িপ আই বা জন-তথয্ এবং একজন
এন.এ সদসয্
এন.এ.-র বাতর্ া বহন কের িনেয় যাওয়া অেনক
সদেসয্র আেরাগয্লােভর একটা
tপূণর্ অংশ। এই
কাজ করেত করেতই অেনেক িনেজর কাজ করার
kমতাটা আিব ার কেরন এবং েসটােক আরও
বাড়ােত পােরন। আপনার সিkয় সমথর্েনর মাধয্েম
এন এ-র আেরাগয্pয়ােসর বাতর্ া অেনক েবশী
মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েযেত পাের। জন-তথয্ সিমিত
বা িপ আই কিমিটেত েযাগ িদেয় আপিন অনয্েদর
জীবেন একটা সদথর্ক পিরবতর্ ন ঘটােনার সুেযাগ
েপেত পােরন।

পাবিলক ইনফরেমশন বা জন-তথয্ িক?
জন-তথয্
সিমিতর
ভূ িমকা
হল
যােত
জনসাধারেণর কােছ এন.এ-র িবষেয় sc ও
সিঠক তথয্ েপৗঁছায় তা িনি ত করা। আমােদর
বnু মnলীর সmেকর্ তেথয্র চািহদা এখন আরও
েবশী। কিমিটর অংশ হেয়, েয েনশািড় এখনও ক
পােc তােক আমােদর বnু মnলীেত িনেয় আসার
আনn ভাষায় pকাশ করা যায় না, ধু অনুভব
করা যায়।

একজন এন.এ. সদেসয্র িক িক দািয়t
রেয়েছ?
আমরা যখন িনেজেদর এন.এ. সদসয্ বেল
পিরচয় িদই, তখন জনসাধারেণর মেধয্ আমােদর
আচরেণর দািয়t আমােদর েনওয়া pেয়াজন।
এটা এক ধরেণর জন-তথয্। যারা আমােদর
কাযর্kেমর সে পিরিচত নন তাঁেদর কােছ আমরা
pেতয্েক এন.এ.-র pিতিনিধ। আমােদর সভা এবং
অনু ােনর জনয্ েয জায়গা েলা আমরা বয্বহার
কির, েস েলা েযভােব আমরা রkণােবkণ কির
তাও সািবর্কভােব জনসাধারেণর এন.এ.-র pিত
দৃি ভি েক pভািবত কের।
আর এক ধরেণর জন-তথয্ পিরেষবা অনুি ত
হয় যখন এন.এ.-র িবষেয় উপsাপনা বা তেথয্র
জনয্ অনুেরাধ আেস। যখন একটা অনুেরাধ আেস,
তখন একজন িপ আই কিমিটর সদেসয্র সে
েযাগােযাগ করা উিচত। যখন েকােনা কিমিট
সদসয্েক পাওয়া যােc না, তখন অনুেরাধটা েপৗঁেছ

েদওয়া উিচত একজন েগা ী েসবা pিতিনিধ/gপ
সািভর্ স িরেpেসেnিটভ (িজ এস আর) বা এিরয়া
েচয়ারপাসর্েনর কােছ। আমরা এভােব অনুেরাধ েলার
িবষেয় বয্বsা িনই কারণ pিতটা অনুেরাধ dত ও
যথাযথ মেনােযােগর দািব রােখ।যিদ আপনার কােছ
েকান অনুেরাধ আেস, মেন রাখেবন এটা বয্িkগত
বয্াপার নয়। এটা নারেকািটকs অয্ােনািনমাসেক
অনুেরাধ।

অjাতপিরচয় থাকার

t িক?

