব মােস ৩- ১০ iu eস
ডলােরর েবশী আশা করেত পাের না। তেব eছাড়া
an িকছু পথ আেছ যার মাধয্েম bগ আপনার sp
পুরেণ সাহাযয্ করেত পাের। aেনেক তােদর bেগ
েকান eকিট িনিদর্ িবষয় সmেn তােদর পারঙমতা
eবং aিভjতা pকাশ করার ফলsrপ পাঠকেদর
কাছ েথেক চাkরীর psাব পায় aথবা েকান
লাভজনক কােজ সহেযাগী িহসােব কাজ করার sেযাগ
পায়। aেনেক আnজর্ািতক খয্ািত লাভ কের eবং
আnজর্ািতক সেmলেন কথা বলার জn দাoয়াত পায়।
bেগর মাধয্েম বয্বসায়ী pিত ানgেলা
তােদর uৎপn dবয্ o েসবা সmেকর্ েভাkােদর
িবsািরত o aনাn ািনকভােব জানােত পাের যা
aিধক aথর্বহ (eবং aেনক কম খরচ) o কাযর্করী
হয় গতাnগিতক িবjাপন েথেক। চুড়াn ভােব bিগং
আপনােক হাজার মাiল dেরর সমমনা মাnেষর সােথ
পিরিচত কের তুলেব। ei েযাগােযাগ grtপূনর্ হেয়
oেঠ যখন তােদর কাছ েথেক সাহাযয্ বা সহেযািগতার
pেয়াজন হয় aথবা িবেশষ েকান pে র utর
পাoয়ার দরকার হয়। মাnষ েকন bগ শুr কের ei
ধারনািট আরo িবsািরতভােব পােবন যখন ei
সহািয়কার েকiস sািডgেলা পড়েবন।

নতুন মতামত খুেঁ জ পাoয়া:
ei সহািয়কায় bগেক সৃি শীল কােজ বয্বহার
কেরেছ eমন িকছু bগােরর uদাহরন েদoয়া হেয়েছ।
তােদর bগgেলা পযর্েবkন কের তােদর েলখার ধরন
o uপsাপন, িক ধরেনর মতামত তারা পান, eবং
তােদর েপােsর ৈদঘর্য্ সmেকর্ আপিন eকিট ভাল
ধারনা িনেত পােরন। গতাnগিতক সাংবািদকতার
ধরেনর িবপরীেত bিগং aেনক েবিশ aনাn ািনক o
পারsিরক িkয়াশীল।
আপনার পছnসi বা েকান িবেশষ িবষেয় bগ
খুেঁ জ েপেত মূলয্বান eকিট oেয়ব সাiট হে
েটকেনারািত। eিট ggল eর মতi eকিট সাচর্
iিন্জন িকnt সকল iন্টারেনেট সাচর্ করার পিরবেতর্
eিট শুধু িসিটেজন িমিডয়া (গণমাধয্ম) েযমন bগ,
ছিব eবং িভিডo সাচর্ কের। আমরা uদাহরন িহসােব
বলেত পাির েয, যিদ eমন হয় েয আপিন

েমিkেকােত বাস কেরন eবং আপিন eমন িকছু bগ
খুজেঁ ছন যা আপনার েদশ সmেকর্ আেলাচনা করেছ।
তখন আপিন আপনার bাuজাের
http://technorati.com টাiপ করেবন eবং eর
সাচর্ বােk ‘েমিkেকা’ িকoয়াডর্ টাiপ কের খুজ
ঁ েবন।
আপিন আপনার সাচর্েক সংkিচত কের েফলেত
পােরন েমিkেকা সংkাn শুধুমাt bগ, ছিব বা
িভিডogেলার েয েকান কয্ােটগরী েদখার জn। যিদ
সােচর্ aেনকgেলা bগ eেস থােক eবং সিঠক তথয্িট
পাoয়া না যায় তখন আপিন েমিkেকার েকান িবেশষ
শহর বা eর কাছাকািছ িকoয়াডর্ িদেয় সাচর্ করেত
পােরন। eছাড়া আপিন যিদ িনিদর্ েকান িশlী দল,
ফুটবল েখেলায়াড় বা বi সmেকর্ আকৃ হন তেব
েটকেনারািত িদেয় eেদর খুঁজেত পােরন eবং েসসব
সাiেট anাnেদর সােথ আপনার মতামত আদান
pদান করেত পােরন। আমরা "আর.eস.eস eর
পিরচয়দান" িশেরানােম ei িদক িনেদর্শনাgেলা
পুনরায় িবsািরত আেলাচনা করেবা।

