
�কািভড-১৯ িরেপা��ং গাইড

িমরাজ  আহেমদ  �চৗধুরী



এই সহািয়কা �তির করা হেয়েছ �কািভড-১৯ কাভার করা
সাংবািদকেদর কথা মাথায় �রেখ। মােঠর িরেপাট�ারেদর
সুর�া, তথ� সং�হ ও যাচাই এবং অনুস�ানসহ িবিভ�
িবষেয় �দশী-িবেদশী উৎস �থেক দরকাির পরামশ� ও
ট�ল�েলােক এক জায়গায় জেড়া করা হেয়েছ। �িত�
��ে�ই সংি�� সাইট বা �পইেজর িলংক জেুড় �দয়া

হেয়েছ, যােত আ�হীরা তােত ি�ক কের মূল
আ��েকল� পেড় িনেত পােরন। 



এখােন �যসব
িবষয় থাকেছ

���পণূ�  তেথ�র উৎস

দািয়�শীল সাংবািদকতা

�জব যাচাই �কৗশল

িনেজেক র�ার উপায়

মানিসক চাপ ও �মা

অনসু�ােনর িবষয়
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ভাইরাস ও তার �ভাব 

স�েক�  জানুন

�কািভড-১৯ এই দশেকর সবেচেয় বড় ��াির।
এই �রাগ আ�া� কেরেছ লাখ লাখ মানুষেক,

ছিড়েয় পেড়েছ িবে�র সব �াে�। �মাগত
ধরণ বদলাে� নত� ন এই ভাইরাস। �িতিনয়ত
বদেল যাে� দৃশ�পটও। আজ �য তথ� কােজ
আসেব বেল মেন করা হে�, কালই তােত
�যাগ হে� নত� ন মা�া। �মপিরবত� নশীল এই
সংকেট তাই অত�� 

জ�ির হেয় দঁািড়েয়েছ ভাইরাস স�েক�  �বিশ
কের জানা, স�ক তেথ�র উৎস�েলা �চনা,
িনেজেক িনরাপদ �রেখ খবর সং�হ করা এবং
দািয়�শীলতার সােথ �সই খবরেক মানুেষর
কােছ �পৗ�েছ �দয়া। একই সােথ জ�ির হেয়
উেঠেছ এই মহামািরর �ভােব যত সমস�া,
অিনয়ম, দুন�িত ও অন�ায় মুনাফা চলেছ তা-ও
পাঠক ও নীিতিনধ�াররকেদর সামেন ত� েল ধরা।

তথ� ও সূ�
>> িব� �া�� সং�া
>> বাংলােদেশর তথ�
>> িচিকৎসা ও �া��
>> �ডটা ও মানিচ�
>> শে�র অথ�  ও ব�াখ�া
>> ছিব ও িভিডও

তেথ�র িনভ� রেযাগ� উৎস

সাংবািদকতার িরেসাস�
>> অনুস�ানী সাংবািদকতা
>> �দিনক িনউজেলটার
>> ভ� য়া তথ� যাচাই
>> মানিসক চাপ ও �মা
>> গেবষণা ও �িতেবদন
>> িনউজ�ম গাইড

�িত� সেূ� ি�ক কের সংি�� �পইেজ �েবশ করা যােব

https://www.who.int/
http://corona.gov.bd/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.apstylebook.com/topical_most_recent
https://www.thenewsmarket.com/
https://helpdesk.gijn.org/support/solutions/articles/14000110817-covid-19-resources
https://www.poynter.org/covid-19-poynter-resources/#newsletters
https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-resources-for-reporters/
https://dartcenter.org/resources/covering-coronavirus-resources-journalists
https://healthjournalism.org/resources-tips-details.php?id=1102
https://covid19.ops.guide/


গেবষণা িবেশষ�তথ�

িব েশষ�  িচ নুন

িবেশষ� বাছাই ক�ন সতক� তার সােথ। িব�ােনর �কান
িবষেয় �কউ �নােবল পরু�ার পাওয়ার মােন এই নয়, িতিন
িব�ােনর সব িবষেয় বলেত পারেবন। একইভােব
িচিকৎসাশাে� �কউ িপএইচিড করেলও কেরানাভাইরাস
স�েক�  জানেবন এমন �কােনা কথা �নই। িবেশষ�রা
�কান� িনি�তভােব জােনন আর �কান� সত� বেল মেন
কেরন – তার মধ�কার ফারাকটা অবশ�ই বুঝেত হেব।
জানেত হেব মতামত ও অনমুােনর মেধ� পাথ�ক�।

ফেলা ক�ন

গেবষণা  মা েনই  সংবাদেযাগ�  নয়

ি�-ি�� অথবা অ�কািশত গেবষণা �িতেবদন �থেক
উ��িত অথবা তথ� ব�বহােরর িবষেয় সতক�  �হান।
এধরেণর একােডিমক �পপার সাধারণত পয�ােলাচনা বা
িপয়ার িরিভউর মেধ� িদেয় যায় না। তাই ভ� েলর অবকাশ
থােক। নানান নত�ন ত� এবং দািবর মেধ� সংবাদ
উপেযাগী িকছ�  আেছ িকনা, তা িবেশষ�েদর িজে�স
ক�ন। পি�কার মতামত পাতায় �কািশত তথ�ও যাচাই
ক�ন। 

