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েচােখ েদেখ। এ েপশার েলাকজনেক অেনেকই জািতর িবেবক বেল থােকন।
প্রকৃত সাংবািদেকর েকান েদশ কাল প্রাত্র েনই। তারা জগৎ সভার এক
একজন পরীক্ষক ও িনরীক্ষক। সামািজক অনাচার ও ৈবপিরত্েযর িবরুদ্েধ
সাংবািদকতা একিট চ্যােলঞ্িজং েপশা, মানবতার অতন্দ্র প্রহরী
সাংবািদকরা েদশ ও জািতর েশষ ভরসা। সৎ ও িনষ্ঠাবান সাংবািদকরা এসব
িকছু েমাকািবলা কেরই তােদর েপশার সম্মানেক অমিলন কের রাখেছন।
েদশ, জািত নয়, িবশ্ব উন্নয়ন ও শান্িত প্রিতষ্ঠার ব্যাপােরও
সাংবািদকেদর অগ্রণী ভূিমকা েদেশ েদেশ স্বীকৃত। সাধারণ জনগেণর এ
মহান েপশার প্রিত প্রগাঢ় আস্থা ও িবশ্বাস রেয়েছ। কারণ এ সমােজর
অিনয়ম-দুর্নীিতর িবরুদ্েধ তরবািরর ন্যায় কলেমর শািনত অস্ত্র
একমাত্র সাংবািদকরাই ধের থােকন। িবিভন্ন ধরেনর ঘটনা প্রবােহর
সংবাদ পিরেবশেনর পাশাপািশ পত্িরকার মাধ্যেম েদেশর বর্তমান অবস্থা
ও করণীয় িবষয়ও অহরহ িদক-িনর্েদশনা িদেয় যাচ্েছন। তেব আমরা ব্যিথত
ও মর্মাহত হই তখন, যখন েদিখ েকান সাংবািদক ব্যক্িতগত ও রাজৈনিতক
িবেবচনায়, অহংকার িকংবা প্রেলাভেনর কারেণ সাংবািদকতার নীিতমালা
এবং কর্তব্যেবাধ িবসর্জন িদচ্েছ। অর্থেলাভী, স্বার্থান্েবষী,
টাউট-বাটপারেদর যেথষ্ট িবচরণ লক্ষ্য করা যাচ্েছ এ মননশীল
কর্মচর্চায়। অিধকাংশ ক্েষত্ের সাংবািদক মাত্রই সাধারণ মানুেষর
কােছ পিরণত হেয়েছ এক ভীিতকর প্রাণীেত। দুঃখজনক হেলও সত্য আমােদর
েদেশর সংবাদপত্র সম্পর্েক, মানুষ িবশ্বাস ধীের ধীের হািরেয়
েফলেছ। েয সব সাংবাদপত্র এ ধরেনর িমথ্যা, বােনায়াট িকংবা
উদ্েদশ্যমূলক সংবাদ পিরেবশন কের তারা প্রচিলত আইন-কানুন, সংিবধান
এক কথায় সমগ্র েদশ ও জািতর প্রিত বৃদ্ধাঙ্গুিল প্রদর্শন করেছন।
এই
ধরেনর
সাংবািদকেদর
রাজৈনিতক
স্বার্থান্ধতা
ও
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কার্যকলােপর কারেণ সাংবািদকতার মত এ মহান েপশাও আজ প্রশ্েনর
সম্মুখীন হচ্েছ। েলখার স্বাধীনতা মােন অন্েযর অিধকার, সামািজক
অবস্থান, মান-সম্মানেক উেপক্ষা করা নয়। েলখার স্বাধীনতার সুবােদ
এরা ন্যূনতম িবিধ-িবধান আর নীিত-জ্ঞানেক েতায়াক্কা না কের সত্যেক
েগাপন কের িমথ্যােক ফুিলেয় রং লািগেয় সংবাদ পিরেবশন করা নয়।

আপত্িতকর, অসত্য ও বােনায়াট সংবাদ প্রকাশ কের সুনাম, যশ ও
পািরবািরক সুনাম ক্ষুন্ন করা হচ্েছ। িবেশষ একিট মহেলর ইন্ধেন
পত্িরকায় অসত্য, িমথ্যা, বােনায়াট, িভত্িতহীন, মানহািনকর ও
কুৎসাপূর্ণ গালগপ্প েছেপ ব্যক্িত বা প্রিতষ্ঠােনর সুনাম,
সুখ্যািত ও িনরেপক্ষ ভাবমূর্িত নষ্ট করার েচষ্টাই সহ সামািজক ও