আপনার সংবাদিট েবেছ িনন:
bেগর িবিভn কাযর্করী ৈবিশ gেলা o তেথয্র
আিধকয্ েকান েকান সময় আপনােক ধঁাধায় েফেল
িদেত পাের। আপিন pিতবার ডজন খােনক িবিভn
oেয়বসাiেট না িগেয় আপনার পছেnর
oেয়বলগgেলার সাmpিতক েলখাgেলা eকিট oেয়ব
েপজ েথেকi পড়েত পারেবন। eরকম eকক
oেয়বেপiজেক বলা হয় িফড egীেgটর (তথয্
সিmলক)। eিটেক আপনার িনজs aনলাiন
সংবাদপt িহেসেব ভাবেত পােরন। eর মাধয্েম
আপনার পছnসi bগgেলার িবনামুেলয্ gাহক হেয়
egেলা েথেক pকািশত pবn িনয়িমতভােব পড়েত
পােরন। eর জেn ধnবাদ আর.eস.eস (aথবা,
িরেয়লী িসmল িসনিডেকশন) নামক pযুিkেক।
pেতয্ক সমেয় আপিন আপনার bেগ েপাs pকাশ
করেল েসi েপাs eকিদেক bেগ pকািশত হেব eবং
anিদেক িনেজ েথেকi আর.eস.eস িফড িহেসেব
সmpচািরত হেব যা aনলাiেন বা anাn কিmuটাের
aবিsত সফটoয়য্ার (আর eস eস িফড িরডার) eর
মাধয্েম েসi েপাsিট েদখা যােব। eসব আপনার
কােছ আরo পিরsার হেব যখন আমরা সবচাiেত
জনিpয় িফড িরডার - ggল িরডার – িনেয়
আেলাচনা করব "আর.eস.eস eর পিরিচিত"
সহািয়কােত।

aিভিজত নাদেগাদা জানাে ন bগ
েথেক িতিন িক aজর্ন কেরেছন:
১। েলখােলিখ আপনােক পির nভােব
o গভীরভােব িচnা করেত সাহাযয্ কের:
আপনার িচnাgেলা িলিপবd কের তা সবার
সােথ ভাগ কের িনেল আপিন বাধয্ হেবন
egেলা িনেয় পুনরায় পু াnপু o সৎভােব
ভাবেত।

২। bেগর sিনিদর্ েকান িনয়ম েনi:
আপিন সৃি শীল eবং কlনাpবন হেত
পােরন- েযমন আপিন পছn কেরন।

৩। আপনার মগেজর িচnা িলিপবd
কrন:
আমােদর িচnা eবং aিভjতাgেলা যিদ
pিতিদন ৩০ িমিনেট িলেখ েফলেত পাির
তেব ভিব েত আমরা egেলা পূনরায় পেড়
আমােদর unিত eবং পিরবতর্ন েদখেত
পারব।

৪। সাkাৎ পাoয়া aসmব eমন
েলাকজেনর সােথ েযাগােযাগ সmব:
িনেজর bেগ িলেখ eবং aেnর bগ পেড়
anেদেশর o সংsৃিতর মাnেষর সােথ
পিরিচিত হেত পােরন যােদর সােথ আপনার
ভাল লাগা িবষয়gেলা িমেল যায় eবং তথয্
আদান pদােন e সmকর্ দৃঢ় হয়।

http://lorelle.wordpress.com/200
7/08/06/why-blog/

েবনামী bিগং:
িব াসেযাগয্তা, সততা, eবং sখয্ািত pভৃিত
কারেন মাnষ bেগ pকৃত নােম েলেখ। িকnt
িকছু িকছু মাnষ eমন sােন o পিরিsিতেত
বাস কের েয েস যা েলেখ তােত তার
িনরাপtা hমিকর সmুখীন হেত পাের। ei
জn েgাবাল ভেয়েসস - িকভােব েবনামী
bগ িলখেত হয় eবং aনলাiন িঠকানা
িকভােব েগাপন রাখেত হয় তার সহািয়কা
pকাশ কেরেছ।