গেবষণা, �ডটা
এবং িবেশষ�

গেবষণা, িবেশষ� ও িরেপাট� িনেয়
আেরা পরামেশ�র জন� ি�ক ক�ন

https://healthjournalism.org/resources-tips-details.php?id=1113
https://journalistsresource.org/studies/society/public-health/covid-19-coronavirus-epidemiology/
https://www.semanticscholar.org/cord19
https://www.semanticscholar.org/cord19
https://ksj.mit.edu/coronavirus-reporting-resources/#follow


িনরাপ�া
এবং 

সুর�া

একজন সাধারণ নাগিরেকর জন�
িনেজেক র�ার যত রকেমর উপায়
আেছ, তার সবই একজন সাংবািদেকর
জেন�ও �েযাজ�। পাথ�ক� হেলা, একজন
নাগিরক তার চলােফরা ঘের বা িনরাপদ
�ােন সীমাব� রাখেত পােরন। িক�
একজন সাংবািদকেক �পশার �েয়াজেনই
ঝঁুিকপণূ� জায়গায় �যেত হয়।
কেরানাভাইরােসর খবরও সং�হ করেত
হয়। িক� মাথায় রাখেবন - তা িনেজর,

পিরবােরর এবং িরেপােট�র মানষুেদর
িনরাপ�ােক বাদ িদেয় নয়। 



অ�াসাইনেমে� িগেয় �য কােরা সােথ
অ�ত ৬ ফুট দরূ� বজায় রাখনু। দরূ

�থেক কথা বলনু।

ঝঁূুিকপণূ� অ�াসাইনেমে� �যেত বাধ� �ল
হােত দ�ানা, মেুখ মা�, �চােখ গগলস,
িনরাপদ বিডস�ুট, এবং জেুতার সােথ
ওভার� পের িনন। �বিরেয় িনয়ম �মেন

�ফেল িদন।

ঝঁুিকপণূ� জায়গায় সরু�া
উপকরণ পরা

িনয়িমত এবং ভােলা কের সাবান ও
পািন িদেয় হাত ধুেয় িনন, অথবা

স�ািনটাইজার িদেয় পির�ার ক�ন।

িনয়িমত সাবান িদেয় 
হাত �ধায়া

�য �কােনা িকছ�র উপিরতল �থেক
আপনার হােত ভাইরাস �যেত পাের।
একবার সং�িমত হেল, হাত �থেক

ভাইরাস চেল �যেত পাের আপনার মখু,
�চাখ বা নােক চেল �যেত পাের। 

�চাখ, মুখ ও নাক �শ� করা
�থেক িবরত থাকা

সবসময় শারীিরক দরূ� 

বজায় রাখা

কখ
েনাই

 না!

িব� �া�� সং�া ও িসিপেজ

িকভােব সং�মণ
�থেক বঁাচেবন



কিম� ট�  �েট� জান�ািল�স (িসিপেজ) �কািশত 
অ�াডভাইজির �দখনু এখােন ি�ক কের।

আেরা জানেত | 

অ�াসাইনেম� �থেক িফের
িনেজেদর �পাশাক গরম পািনেত
ধেুয় িনন এবং ভােলামত সাবান

িদেয় �গাসল ক�ন।

আপনার সােথ সবসময় পািন,
স�ািনটাইজার, �স�ু, ওয়াইপস
এবং পািন-ি�িচং পাউডার

িম�ন রাখনু।

অ�াসাইনেমে� িগেয়
বাইেরর িকছ�  খােবন না। খবু
দরকাির খাবার ও পািন সে�

রাখনু।

হাসপাতাল, বাজার বা িভড়
আেছ এমন জায়গা সব সময়

এিড়েয় চলনু।

বাইের মা�েত বেস, �দয়ােল
�হলান িদেয় বা �েয় কাজ
করেবন না। ইকুইপেম�ও
মা�েত রাখেবন না।

ছয় ফুট দরূ �থেক সা�াৎকার
িনন। মাইে�ােফােনর জন�
ি�ক ব�াবহার ক�ন।

স�ব হেল গণপিরবহন এিড়েয়
চলনু। ব�ি�গত ও অিফেসর
গািড় িনয়িমত ��ািরন �বন বা
উপয�ু প�িতেত িনয়িমত

পির�ার ক�ন।

কাজ �শষ হেতই ক�ােমরা,
মাইে�ােফান, �মাবাইল বা �য
�কান ইকুইপেম� উপয�ু

প�িতেত ভাইরাসম�ু ক�ন।

যত �বিশ স�ব অনলাইেন
সা�াৎকার িনন। �াইপ, জমু
বা এ ধরেণর অ�াপ ব�বহার

করেত পােরন। 

অ�াসাইনেমে�
যত সতক� তা

https://cpj.org/amp/033350.html


আপিন মা� পেরও �কােনা
লাভ হেব না - যিদ না জােনন
িকভােব �স� ব�বহার করেত
হয়, এবং িকভােব িডসেপাজ
করেত হয়।

মা� কখন
পরেবন,

িকভােব?