এটা একটা “আমরা” কাযর্kম, এবং জন-তথয্
িবষেয় “আিম পাির না, আমরা পাির” এই বkবয্
অতয্n
tপূণ।
র্ সদেসয্রা sাধীনভােব কাজ করেল
আমােদর অপিরিচত বা অjাতপিরচয় থাকার
আধয্ািtক িভিt সাংঘািতকভােব kিতgs হেত
পাের।
আমরা আমােদর পদিব েঘাষণা কির না এবং
pচার মাধয্েমর কােছ নারেকািটকস অয্ােনািনমােসর
সদসয্ িহেসেব আtpকাশ কির না। আেরাগয্pয়ােসর
আধয্ািtক কাযর্kেমর অংশ িহেসেব আমরা
আtpচার না কের বরং আেরা িবনেয়র সে
েসবার কাজ কের যাই। আমােদর অিভjতা
বেল, েয সদসয্রা এন.এ.-র সদসয্ িহসােব “pচার
মাধয্েমর তারকা” র মত বয্বহার কেরন তাঁরা
আেরাগয্লােভর আধয্ািtক িভিtটােকই িবপেদ েফেল
েদন এবং জনগেণর সামেন এন.এ-র আেরাগয্লােভর
একটা ভু ল ছিব তু েল ধেরন।

িকভােব সদসয্রা অংশgহণ করেবন?
পাবিলক ইনফরেমশন কিমিট বা জন-তথয্
সিমিতেত েয েকান সদসয্ আসেত পােরন। আপনার
অিভjতা, মতামত ও অংশgহণ িপ.আই. কিমিটর
মূলয্বান সmদ। আমরা মুkকে আhান জানাই েয
আসুন, িপ.আই. কিমিটর িমিটং-এ েযাগ িদন। অনয্
সব পিরেষবা সিমিতর মতই িপ.আই.-র ও আgহী
েলােকর সব সময় pেয়াজন।

েকমন কের কাজ করা হয়?
gপরা pায়শ একেt িমিলত হেয় একটা আ িলক
েসবা সিমিত/এিরয়া সািভর্ স কিমিট (এ.এস.িস)
গঠন কের। এ.এস.িস-র একিট সাব কিমিট
জনসাধারণেক তথয্ বা ইনফরেমশন েদবার কাজটা

কের। িপ আই কিমিট তেথয্র জনয্ িবিভn সূt
েথেক অনুেরাধ পায়, েযমন, বয্িk, pিত ান এবং
pচার মাধয্ম।
আমরা জনসাধারেণর কােছ েযভােব তথয্ িনেয়
যাই েস েলা হল,
১। ধমর্pিত ান (িগজর্া), েপৗর pিত ান, িবদয্ালয়
বা pচারমাধয্ম এর অনুেরােধ এন.এ. সmেn
বkবয্ রাখা।
২। িকভােব আমােদর সে েযাগােযাগ করা যায়
েস েলার িববরণ িদেয় েপাsার, pচারপt
বািনেয় এবং িবিল কের এবং অনয্ সাবর্জিনক
pচার পিরেষবার মাধয্েম।
৩। িশkণ িদবস (লািনর্ং েড) ও কমর্শালার
(ওয়াকর্ শেপর) মাধয্েম।
৪। যারা েনশাড়ীেদর সািnেধয্ আসেত পােরন
এমন েলাকেদর িমিটংপ ী, তথয্সমৃd পt এবং
পুিsকা ডােক পাঠােনার মাধয্েম।
৫। েযসব কমর্কাে উভয় কিমিটই যুk েসখােন
হাসপাতাল এবং pিত ান (হসিপটাল অয্াn
ইনিsিটউশন) কিমিটর সে সহায়তা কের।
৬। েযখােন পৃথকভােব েফানলাইন বা অিফস
কিমিট েনই, েসই সব েkেt িপ আই কিমিট
েফানলাইন পিরচালনার জনয্ দািয়tবd থাকেত
পাের।
এই pিkয়া েলার েয েকান একটায় অংশgহণ
করেত, িজ.এস.আর বা আপনার sানীয় িপ আই
কিমিটর কা র সে কথা বলুন। আমােদর যা
আেছ, যতkণ না আমরা তা দান করিছ তা
আমরা রkা করেত পাির না। জন-তথয্ কিমিটর
েসবাকাযর্ আমােদর িঠক েসটাই করার সুেযাগ েদয়।
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