eিট আনnদায়ক:
aব i, grtপূনর্ হে েয আপিন যা করেবন
তা িনেজi uপেভাগ করেবন eবং bিগং আপনােক
সিতয্কােরর আনn িদেত পাের eবং আপনার সময়
বয্য় করার সিঠক o লাভজনক পnা হেত পাের।
bেগর মাধয্েম eখন আমরা পৃিথবীর সবাiেক
আমােদর aিভjতা eবং গl জানােত পারিছ। eবং
আমরাo পৃিথবীর anাn েলাকেদর কাছ েথেক
aেনক িকছু জানেত eবং িশখেত পারিছ। বstত: যিদ
আপিন আেদৗ েকান িকছুর pিত আgহী থােকন ঐ
সmিকর্ত িকছু bগ aব i পােবন।

advocacy.globalvoicesonline.org

rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=542

ফেটা bগার:
তা ািনয়ান bগার
‘িফেলমন সা ীর’
েলখার সােথ তার
আকষর্নীয় ফেটা
েপা gেলা খুবi
মািনেয় যায়।
mwenyemacho.wordpress.com

‘uiিন্ড sাiস’ ফেটা bেগ aিনল
িপ ভারেতর pাতয্িহক জীবেনর িচt
pকাশ কের। uপের eকজন ডাব
িবেkতা eকিট সেতজ করার
পানীয় ৈতরী করেছ।
http://windyskies.blogspot.com/

http://www.khosoof.com/ হে

iরােনর সবেচেয় জনিpয় eকিট ফেটাbগ। িব.িব.িস
eবং oয়ািশংটন েপােs তার িকছু ফেটাgাফ pচার হেয়েছ। iরােনর মিহলােদর কাযর্kেমর
uপর েস eকিট ছিব তুেলিছল eবং তার bেগ eকিদেনi ৫০,০০০ eর েবিশ েলাক ঐ
ছিবিট েদেখিছল।
আপনার কয্ােমরােক কথা বলেত িদন:

iমাnেয়ল েবনশাহ’র bগ ‘আkা
বাi েড eন্ড নাiট’ ঘানার রাজধানী
শহেরর pাতয্িহক জীবেনর uপর
আেলাকপাত কের। pায়শ:i uপেরর
খবেরর কাগেজর িবেkতার ছিবর
মেতা- আkার জীবনযাtার ৈচিtক
বণর্না েদয়।
http://accradaily.blogspot.com

eকথা সবাi বারবার বেল েয, “eকিট ছিব হাজার কথা বেল”। যিদo আমােদর aেনেকi েলখা
eবং পড়ােক uপেভাগ কির, কােরা কােরা পছn হল ছিবর মাধয্েম মেনর ভাব pকাশ করা। িডিজটাল
কয্ােমরাgেলা সsা হেয় আসেছ eবং বতর্মােন েমাবাiল েফান কয্ােমরা সহকাের পাoয়া যাে eবং
iন্টারেনট সংেযাগ drততর হে ফেল aনলাiেন তােদর pদশর্ন সmব হে । eখন সহেজi আমরা
বnু, পিরবার eবং পৃিথবীেত বসবাসকারী সবার সােথ ছিবgেলা আদান pদান করেত পারিছ ।
আমােদর মেধয্ aেনেকরi েপশাদার ফেটাgাফার হoয়ার iে েনi – আমরা সাধারনভােবi
uপেভাগ কির যা আমরা েদিখ তা uপsাপন করেত eবং ছিবgেলা ভাগ কির আমােদর বnুেদর সােথ
eবং an সবার সােথ যারা eবয্াপাের আgহী। eখেনা েবশ কেয়কিট oেয়ব সাiট রেয়েছ েযখােন
িবনামূেলয্ আপনার ছিবgেলা iন্টারেনেট pকাশ করেত পােরন। আপিন আপনার bেগo ছিব সহেজ
pকাশ করেত পােরন। কখেনা bেগ গl বলার জn ভাল পnা হল িবিভn ছিব eবং িশেরানাম বয্বহার
করা।
“ফেটা- bগ eর পিরিচিত” নামক সহািয়কায় আমরা বয্াখয্া করব িকভােব iন্টারেনেট ছিব pকাশ
eবং খুেঁ জ েবর করা যায়।

আমােদর কয্ােমরাgেলা আমােদর সংযুk কের:

