
 

টিভি স্টেশন ভিষয়ক তথ্যসমূহ 

ভিভিও ফাইলগুললালে যেসব েথ্য রলেলে ... 

 িাউনললাি করা োে এমন ভিভিও ফাইলগুললা ‘এমভি-৪’ ফরমযালে রাখা আলে। েলব যেভলভিশলন প্রচালরর জনয 
এসব ভিভিও-র যেকভনকযাল মান উিেুক্ত নে। 

 আিনার যেভলভিশলন ভিভিওগুললা প্রচার করলে চাইলল অনুগ্রহ কলর আমালের ভমভিো যিস্ক-এ যোগালোগ করুন : 
media@accessagriculture.org যোগালোলগর িভরলপ্রভিলে আিনার টিভি যেশলনর-এর সালথ্ আমালের চুভক্ত সালিলি 
হাই-যরজলুলশন ভিভিওগুললালে আিভন ঢুকলে িারলবন। 

 আিনার অবগভের জনয জাভনলে রাখা হলে যে, আমালের ভিভিওগুললা সম্পূর্ণ প্রচার হলে হলব এবং যকালনা ভিভিও 
এভিে করা োলব না। 

ভিভিও ফাইল বযবহালরর ধারর্াসমূহ : 

 উন্নে কৃভির জনয বেলরর যকান সমলে যকান ভিভিও উিেুক্ত ো ভবলবচনা কলর সম্প্রচালরর মাধযলম আিনার 
েশণকলের অবভহে করুন 

 কলেকজন কৃিকসহ একজন কৃভিলসবা সম্প্রসারর্কমী, বা মন্ত্রর্াললের কমণকেণ া বা যকালনা এনভজও-র প্রভেভনভধলক 
োওোে কলর একটি ভিভিও যেভখলে আললাচনার সূত্রিাে করুন। 

 ভিভিওলে যে ভবিেটি উত্থাভিে হলব োর উির ‘যফান ইন’ অনুষ্ঠানও করলে িালরন। 
 আমালের ভিভিওটিলক আিভন কৃভি, খােয ও গ্রামীর্ উন্নেলনর জনয টিভি-মযাগাভজন অনুষ্ঠালনর মলো কলরও সম্প্রচার 

করলে িালরন। 

কভমউভনটির মানুলির মলধয ভনলজর িভরভচভে বাড়ান ... 

 অযাকলসস অযাভগ্রকালচালরর সালথ্ চুভক্ত সালিলি আিনার েশণকলের জনয বাড়ভে যসবা ভহলসলব ভিভিভিগুললা ভবেরর্ 
করলে িালরন। 

 েশণকলের মলন কভরলে ভেন যে, অনযানয ভবিলের ভিভিও-ও অযাকলসস অযাভগ্রকালচার-এর ওলেবসাইলে িাওো োে 
 আিনার েশণকলের জনয অনুষ্ঠালনর আলোজন করুন। যেমন- কৃভি প্রেশণনী, োর মাধযলম আিভন েশণকলের কাে যথ্লক 

সরাসভর োলের প্রভেভিো জানলে িারলবন। 
 আিনার কৃভিভবিেক কলেেগুললাAgtube  এ আিললাি করলে িালরন, এবং এসব ভিভিও েভে ইলোমলধযই ‘ইউটিউব’ 

বা ‘ভিভমও’-যে আিললাি করা থ্ালক েলব যেলকালনা জােগা যথ্লক কভি করা োলব। 
 আিনার উদ্ভাবনী কাজগুললার ভবিলে আমালের জানান এবং অযাকলসস অযাভগ্রকালাচালরর ওলেবসাইলে আিনার 

সাফললযর গল্পগুললা স্থান যিলে ভেন 
 অনযলের আিনার কাজ যেখলে ভেন ; ভনলজর অননযো প্রকাশ করুন 

অনয িািাসমূহ 

 আিভন েভে মলন কলরন যে, আিনার এলাকার আঞ্চভলক িািাে যকালনা যকলনা ভিভিও-র চাভহো রলেলে েলব 
আমালের সালথ্ এই ঠিকানাে যোগালোগ করুন : media@accessagriculture.com 

 আিনার ভক ভবভিন্ন িািাে অনুষ্ঠানগুললা অনুবাে ও যরকভিণ ং করার েিো রলেলে ? েভে থ্ালক, েলব আমালের 
সালথ্ যোগালোগ করুন এবং ঠিক যকান ভবিলে আিনার েিো রলেলে ো জানান। 

 
 
 
 

মনন রাখনিন ! 
অনষু্ঠালনর প্রভেটি িেণালের ভবস্তাভরে বর্ণনা করাে মলনালোগী হলে হলব। 

সবসমে মানসম্পন্ন অনষু্ঠান তেভর করলে লিয ভস্থর থ্াকলে হলব। 
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