িকভােব মা� পরেত হয়,

িকভােব খুলেত এবং �ফেল
িদেত হয়, জানেত চাইেল ি�ক
ক�ন িনেচর আইকেন।

মা� তখনই প�ন যখন
আপিন িনেজ আ�া� অথবা  
ঝঁুিকপূণ�  বা িভড় আেছ এমন
জায়গায়  অ�াসাইনেমে�
যাে�ন।

মা� তখনও পেড় থাকুন
যখন আপিন িনেজই সিদ� -
কািশেত আ�া�, এবং
কােজর �েয়াজেন বাইের
যাে�ন।

মা� পের লাভ �নই - যিদ না
িকছ��ণ পরপর সাবান িদেয়
হাত ধুেয় অথবা স�ািনটাইজ
কের িনেত পােরন।

িভিডও �দখুন

ডি�উএইচও �থেক প�ন

িব� �া�� সং�া ও িসিপেজস�ূ

https://youtu.be/M4olt47pr_o
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


সুর�া সর�াম
িকভােব পরেবন?
িভিডও �দখুন

সুর�া সর�াম
িকভােব খুলেবন?
িভিডও �দখুন

�ফান জীবানুমু�
িকভােব করেবন?
িভিডও �দখুন

মাইে�ােফান 

 িকভােব পির�ার
করেবন?
িভিডও �দখুন

ব�ি�গত সুর�ার
িভিডও �পস

https://youtu.be/of73FN086E8
https://youtu.be/PQxOc13DxvQ
https://youtu.be/XwPVqXrJitI
https://youtu.be/1j6CVlFG1Vk


�িতিদন অ�ত দইুবার কের
িনেজর �র বা তাপমা�া মাপেত
থাকুন।

িনয়িমত তাপমা�া মাপনু

হাত �ধায়া জ�ির
সাবান ও পািন িদেয় হাত
�ধায়া বা স�ািনটাইজ
করার িবিধ �মেন চলনু।

যিদ সে�হ হয়, আপিন
আ�া� হেত পােরন, তাহেল
ঘেরর িনিদ� � এক� �েম
অথবা এমন জায়গায় থাকুন,

�যখােন অন�েদর চলাচল
�নই। স�ব হেল আলাদা
বাথ�ম ব�বহার ক�ন।

িনিদ�� �েম থাকুন

ল�েণর িদেক
�খয়াল রাখনু
�র ছাড়াও �কািভড-১৯ �রােগর
��ে� কািশ, �াসক� ও �াি�র মত
ল�ণ �দখা যায়।

ল�ণ �দখেলই
ডা�ােরর পরামশ�
যিদ ভাইরােসর ল�ণ �� হেয়
ওেঠ তাহেল ডা�ােরর পরামশ�
িনন। আেগই �ফােন আপনার
ল�েণর কথা জানান, �যন তারা
পরী�ার নমনুা সং�হ বা দরকাির
��িত িনেত পােরন।

সামািজক দরূ�
যিদ বাইের �যেত হয়, বা ঘের
কােরা সােথ কথা বলেত হয়,
অ�ত িতন ফুট দরূ� বজায়
রাখনু।

• �স�ার ফর িডিজজ কে�ালস�ূ

ঘেরই থাকুন
আপনার চলােফরা িনয়�ণ
ক�ন।

যিদ না খাবার, ওষধু বা অিত
দরকাির িকছ�  িকনেত হয়।

অ�াসাইনে� �থেক িফের �রােগর
উপসগ� �দখা িদেল বা অস�ু কােরা
সং�েশ� এেল �া��িবভােগর পরামশ�
�মেন ঘরব�ী �হান অথবা ডা�ােরর
পরামশ� িনন।

�কািভেড
িনেজেক ঘরব�ী 
রাখেবন �যভােব

িসিডিসর িভিডও �দখুন

িনউ ইয়ক�  টাইমস িনব�

https://youtu.be/M4olt47pr_o
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://youtu.be/3Tt9-Tvoz5w
https://www.nytimes.com/article/quarantine-coronavirus.html


�কািভড-১৯ সাংবািদকেদর সবেচেয় বড়
দািয়� হেয় উেঠেছ স�ক তথ�েক সাধারণ
মানুেষর কােছ এমনভােব ত� েল ধরা যােত তারা
স�ক িস�া� িনেত পােরন। িক� নত� ন এই
কেরানাভাইরাস িনেয় খুব �বিশ তথ� আমােদর
হােত �নই। িব�ানীেদর গেবষণায়ও এেকক
সময় এেককরকম তথ� আসেছ।
�জেন বা না �জেন আমরা এমন িবেশষে�র
কােছ যাি�, যার হয়ত এই িবষেয় �কােনা
গেবষণার অিভ�তাই �নই। 