‘সাবির হািকম’ জডর্ান eবং
মধয্pােচয্র eমন eকিট িদক েদখায়
যা আমােদর aিধকাংশi হয়ত
েকানিদন েদখেত পারতাম না।
http://www.sabrihakim.com

িবিভn ফেটা oেয়বসাiট েযমন http://flickr.com eবং http://picasa.com gেলােত
আপিন িবনামূেলয্ ছিব pকাশ করার েথেক আরo েবশী িকছু পােবন। ei oেয়বসাiটgেলােতo
পছেnর দল, েফারােমর eবং anাn সামািজক েযাগােযাগ কাযর্kেমর sিবধা আপিন েপেত পােরন ।
uদাহরন srপ, eখােন aেনকgেলা দেলর uেd শুধুমাt েখলাধুলার ফেটাgাফী aথবা গািড়র ছিব
আদানpদান কের। আপিন আপনার ছিবেত েভৗগিলক তথয্ সংযুk করেত পােরন eবং মানিচেt
েদখেত পােরন েয আপনার কােছর eবং dেরর শহর o gামgেলােত েক েক িক ছিব েপাs করেছ।

েকiস ািড:

http://swajana.com
হে সংগৃিহত েছাট িভিডo
িচেtর সংকলন যা ভারেতর ৈদনিnন
জীবেনর িচt। সাmpিতক েশা gেলার
মেধয্ uেlখেযাগয্ হে আ ািtক তীথর্
যাtা, sুেলর পােঠর বাiেরর কাযর্kম
eবং eলাকার eকিট ময়দার কারখানা।
‘sজানা’

েজ েডডমােনর ৈতির করা ei িভিডoিটেত বয্ান্কেক anি ত eকিট কমর্াশালায় থাi
bগার িচরাnখ বয্াখয্া করেছন েয িকভােব iন্টারেনেট eকিট িভিডo pকাশ করা যায়।

িনেজi িনেজi মুিভ aথবা iন্টারেনট েশা ৈতরী
কrন:
দশ বছর আেগo pায় সকল চলি t o
িটিভ েশা ৈতরী হত কয্ািলেফািনর্য়ার হিলuেড।
িসেনমা েদখার জn হেল িগেয় েবশ চড়া দােম
িটেকট িকনেত হত। aেনেকর মেনi sp িছল
িবখয্াত aিভেনতা aথবা পিরচালক হoয়ার,
িকnt aথর্ eবং pেয়াজনীয় যntপািতর aভােব
েসi spেক বাsেব rপদান করা সmব হত না।
aধুনা সব িকছুরi পিরবতর্ন হেয়েছ। মাt
১০০/- ডলােরর িবিনমেয় েয েকu eকিট
েটিলিভশন েশা ৈতরী করেত eবং aনলাiেন
পিরেবশন করেত সkম। eর জn শুধু pেয়াজন
eকিট িভিডo কয্ােমরা, eকিট কিmuটার,
iন্টারেনট সংেযাগ eবং eকিট কািহনী।
iন্টারেনট িটিভ ৈতরীর েকৗশল - ei
িশেরানােম সিnেবিশত গাiডিটেত আমরা বয্াখয্া
করেত েচ া করব িকভােব আপিন eকিট
iন্টারেনট িটিভ েশা শুr করেত পােরন eবং
িচtাকাষর্ক িভিডo িচt ৈতরীর িকছু কাযর্কারী
িটপস। আমরা আরo আেলাচনা করব িকভােব
েমাবাiল েফােনর মাধয্েম েছাট ৈদেঘর্য্র িটিভ
িkপস েরকডর্ করা eবং েসটা iন্টারেনেট pকাশ
করা যায়। িকছু aনলাiন সংবাদপt েমাবাiল
েফােনর মাধয্েম েতালা eরকম িভিডoর

