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িম েদর বণািলিবন াস 

সময়: কমপে  ৩০ িমিনট 

ল  বা উে শ : 

 আমােদর িম  কারা আর িবেরাধী কারা তা বাঝা। 

 িবেশষ- কৗশল িল ধান িম েদর কতটা আকষণ 

করেত পাের বা পাের না, এবং জনগণেক কতটা 

সি য় িম  িহেসেব এিগেয় িদেত পাের স-

স েক য  পিরক না করা দরকার তা শখা।  

 আমােদর দৃি েকােণর সপে  য িবেরাধী প েক 

িজেত নওয়ার েয়াজন নই এ-রকম উপলি  

থেক আরও আশাবাদী সমােবেশর েচ ােক 

উৎসািহত করা। 

 জনগণেক সামি ক- কৗশল রচনার আকষণীয় 

জিটলতার ভতর আম ণ জানােনা। 

কী-ভােব এটা করা হয়/ সহায়েকর ম ব : 

ব াখ া ক ন য, সমােজর (অথবা শহেরর, বা রােজ র) িভতের ব  ধরেনর গা ী আেছ যােদর 

এক ধরেনর বণািলিবন ােসর িভতের এ-ভােব সাজােনা যেত পাের — প -সমথনকারীেদর 

দৃি েকােণর সব চেয় কােছর লাক থেক  কের যারা সি য় ভােব পিরবতেনর িবেরািধতা 

কের তারা পয । এটােক বাঝােনার জন  একিট আনুভূিমক রখা টানা যাক। পিরবতেনর প -

সমথনকারীরা আেছ রখািটর এক া -িব ু েত (ধরা যাক বাম িদেক)। আর িবেরাধীরা আেছ ওই 

রখার আেরক া -িব ু েত। 

কেয়ক টুকেরা গাঁজ সহ একিট অধবৃ  আঁকা যাক। এক াে র সব চেয় কােছর গাঁজিট হল 

সি য় িম রা এবং একই ভােব এেকবাের অন  াে  িবেরাধীরা। িঠক তার পেরই থাকেছ িনি য় 

িম রা। আর মাঝখােন থাকা গা ীিট হল িনরেপ রা। 
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গা ীিট য িবষয় িনেয় কাজ করেছ সটাই ব বহার ক ন, বা এটা যিদ সাধারণ কােনা িশ ণ 

হয়, তা হেল সই গা ীিটেত থাকা জনগণ কাজ করেছ এমন কােনা িবষেয়র একিট উদাহরণ 

িদেত বলুন। সবার জানা আেছ এমন কােনা ঐিতহািসক উদাহরণও ব বহার করা যেত পাের। 

আমরা সবাই এক মত হেত পাির এমন কােনা দািব বলুন এবং  ক ন, সমােজ ক এর 

সমথেন সব চেয় বিশ ঝুঁেক আেছ, ক সব চেয় কম, িকংবা ক িনরেপ । গা ী িলর উদাহরণ 

িদন: ‘ইউিনয়ন?’, ‘গিরব জনগেণর গা ী?’, ‘ব বসায়ী স দায়?’। অংশ হণকারীরা 

বণািলিবন ােসর মেধ  গা ী িলেক এবং তােদর অব ানেক শনা  করেল, তা গাঁেজর ‘টুকেরা’টার 

উপর িলখুন। আেলাচনা এবং তার িতফলন হওয়ােক উৎসািহত ক ন। সুিনিদ  করার িদেক 

ল  রাখুন। 

জনগণ িনরেপ  হয় কন িচি ত ক ন, এবং আেলাচনা ক ন িম  িহেসেব তােদর টেন আনার 

কােনা পথ আেছ িক না। এটাও ল  ক ন, কাথায় জনগণ ইিতমেধ ই একটা গাঁজ থেক অন  

গাঁেজ সের এেসেছ এবং সটা কন হল আেলাচনা ক ন ( যমন উদাহরণ িহেসেব, সিনকরা 

এবং া ন সিনকরা েত যু েক সমথন করার িদেক ঝাঁেক, িক  যু  যত গড়ায়, 

িবেরািধতাও বাড়েত থােক)। 

 

ভােলা কথাটা জানান: বিশর ভাগ সামািজক পিরবতেনর চারািভযােন, আপনার দৃি েকােণর 

সপে  িবেরাধীেদর িজেত নওয়ার েয়াজন নই, এমনকী মতাধররা িবেরাধী প  হেলও। 

এখােন ধু কেয়কিট বা সব িল গাজঁেক আপনার িদেক এক ধাপ এিগেয় আনা েয়াজন। আমরা 
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যিদ েত কিট গাঁজেক এক ধাপ এিগেয় িনই, তা হেল আমরা িজতেতও পাির, এমনকী িবেরাধী 

পে র সব চেয় ক রপ ীরা অনড় থাকেলও। 

গা ীিট যখন তার সামি ক- কৗশল এবং াসি ক িবেশষ- কৗশল িল তির করেছ, তখন সটা 

কান গাঁজিটেক উে শ কের তারা করেছ এবং তারা জনগণেক কী-ভােব তােদর িদেক িনেয় 

আসেব তা িচি ত করেত তােদর উৎসািহত ক ন। িঠক কােদর কােছ তারা যােব স-ব াপাের 

তােদর পছ -বাছাই কী সটা িজে স ক ন:  

 কান গা ী িলর কােছ আমােদর যাওয়ার সুেযাগ আেছ বা কােদর কােছ আমােদর 

িব াসেযাগ তা আেছ?  

 কান গা ী িলর কােছ আমরা প ছেত পারিছ না?  

 আমােদর গা ীর উে শ েক সামেন রেখ, কান গা ী িলেক আমােদর পে  সব চেয় ভােলা 

ভােব রািজ করােনা স ব? 

 

য উৎস থেক িনেয় তির করা হেয়েছ: 

http://www.trainingforchange.org/spectrum_of_allies  
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