�কােনা নত� ন �রােগর সং�মণই ভীিতকর।
কারণ, তখেনা মানুষ জােন না িকভােব �সই
ভাইরাস বা �রাগ�েক �মাকােবলা করেত হয়।
আর এই সুেযােগই আত�ও ডানা �মেল। ভ�ল
খবর ছড়ায়। খবরই অেনক সময় িবে�ষ উে�
�দয়। এমন দুেয�ােগ দািয়��ানহীন িরেপা��ং
মানুেষর মৃত� �ও �ডেক আনেত পাের। তাই
�া��ঝঁুিক এবং তথ� ও িবেশষে�র অপয�া�তা
সে�ও স�ক খবর মানুষেক �পৗ�েছ �দয়াটাই
সমেয়র দািব।
 

এক� তথ� পাওয়ার পর যত �বিশ স�ব িবেশষ� এবং �সােস�র সােথ
কথা বলুন। তােদর ব�াখ�া িনন। কারণ এখন �য �কােনা তেথ�র যথাথ�তা
িনেয়ই অিন�য়তা থাকেব।
 

সময় িনন। এক� তথ� �পেয়ই িরেপাট� কের �দেবন না। সামািজক মাধ�েম
এই মা� �য তথ� �পেলন, তার �চেয় িকছ�  িদন ধের �য তথ� আেছ, �স�
অেনক �বিশ িনভ� রেযাগ�।
 

�কান এক� ঘটনা ঘটেলই �স� িনেয় িরেপাট� কের �ফলেত হেব তা নয়।
�খয়াল রাখুন, �সই ঘটনা িক বার বার ঘটেছ িকনা এবং তােত �কােনা
��� ফুেট উঠেছ িকনা।

তথ� ব�বহাের দািয়�শীলতা

আেরা জানেত
ি�ক ক�ন

সংবাদ সং�হ ও �চাের
সাংবািদেকর দািয়�

হাভ� াড�  িব�িবদ�ালেয়র দইু অধ�াপক িবল হানােগ এবং মাক�  িলপিসচ সাংবািদকেদর জন�
িতন� পরামশ� িদেয়েছন:

https://blogs.scientificamerican.com/observations/how-to-report-on-the-covid-19-outbreak-responsibly/


মােঠর �মজাজ বেুঝ, তােক িরেপােট� ত� েল ধ�ন। 

িরেপা��ংেয় মেনােযাগ িদন, িবে�ষেণ নয়।

িশেরানাম �খয়াল ক�ন, অেনেক �ধ ুিশেরানাম �দেখ িস�া� �নয়।

ছিব ব�বহার ক�ন সতক� ভােব, �যন ভ�ল বাত� া না ছড়ায়। 

আপনার �িতেবদেন ঘটনার ���াপটও ত� েল ধ�ন।

�ধ ুভয়াবহতার কথা না বেল, সমাধােনর পরামশ�ও িদন।

ব�ি�র িববরেণর �চেয় পিরসংখ�ান–িনভ� র ��াির কম ভীিতকর।

মেন রাখেবন সব পিরসংখ�ান স�ক না–ও হেত পাের।

যত �বিশ মানেুষর সােথ কথা বলেবন, তত ভােলা।

িবে�ষ �তির কের এমন বাক� পিরহার ক�ন।

িবেশষে�র সা�াৎকার �নয়ার আেগ যথাথ� ��িত িনন।

চমক �নই বেল, �কােনা ��ািরেক অব�া করেবন না।

িনেজর সীমা �ক ক�ন, সময় িনেয় ভাবনু।

�রাগ চেল �গেলও আপনার িরেপা��ং থামােবন না।

দািয়�শীল
সাংবািদকতা

আেরা জানেত
ি�ক ক�ন

https://ijnet.org/en/story/10-tips-journalists-covering-covid-19


�য �কােনা মহামািরেত ভ� য়া খবর বা িমথ�া
তেথ� ই�ারেনট ও সামািজক মাধ�ম সয়লাব
হেয় যায়। এবােরা ব�িত�ম নয়। অেনক সময়
�দখা যায়, অখ�াত উৎস �থেক িনেয় �িতি�ত
গণমাধ�মও �কােনা যাচাই বাছাই ছাড়াই এমন
খবর  �ছেপ িদে�। এেত পাঠকরা �যমন
িব�া� হন, �তমিন কখেনা কখেনা আত�ও
ছড়ায় জনমেন।  
যতিদন মহামাির থাকেব ততিদনই এমন সব
�জব ও ভ� য়া খবর কমেবিশ আপনার সামেন
আসেব। তাই �জব যাচাই কের িনন।

“�কািভেডর এই সমেয় একটা স�ক তথ� আর
একটা ভ�ল তেথ�র মাঝখােন থােক মানুেষর
 জীবন। একটা ভ� য়া খবর �য �কােনা সময় হেত
পাের কােরা না কােরা মৃত� �র কারণ,”  একথা
বলিছেলন ঢাকায় িব� �া�� সং�ার মুখপা�
ক�াটািলন �বরকা�। উ�য়ন সং�া ��ােকর এক
জিরেপও �দখা �গেছ, �দেশর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ
িচিকৎসা স�িক� ত নানা ভ� য়া তথ� িব�াস কেরন।
অথচ অেনক �িতেরাধমূলক বাত� া �মাগত
�চািরত হওয়ার পরও ৫৬ শতাংশ মানুষ িনি�ত
নন, এ� িকভােব �িতেরাধ করেত হেব। 