pকােশর জn িচtgাহকেক aথর্ pদান করাo
শুr কেরেছ।
িকnt শুrেতi সতকর্তা:
যিদo ei িভিডogেলা ৈতরী করা o েদখা
eক ধরেনর েরামা কর aিভjতা; িকnt eিট
ৈতরী করেত o pকাশ করেত বয্াপক সময় বয্য়
করেত হয়। কারণ iন্টারেনট সংেযাগ পৃিথবীর
aেনক জায়গায় eখনo েবশ ধীর গিতর, eকিট
eকক iন্টারেনট িটিভ েশা ডাuনেলাড করেত
aেনেকরi ২ ঘন্টারo েবশী সময় লােগ। aব
যারা সাiবার কয্ােফ েথেক iন্টারেনট বয্বহার
কেরন, তােদর কথা আলাদা। an িদেক, eকিট
oেয়বbগ েদখা মাt ৫ েথেক ১০ েসেকেন্ডর
বয্াপার। eবং যিদ আপিন আর.eস.eস িরডার
েযমন gগল িরডার বয্বহার কেরন, তাহেল
কেয়ক মুhেতর্র মেধয্ শত- শত bেগর নতুন
েলখাgেলা েদখেত o পড়েত পারেবন।
anথায়, িচnা কrন আপিন িক aজর্ন
করেত যাে ন aথবা কােদর কােছ আপনার
িশlেক েপঁৗছােত চাে ন? আপনার iন্টারেনট
িটিভ েশা eর uেd িক eবং eর েচেয় কম
সমেয় শুধু ছিব eবং েলখার মাধয্েম eকi লkয্
পূরণ সmব িকনা?

www.aliveinmexico.org
‘eলাiভ iন েমিkেকা’ হে eকমাt
িdভািষক iন্টারেনট িভিডo িচt যা
েমিkেকার sানীয় eবং aিভবাসীেদর
জীবন িচt িবে র কােছ তুেল ধের।

আপনার েমাবাiল েফান dারা মানবািধকার
রkা কrন:
যিদo eখনo eিট eকদম pাথিমক aবsায়
আেছ, ‘uiটেনস’ িভিডo হাব হে eকিট
aংশgহনমূলক oেয়বসাiট েযখােন েয েকu
মানবািধকারমুলক িভিডo েপাs করেত
পারেব। আপিন যিদ েকান পুিলশী িনযর্াতন
বা an েকান মানবািধকার ল েনর িভিডo
(েমাবাiল েফােন বা িভিডo কয্ােমরায়) কের
থােকন তাহেল েবনােম eখােন uপsাপন
করেল eর pিতকার করেত মানবািধকার
সংগঠনgেলা সাহাযয্ করেব।
www.witness.org/hub

uেlখেযাগয্ পডকাsgেলা:
‘কমলা ভাট েশা’ sাধীন ভােব
pstতকৃত eকিট পডকাs যা
ভারেতর আধুিনক জীবনযাtার
িকছু আিঙেকর িদেক মেনােযাগ
আকষর্ণ কের যার সােথ িবে র
aেনেকরi পিরচয় েনi।
http://www.kamlabhattshow.com
‘টয্াংেগা িসিট টুর’ pকািশত হয়
বুেয়েনাস আয়ােসর্র di জন
uৎসাহী টয্াংেগা স ীত েpিমেকর
dারা। pিতিট পডকােsর িশlী o
স ীেতর মাধয্েম আমরা বুেয়েনাস
আয়াসর্ o আেজর্িটনা সmেকর্
আরo েবিশ জানেত পাির।
http://www.tangocitytour.com.ar/
‘িসিটেজন িরেপাটর্ার ডট aগর্ uiথ
বাi- সাiকয্াল মাকর্’ হে eকিট
সাpািহক পডকাs যা আম াডর্ােম
বসবাসরত
eক
পতুর্গীজ
আেমিরকান dারা pকািশত হয়।
pিত সpােহ িতিন eকিট িভn
েদেশর নতুন িবষয় িলেখন eবং
pায়i সাmpিতক খবরgেলা িনেয়
sানীয় bগারেদর সােথ আেলাচনা
কেরন।
http://www.bicyclemark.org/blog/

আপনার pেয়াজন হেব:
eকিট মাiেkােফান: ভেয়স
চয্ািটং বা iন্টারেনট েটিলেফািনর (েযমন
sাiপ) জেn বয্বhত eকিট সsা েহড
েসট হেলi চলেব।
eকিট কিmuটার: েযিট েকালাহল
মুk eকিট নীরব জায়গায় থাকেব।
eিডিটং সফটoয়য্ার: ‘পডকািsং
eর পিরিচিত’ নামক সহািয়কায়
িবনামূেলয্র eিডিটং সফটoয়য্ার েpাgাম
বয্বহােরর বয্বহার িবিধ আেলাচনা করব।
iন্টারেনট সংেযাগ: যিদo
iন্টারেনেট িভিডo pকােশর েচেয়
পডকাs pকাশ করেত aেনক কম সময়
লােগ eখন পযর্n iন্টারেনট কােনকশেনর
গিত েভেদ eকিট পডকাs pকাশ হেত
৩০ িমিনট পযর্n সময় লাগেত পাের আর
৩০ িমিনট সময় লাগেত পাের eিট
ডাuনেলাড করেত।