আেরা জানেত
ি�ক ক�ন

তেথ�র মহামাির 

িকভােব সামাল �দেবন

এক� ভ�য়া খবর সমােজ ছিড়েয়
পড়েল, �স� যাচাই কের সত�টা
�কাশ করা গণমাধ�েমর দািয়�।
িক� সব ভ�য়া খবরই িক যাচাই
কের �কাশ করেত হয়? উ�র
হে�, না। কারণ অখ�াত �জব

যাচাই কের �কাশ করার পর, �স�
উে�া আেরা  ছিড়েয় পেড়।

ফা�� �াফেটর পরামশ� হেলা,
যাচাইেয়র আেগ �দেখ িনন
�জব� তার “�িপং পেয়ে�
�পৗ�েছেছ িকনা। অথ��াৎ, �সই
�জব িক এতটা ছিড়েয়েছ, যা
ব�ি� বা সমােজর �িতর কারণ
হেত পাের। �বিশ ছড়ােলই
যাচাইেয়র উেদ�াগ িনন।”

�জব� �যখােন পাওয়া �গেছ তােদর
অন� �পাে�র ত�লনায় এ� �কমন
ছিড়েয়েছ, �জব� িক �ধ ুএক�
কিমউিন�েত সীমাব� নািক বাড়েছ,
এ� িক এক �াটফম� �থেক অন�
�াটফেম�ও �কাশ হে�, �কােনা

�ভিরফােয়ড ��াফাইল বা ইন�� েয়�ার
িক �শয়ার কেরেছ, মলূধারার
গণমাধ�মও িক �কাশ করেছ?

সব ভ�য়া খবরই িক
যাচাই করেত হেব

�িপং পেয়� জানেত
�য ���েলা করেবন

তাহেল �কান খবর
যাচাই করেত হেব?

https://firstdraftnews.org/latest/tips-for-reporting-on-covid-19-coronavirus-and-slowing-the-spread-of-misinformation/


   তথ�  যাচাই
�� ক�ন �গাড়া �থেক – �গল সােচ� র মাধ�েম – যা দা�ণ ফলাফল এেন িদেত পাের।  
�কান শ� িদেয় সাচ�  করেবন তা িনধ�ারণ ক�ন।  অ�াডভা�ড সাচ�  িসনট�া� ব�বহার
ক�ন।  এর মাধ�েম আপিন অনুস�ানেক আেরা �িছেয় আনেত পারেবন এবং ভােলা
ফলাফল পােবন।  আপিন �য সাইট িনেয় গেবষণা করেছন, �স� �খালার পর অেনক
সময় �দখা যায় দরকাির তথ�� স�িত মুেছ �ফলা হেয়েছ। িক� �গল সাচ�
ফলাফেল �স� �দখা যাে�। এ অব�ায় ফলাফেল �য িলংক� আেস, তার পােশর
কােলা ি�ভ�জ�েত ি�ক ক�ন। এ� আপনােক সাচ�  ইি�েনর ক�ােশেত সংরি�ত
কিপেত �েবেশর সুেযাগ িদেত পাের। �সখােন মুেছ �ফলা তথ��ও �পেত পােরন। মুেছ
বা বদেল �ফলা তথ� �খঁাজার জন� আক� াইভ.আইএস নােমর সাইট� �বশ ভাল।

   ভ� য়া  ছিব  যাচাই
িরভাস� ইেমজ সােচ� র মাধ�েম জানা যায়, ছিব� �থম কখন ব�বহার হেয়েছ এবং
ছিবেত �য ঘটনা �দখা যাে� তা �কাথায় ও �কান সমেয় ঘেটেছ। এর মাধ�েম আপিন
আেরা জানেত পারেবন, ছিব� �য উৎস �থেক এেসেছ, তা িব�াসেযাগ� িক না। �য
ছিব� যাচাই করেত চান, তা ডাউনেলাড বা �সইভ ক�ন।  অথবা ছিব�র ওেয়ব
অ�াে�স কিপ কের িনন। তারপর �গল ইেমজ, িবং বা �ন আইেয় িগেয় �সই ছিব
আপেলাড কের সাচ�  িদন। �দখেত পােবন ছিব� কত আেগ �তালা, একই রকম ছিব
কত আেছ, �থম কারা �কাশ কেরেছ, ইত�ািদ। �নআইেয় �ব� ম�াচ, িনউেয়�,

ওে�� ইত�ািদ অপশন, এমনিক �মা� �চই�ড নােমর অপশন ব�বহার কের
ছিব�েত কী কী এিডট করা হেয়েছ, �স�ও খুঁেজ �বর করেত পােরন। এভােব বুঝেত
পারেবন, পুরেনা �কােনা ছিবেক �কািভেডর ছিব বেল চািলেয় �দয়া হে� িকনা।