জিজর্য়া পপলoেয়ল হে ন কয্ািরিবয়ান a েলর pথম পডকাsার। uপেরর পডকােs িতিন িtিনদাদ o
েটাবােগা a েলর তrণ ঘুিড় uDয়নকারীেদর sাkাতকার িনে ন। কয্ািরিবয়ান ি েরিডoর পেk িতিন
sানীয় িশlী eবং গnমাn বয্ািkেদর sাkাতকার েনন eবং aজানা কয্ািরিবয়ান সংsৃিত সmেকর্
পৃিথবীেক aবিহত কেরন। http://www.caribbeanfreeradio.com/blog

সােথ eকিট েরিডo িনন:
েযভােব িনেজর শয়ন কেk িটিভ েশা ৈতরী করা যায়, িঠক েসভােবi িনয়িমত ভােব েরিডo
েpাgাম ৈতরী করা eবং iন্টারেনেটর মাধয্েম eর pচার করা সmব। ei নতুন ধরেনর েরিডo
েpাgামেক বলা হয় পডকাs- ei শbিট আসেল আi- পড (জনিpয় eম.িপ.ি েpয়ার) eবং bডকা
শb dিটর সমnেয় গিঠত।
iন্টারেনট িটিভ েশা েদখার জn কিmuটােরর সামেন বসেত হয়। িকnt আপিন যখন হঁাটেবন
aথবা বাস o েমেTােত চলােফরা করেবন তখন সােথ কের পডকয্াs িনেত পােরন। eম.িপ.ি েpয়ার
িদেন িদেন সsা হেয় আসেছ। eবং নতুন ধরেনর েসল েফানgেলােত েহডেফােনর মাধয্েম aিডo
ফাiল েশানার বয্বsা রেয়েছ। যিদo পডকাs আপনােক eকিট মাnেষর েচহারার aিভবয্িk aথবা
চলমান িচt েদখার sেযাগ েদয়না, তেব anত মাnেষর গলার sর aথবা গান েশানার sেযাগ eেন
েদয়। েরিডoেত eকিট েpাgাম েশানার জn eকিট িনিদর্ িদন o সমেয়র aেপkায় থাকেত হয়;
পkাnের পডকয্াs i াnসাের েয েকান সময় েশানা সmব। eমনিক িকছু aংশ িবরিkকর লাগেল
ফাs ফেরায়াডর্ করা যায়। eটা িক খুবi চমৎকার না? ফাs ফেরায়ােডর্র মাধয্েম সমs িবরিkকর
েরিডo েpাgােমর aংশgেলা েথেক মুিk পাoয়া যিদ েযত!
িkেয়িটভ কমn লাiেসn eবং েশয়ার করার (ভাগ কের েনয়ার) সংsৃিত ৈতরী করা:
মাnষ পডকয্ােsর শিk আিব ার করার সােথ সােথi pায় সময় তারা eকিট িমuিজক
পডকয্াs শুr করেত চায়, যােত তােদর িpয় সঙীত aেnর সােথ েশয়ার করেত পাের। dভর্াগয্বশত:
েবশীর ভাগ গােনর বয্বহার কিপরাiট সীমাবdতার মেধয্ থােক, যার মােন হে eিট বয্বহােরর জেn
আপনােক pথেম eকিট চড়া িফ িমuিজক েরকডর্ েকাmািনেত pদান করেত হেব। েসৗভাগয্বশত:
aেনক গায়ক- গািয়কা আেছন যারা aথর্ uপাজর্েনর চাiেত তােদর গান েশয়ার করেত uৎসাহী। তারা
িkেয়িটভ কমn লাiেসেnর আoতায় তােদর গান pকাশনা শুr কেরেছ যা আপিন বয্বহার করেত
পােরন ei শেতর্ েয আপিন তােদর কােজর sীকৃিত s ভােব uেlখ করেবন (aথর্াৎ িনেজর বেল
চালােবন না)। িকছু িkেয়িটভ কমn লাiেসn আপনােক পুেরােনা গান নতুন কের িরিমk করেত eবং
ogেলার মাধয্েম টাকা uপাজর্ন করেতo sেযাগ েদয়। আমরা িkেয়িটভ কমn লাiেসn anেমািদত
গানgেলা েখঁাজার uপায় জানাব আমােদর ‘পডকািsং eর পিরিচিত’ নামক সহািয়কােত। িkেয়িটভ
কমn লাiেসেnর aধীেন িমuিজক পডকয্াs eর eকিট uদাহরণ খুেঁ জ পাoয়া েযেত পাের eখােনhttp://indieish.com/revolution/