   িভ িডও  যাচাই
ভ�য়া িভিডও ধরার সবেচেয় ভােলা উপায়, িভিডও �থেক ছিবর ি�নশট িনেয় িরভাস�
ইেমজ সাচ�  করা। এভােব িভিডও� �কাথা �থেক এেসেছ, �স স�েক�  ধারণা পাওয়া
যায়। অ�ামেনি� ই�ারন�াশনােলর �তির ইউ�উব �ডটা িভউয়ারও ব�বহার করেত
পােরন। এই ট�ল ব�বহার করা খুব সহজ: �থেম ইউ�উেবর �কােনা িভিডও িলংক
িনেয় �সখােন �প� ক�ন এবং �গা বাটেন ি�ক ক�ন। সােথ সােথই এই িভিডও
�থম আপেলােডর সময়সহ নানারকম তথ� �বর কের আনেব ট�ল�। এর সবেচেয়
���পূণ� িদক হেলা, সাচ�  ফলাফেল িভিডওর অসংখ� থা�েনইল �াি�। �সই ছিব
িদেয় িরভাস� ইেমজ সাচ�  করেল, একই িভিডও অন� �কােনা সময় বা অন� �কােনা
���াপেট ব�বহার করা হেয়েছ িকনা, তা জানা যােব। আেরক িবক� ইনিভড -

িভিডও এবং ছিব, দেুটােতই কাজ কের।

ভ� য়া খবর
যাচাইেয়র �কৗশল

https://gijn.org/2015/05/05/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7/
https://gijn.org/2015/05/05/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7/
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
http://www.archive.is/
https://gijn.org/2018/02/27/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A/
https://gijn.org/2018/02/27/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A/
https://images.google.com/
https://www.bing.com/?scope=images&nr=1&FORM=NOFORM
http://www.tineye.com/
https://gijn.org/2018/05/28/%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%95-%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%93/
https://gijn.org/2018/05/28/%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%95-%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%93/
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/


এএফিপ ফ�া�েচক �� �থেকই
�কািভড-১৯ িনেয় �জব খ�ন
কের যাে�। এি�ল নাগাদ �ায়
৪০০ ফ�া�েচক কেরেছ তারা।
ভ�য়া খবর �পেল আেগ এখােন
�চক কের িনেত পােরন। 

িব� �া�� সং�ার িমথ বা�াস�
�পইজ �থেক ঘেুর আসেত
পােরন। কেরানাভাইরাস িনেয়
অেনক িমথ খ�ন, �ািফ�সহ
পাওয়া যােব এখােন।  িমথ
বা�াস� িনয়িমত আপেডট হয়।

�গল ফ�া�েচক এ�ে�ারাের
িগেয় কেরানাভাইরাস এবং ভ�য়া
খবেরর িবষয় িলেখ সাচ�  িদেল,

�সই িবষেয় �কােনা খ�ন হেয়
থাকেল, পাওয়া যােব। এ� �বশ
বড় এক� ফ�া�েচক আক� াইভ।
সব ফ�া�েচকার �িত�ানই এ�
ব�বহােরর পরামশ� �দয়।

িজআইেজএেনর এই ফ�া�েচক
গাইড �থেক জানা যােব, �জব
ছড়ােনার ছয়� উপায় এবং িকভােব
খবু সহেজ তা যাচাই করেবন।
এখােন ধােপ ধােপ প�িত ব�াখ�া
করা হেয়েছ, বাংলায়। আেরা আেছ
�াট� �ফােন ভ�য়া ছিব যাচাইেয়র
�পস।

ফ�া�েচকারেদর িব�েজাড়া
এক� �প যখনই �কািভড
সং�া� যা যাচাই করেছন,

�স� ট�ইটাের িদে�ন অিভ�
এক� হ�াশট�ােগ। এরফেল
�সখােন �গেলই �কািভড
ফ�া�েচেকর লাইভ িল�
পাওয়া যাে�।

�কািভড-১৯ িনেয় সবেচেয় সম�ৃ
ফ�া�েচিকং িরেসাস� পাওয়া যােব
ফা�� �াফেটর সাইেট। �সখান
�থেক যাচাইেয়র দরকাির ট�ল ও
গাইেডর কথা �জেন িনেত পােরন
অনায়ােস। তারা িবনামেূল�
অনলাইন �িশ�ণও িদে�।

ছিবেত ি�ক ক�ন ছিবেত ি�ক ক�ন

ছিবেত ি�ক ক�ন ছিবেত ি�ক ক�ন

ছিবেত ি�ক ক�নছিবেত ি�ক ক�ন

�জব যাচাইেয়র
নানা িরেসাস�

https://factcheck.afp.com/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://gijn.org/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%AC-%E0%A6%9B%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%B8/
https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-tools-and-guides-for-journalists/
https://twitter.com/search?q=list:factchecknet/coronavirusfacts+%23coronavirusfacts&src=typed_query&f=live


�দখুন

অনুস�ানী

�চােখ

অনসু�ান �কাথায় �কমন

�যসব �� করেত হেব

�সাস� ও অনসু�ােনর িবষয়

অনসু�ানী অ�াে�ল

পড়েত িশেরানােম ি�ক ক�ন

https://gijn.org/2020/03/25/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1-%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8/
https://gijn.org/2020/03/10/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1-%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a4%e0%a6%be/
https://gijn.org/2020/04/06/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a1-%e0%a7%a7%e0%a7%af-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8/
https://gijn.org/2020/04/14/covid-19-expert-advice-on-investigative-angles/


 “অনসু�ানী সাংবািদক িহেসেব, �থম কাজ পেুরা ব�ব�া
স�েক�  ধারণা �নওয়া। এই ভাইরাস িনেয় ��র িদেক
�যসব িরেপা��ং হেয়েছ, তােত �� �বাঝা �গেছ, 

 অসখু� িকভােব কাজ কের, তা িরেপাট�াররা ভােলামেতা
জােনন না। ফেল তারা নানাভােব িব�া� হেয়েছন।
আপনােক আেগ িশখেত হেব, এবং তারপর ভােলা �সাস� 
 �তির করেত হেব।” - ি�উ সিুলভান, ওিসিসআরিপ

অনুস�ানী �পস

আেগ �কািভড স�েক�  জাননু 

“অেনক �া��েসবা �িত�ান কম�েদর সাংবািদকেদর সােথ
কথা বলেত িনেষধ কেরেছ। তেব ভােলা িদক হে�, নাস� ও
ডা�াররা কথা বলেত চান। িবেশষত, তােদর ব�ি�গত �মা
ও  �েয়াজনীয় উপকরেণর ��তা িনেয়। �া��েসবা
কম�েদর ইউিনয়ন এে�ে� এক� উপকারী �সাস� িহেসেব
আিবভ�� ত হে�।” - ��ািরয়া িরভা, �লসে�েসা, ইতািল 

তেথ�র স�ূ  ডা�ার ও নাস�

 “সাংবািদকরা �সাশ�াল িমিডয়া ব�বহার কের, হাসপাতাল
ও সরকােরর অন�ান� �িত�ােনর মেধ� �সাস� �তির করেত
পাের। চীেন উইেবা-�ত সাহায� �চেয় মানষু �পা� িদেয়েছ।
আপিন তােদর কােছ সরাসির বাত� া পা�েয় তথ� চাইেত
পােরন। মহামাির অনসু�ােন সাংবািদকেদর জন� এক�
বড় ট�ল হেয় উঠেত পাের সামািজক মাধ�ম।” - �জািয় িচ,

চীনা ভাষা স�াদক, িজআইেজএন

�সাশ�াল িমিডয়া এখন বড় �সাস�



 “সরকার �কাথায় টাকা খরচ করেছ, কারা সা�ায়ার,

পেণ�র উৎস কী, দাম কত, �সই �কা�ািন আেগ এই পণ�
�বচােকনা কেরেছ িকনা, তার সােথ �ভাবশালীেদর িক
স�ক� , তােদর টান�ওভার কত, তােদর অফেশাের ব�বসা
আেছ িকনা - এমন িবষেয় �খঁাজ িনেত হেব
িরেপাট�ারেদর। তেথ�র জন� �িতেযাগীেদর সােথ কথা
বলুন।” - িমরা�া প�া��িচচ, ওিসিসআরিপ।

অনুস�ানী �পস

সরকাির �েয় নজর িদন

 “িনেজেক �� ক�ন - পাঠেকর জন� �কান িবষয়�
জানা সবেচেয় জ�ির? মেন রাখেত হেব, সাংবািদকতা
মােন জনেসবা; িবেশষ কের রাজৈনিতক ও কেপ�ােরট
�ােথ�র কারেণ বি�ত মানষুেদর।  তারপর �� ক�ন -

এই মহামাির �থেক �ক মনুাফা করেছ? ওষধু �কা�ািন,

বােয়ােটক, য�িনম�াতা - এখন তােদর িনেয় �খঁাজখবর
ক�ন।” - ফ�ািবওলা �তােরস, সালদু কন লপুা।

মহামাির �থেক মনুাফা করেছ �ক?

 “িরেপাট�ারেদর জন� আমার সাধারণ পরামশ� হেলা,
এখন দল �তির কের কাজ ক�ন। ক�ন এই সমেয়
সহকম�র সােথ কাজ করেল �য �ধ ুঅনসু�ান ভােলা
হেব তা নয়, এেত কাজটাও হেয় উঠেব আনে�র। এখন
ক�হীনেদর ক��র হওয়ার সময়।” - মাথ�া �মনেডাজা,
এেসািসেয়েটড ��স, দইুবার পিুলৎজার জয়ী।

অনসু�ান ক�ন �জাট �বঁেধ



ভ��েভাগীেদর �িত দািয়�

মানিসক চাপ
এবং �মা
�কািভড-১৯ সাংবািদকেদর অভ�তপূব� এক
চ�ােলে�র সামেন দঁাড় কিরেয়েছ। এ� এমন
এক �া��-দুেয�াগ �যখােন িরেপাট�ার িনেজও
িভি�ম হেয় �যেত পােরন �য �কােনা সমেয়। 
এমআরিডআইেয়র জিরেপ �দখা �গেছ, ৯৬
ভাগ সাংবািদকই এখন মানিসক চােপ
ভ� গেছন। এেদর মেধ� �বিশরভাগই িচি�ত
পিরবােরর সদস�েদর িনেয়। অেনেকর ভয়,