“িমিডয়ােক ঘৃনা কেরা না, িনেজi িমিডয়া ৈতরী কর”
uপসংহাের:
িকভােব আমরা eেক aপেরর সােথ
েযাগােযাগ কির eবং েgাবাল িমিডয়ার uপর
iন্টারেনেটর গভীর pভাব কত ভােব আসেত
পাের তা আমরা েদখিছ। দশ বছর আেগ খুব
al সংখয্ক েলাক িমিডয়া ৈতরীর পdিতর
সােথ সংযুk িছল। বতর্মােন েপশাগত িমিডয়া,
েযমন- পিtকা, ময্াগািজন, িটিভ an ান eবং
েরিডoর সােথ সােথ নতুন eকদল িমিডয়া
িনমর্াতার আিবভর্াব হেয়েছ- যারা আপনার
আমার মতi pাতয্িহক জীবেনর নাগিরক।
iন্টারেনট সংেযাগ থাকেল েয েকu িমিডয়া
ৈতরীর সােথ aংশ gহণ করেত পাের; তা েস
তানজািনয়ার pতয্n a েলর বািসnাi েহাক
aথবা েবiিজং eর মত বয্s কমর্ চ ল a েলর
বািসnাi েহাক। আমরা যিদ anভব কির
আমােদর সাংবািদকরা তােদর দািয়t যথাযথ
ভােব পালন করেছ না, তেব আমরা তােদর
েপশাগত unয়েনর পথ pদশর্ন করেত পাির।
bগ, পডকাs eবং aন- লাiন িভিডo ei
েরামা কর জগৎেক pায়i aিভিহত করা হয়
নাগিরক িমিডয়া িহেসেব। eটা িঠক, eিট
pচিলত সাংবািদকেদর জায়গা দখল করেব না
eবং আমােদর eখনo pেয়াজন pিশিkত
েপশাদার সাংবািদক কতৃক
র্ তথয্াnসnানী
িরেপাটর্। িকnt aন- লাiন িমিডয়ােত ৈবিচt
িনেয় েয েকান নাগিরক aংশ gহণ করেত পাের
eবং eিট aিধক s তার pথম ধাপ িহেসেব
িবেবিচত হেত পাের।
পরবতর্ী ধাপ, aংশ gহণ:
আশা কির, ei pযুিk মূলক িনেদর্িশকা
নাগিরক িমিডয়া সmেকর্ আপনােক সময্ক jান
pদান কেরেছ। আমরা আরo আশা করব েয
আপনারা aিধক সময় বয্য় করেত uৎসািহত
হেবন আমােদর তািলকায় uেlিখত bগ,

পডকয্াs eবং iন্টারেনট িটিভ an ানgেলা
পরখ কের েদখেত। আমরা চাi আপনারা
নাগিরক িমিডয়া সmেকর্ আরo anসnান
কেরন। eবং সেবর্াপরী আমােদর pতয্াশা ei
ভূিমকা পবর্ আপনােদরেক পরবতর্ী িনেদর্িশকা
eবং িকভােব aংশ gহণ করেত হয় e বয্াপাের
anpািনত করেব।
pিতিট িনেদর্িশকাi eমনভােব ৈতরী করা
হেয়েছ যােত pেতয্কিট আলাদাভােব পড়া যায়।
যিদ েকান িনিদর্ িবষয় আপনােক েবশী আgহী
কের তুেল, িনি েn সবার আেগ েসিট পেড়
েফলুন। যাi- i- েহাক, আমরা িনেnাk kম
তািলকািট anসরণ করেত বলবঃ
১। িসিটেজন িমিডয়ার পিরিচিত
২। আর.eস.eস eর পিরিচিত
৩। ক) িকভােব oয়াডর্ েpস বয্বহার
করেবন।
খ) িকভােব bগার বয্বহার করেবন।
৪। aনলাiন ফেটাgাফীর পিরিচিত।
৫। ক) পডকািsং eর পিরিচিত।
খ) িকভােব aডািসিট বয্বহার করেবন।
৬। ক) aনলাiন িভিডoর পিরিচিত।
খ) িকভােব চলমান িচt বয্বহার
করেত হয়।

1.

িশ /িবনীত হoয়া: iন্টারেনট হে
িবশাল পিরসেরর eকিট বয্াপার eবং
eটাi হoয়া sাভািবক েয আমরা জািন,
কির বা েদিখ েস সmেকর্ an েকu
েবিশ জানেত পাের। তার মােন ei নয়
েয, আপিন e সmেকর্ িলখেবন না।
ei বয্াপারিট েমেনi শুধু িনেজেক
জািহর করার জn নয় বরং িনেজর
মতামত সকলেক জানােনার জn েচ া
কrন।

2.

সাহাযয্ চাoয়া: যিদ আপিন েকান
জিটল সমsায় পিতত হন eবং তা
েথেক েবর হেত যিদ আপনার সাহােযয্র
pেয়াজন হয় তেব পাঠকেদর িজেjস
করেত পােরন। eিটo আেলাচনা শুr
করার eকিট utম পnা।

3.

aবsান েনয়া: িনরেপk o িবেশষ
uেdে
an oেয়ব সাiট েযমন
uiিকিপিডয়া সাহাযয্ চাiেত পােরন।
িকnt oেয়বলগ িভn মতামত pকােশর
জn aেনক বড় জায়গা। aেnর
মতামত যা আপনার েথেক আলাদা তার
pিত aব i আপনােক সহনশীল হেত
হেব।

4.

সংেযাগ:
আপিন েকানিকছু pকাশ
করার পূেবর্ anাn bগgেলা েদখার
েচ া কrন। যিদ aেnরা eকi িবষেয়
আেলাচনা কের থােক তেব তােদর
aবsােনর সােথ eকিট সংেযাগ sাপন
কrন। শুধু মূিতর্র মত eকজায়গায়
বেস না েথেক তােদর সােথ আেলাচনায়
aংশgহন কrন।

ৈবি ক আেলাচনায় যুk েহান:
েgাবাল ভেয়স হেলা িব বয্াপী নাগিরক
িমিডয়া anরাগীেদর eকিট কিমuিনিট যা েচ া
করেছ িবে র যাবতীয় সংলাপেক eকt কের
ধারন করেত eবং eর মেধয্ grtপূণর্
মতামতgেলা িব জুেড় pচার করেত। আপিন
হয়ত েকান জাপানী পডকাs aথবা
ময্ােসেডািনয়ার েমাহনীয় ছিব খুেঁ জ েবড়াে ন
eবং েgাবাল ভেয়স হেলা eকিট aনলাiন
eলাকা েযখােন pিতিদন মাnষ তােদর
aিভjতা, ছিব eবং বkবয্ তােদর aন্চল
েথেক আপনােদর কােছ তুেল ধরেছ। আমরা
আশা কির, আপিনo ei আেলাচনায় aংশgহণ
করেবন। www.globalvoicesonline.org

রাiিজং ভেয়স হে েgাবাল ভেয়েসস eর নাগিরক িমিডয়া pসােরর
pকl eবং eিট সmব হেয়েছ জন eস eবং েজমস eল নাiট ফাuেন্ডশন
eর কলয্ােন। FLOSSManuals.net eর মাধয্েম স টoয়য্ার গাiড
সমুহ আমােদর কােছ সহজলভয্ হেয়েছ।
(িkেয়িটভ কমেnর আoতায় pকািশত)

aিভj bগার েজাi iেতা সকল
bগারেদরেক িনেnাk পঁাচিট িবষয়
sপািরশ কেরেছন:

সবার আেগ িলখুন, eবং িনয়িমত
িলখুন: আপনার েলখার িবষয়gেলােক
ss ভােব pকাশ করার জn তুেল
ধrন। সিঠক বয্াকারন o বানান
বয্বহার করা ভােলা িকnt তার েথেক
েলখা o aংশgহন করা aিধকতর
grtপূন।র্
http://joi.ito.com/archives/2005/10/1
0/blogging_style.html
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