তারা িনেজেরাই আ�া� হেত পােরন �য
�কােনা সমেয়। 

এধরেনর দুেয�ােগ দু� িদক আেছ। �থমত
িনেজেক িনেয় ভয়, ি�তীয়ত, িরেপাট� করেত
িগেয় িভক�মেদর �মা আেরা বািড়েয় �তালা। 
কােজই এমন অব�ায় সাংবািদকেদর �যমন
িনেজেদর মানিসক �াে��র িদেক �খয়াল
রাখেত হয়, িরেপােট�র চির�েদর �িত য�শীল
হেত হয়, �তমিন িনউজ�মেকও তােদর
িরেপাট�ােরর সােথ মানিবক আচরণ করেত হয়।
নয়েতা সাংবািদক িনেজই �মায় ভ� গেত
থােকন।

যারা সা�াৎকার িদেত চাইেছন, তােদর �িত সহনুভ� িতশীল
�হান, এবং মানিবক আচরণ ক�ন। 
সা�াৎকােরর �ান তােদরেক বাছাই করেত িদন এবং
তােদরেক আেগ কথা বলেত িদন। 
�কউ যিদ সা�াৎকােরর মেধ� আেবগা�া� হেয় পেড়,

তােক িবরিত �নয়ার সময় িদন। 
�কউ যিদ সা�াৎকােরর অনুেরাধ িফিরেয় �দয়, �মেন
িনন। �ত�াখ�ান ভ� েল �যেত িশখুন। 

আেরা জানেত
ি�ক ক�ন

https://dartcenter.org/content/ethics-and-practice-interviewing-victims


�মা �থেক বঁাচেত কী করেবন?

মানিসক পীড়ার সময়�েলােত,
আমরা িনেজর অজাে� পা ভঁাজ
কের �ফিল বা হাত �মাচড়ােত
থািক। এে�ে� পা ছিড়েয় িদন
এবং মাংসেপশী িশিথল ক�ন। 
�মেঝেত বেস প�ন। পা ছিড়েয়
িদন। দইু পা মা�েত এমনভােব
রাখনু �যন মা�র �শ� অনভুব

করেত পােরন।

একট� থামনু, �াস িনন।
িকছ�  সময় কাজ ব� রাখনু।
স�ব হেল, ঘেরর বাইের যান,

অ� সমেয়র জন� হেলও।
লাফালািফ বা �দৗড়ােদৗিড়

ক�ন। এই চলােফরা, অব�ার
পিরবত�ন আপনােক সাহায�
করেব আেবগ িনয়�েণ

রাখেত।

�াস��ােসর ব�ায়াম ক�ন।
িতন �নেত �নেত �াস িনন।
�াস ধের রাখনু পঁাচ �গানা

পয��। এরপর আট পয�� �েন
িনঃ�াস ছা�ন। �যাগ ব�ায়�াম
বা অন� �য �কােনা ধরেণর
শরীর চচ� া আপনােক সবল
এবং ভােলা থাকেত সাহায�

করেব।

যিদ ঘর �থেক �ব�েত না
পােরন, তাহেল শরীেরর
অব�ান পিরবত�ন ক�ন।
আরাম কের বসনু। আর

�ম�দ�টা �সাজা রাখেবন। 
 যখন খুব �বিশ চাপ মেন হেব,

একট� �কঁেদ িনন। তােত �কােনা
সমস�া �নই। কা�া অেনক
সময় ভারম�ু কের।

আপনার হাট�িবট যিদ �বেড়
যায়, ঘাম হেত থােক, কা�া

�� কেরন বা শািররীক য�ণা
�� হয়, তাহেল িনেজর
সরু�ার জন� ডা�ােরর

পরামশ� িনন।

িবপেদ পড়েল শরীর �যমন
�িত�য়া �দখায়, �মায়ও

�তমনই। তখন শরীর অ�ালােট�র
অব�ায় চেল যায়, সরু�া
ব�ব�া�েলা সি�য় হয় এবং

এ� আপনার মি�ে�
রাসায়িনক �ভাব �ফেল। 
এসময় আপিন য�ণা, �বদনা
অনভুব করেবন – এটাই

�াভািবক।

আেরা জানেত
ি�ক ক�ন।
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“সাংবািদকতা এখন �গাটা িবে�ই “জ�ির �সবা” বেল িবেবিচত। �ক 
 �া��কম�, সরকারী চাকুিরজীবী বা খাবার �যাগানদাতােদর মেতাই,
সমাজেক সচল রাখেত সাংবািদকেদরও �েয়াজন। এই ��দািয়�

আমােদর কঁােধ িনেত হেব ��ে�র সােথ, আর �ত�াশাও �মটােত হেব
মানেুষর।” - িপটার �াইন, ��াবাল িরেপা��ং �স�ার।