পািরবািরকভােব অনাকাঙ্ক্িষত িবরূপ ও িবড়ম্বনাকর পিরস্িথিতেত
িনক্েষপ কেরেছ। এক্েষত্ের আমােদর িবদ্যমান আইেন প্রিতকােরর
ব্যবস্থা আেছ৷ আপনার নােম পত্িরকায় িমথ্যা উদ্েদশ্য প্রেণািদত
সংবাদ প্রচািরত হেল আপিন সাংবািদক (েলখক), প্রকাশক ও সম্পাদেকর
িবরুদ্েব
েদওয়ানী
ও
েফৗজদারী
আদালেত
মামলা
করেত
পােরন।
সংবাদপত্ের ভুল, িমথ্যা তথ্য ও উদ্ধৃিত ইেলটিনক িমিডয়ায় ছাপা হেল
সাংবািদক (েলখক), প্রকাশক ও সম্পাদেকর িবরুদ্েধ তথ্য প্রযুক্িত
আইেন মানহািন মামলা করেত পােরন। যার অর্থদণ্ড েকািট টাকা হেত
পাের। মামলার না করেল এটা সংবাদপত্র হেল আপিন প্েরস কাউন্িসেল
েযেত পােরন৷ প্েরস কাউন্িসেলর দারস্ত হেল িতিন আদালেতর শরণাপন্ন
হেত পাের না ৷ কাউন্িসেলর সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। সুপ্িরম েকার্েটর
িবচারক পেদ কর্মরত আেছন িকংবা িযিন সুপ্িরম েকার্েটর িবচারক
িনযুক্ত হওয়ার েযাগ্যতা রােখন, েকবল িতিনই প্েরস কাউন্িসেলর
েচয়ারম্যান হেত পােরন। রাষ্ট্রপিত তাঁেক মেনানয়ন েদন। সংবাদপত্র,
সংবাদ সংস্থা বা সাংবািদেকর িবরুদ্েধ েকউ নািলশ করেল তার িবচার
করা।
অবশ্য
স্বতঃপ্রেণািদত
হেয়ও
কাউন্িসল
সাংবািদকতার
নীিতভঙ্গজিনত অন্যায় তদন্ত করেত পােরন। তদন্েত েদাষী সাব্যস্ত
হেল অিভযুক্ত ব্যক্িত বা সংস্থােক কাউন্িসল িতরস্কার, িনন্দা বা
হুঁিশয়ার করেত পােরন। প্েরস কাউন্িসল তাঁর দািয়ত্ব সম্পাদনকােল
িকছু িবষেয় েদওয়ািন আদালেতর ক্ষমতা ও অিধকার েভাগ কেরন।
সাক্ষীেদর সমন েদওয়া, কাউন্িসেল হািজর করা, জবানবন্িদ গ্রহণ,
দিলল তলব করা ও েসগুেলা হািজর করেত বাধ্য করা, অ্যািফেডিভেটর
মাধ্যেম সাক্ষ্য গ্রহণ, অিফস-আদালত েথেক সরকাির নিথ তলব করা
প্রভৃিত িবষেয় প্েরস কাউন্িসেলর অিধকার েদওয়ািন আদালেতর সমান।
প্েরস কাউন্িসেলর কাজেক ‘িবচার কর্ম’ িহেসেব গণ্য করা হয়। েস
কারেণ প্েরস কাউন্িসেলর সামেন েকউ িমথ্যা সাক্ষ্য িদেল িতিন
দণ্ডনীয় অপরােধ অপরাধী হন। প্েরস কাউন্িসেলর িসদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
এই িসদ্ধান্েতর িবরুদ্েধ েকােনা আিপল করা বা এ িবষেয় আদালেত
েকােনা মামলা করা যায় না। আবার একজন সংবািদক েকান তথ্য সংগ্রেহর
পর ভুল হেত পাের, েসটা িরেপার্ট আকাের ছাপা হওয়ার পর সংক্ষুব্ধ
ব্যক্িত প্রিতকার চাইেল সংবাদপত্রেক ক্ষমা চাইেত হেব, সংেশাধনী
ছাপেত হেব৷ েয জায়গায় খবর ছাপা হেয়েছ, িঠক েসখােনই প্রিতবাদটা

ছাপেত হেব৷
১৪০০ শত বছর আেগ সাংবািদকতা িবষেয় মহান আল্লাহ পাক েয গাইড লাইন
িদেয় েগেছন তা এক কথায় অনন্য। ইসলােম সাংবািদকতা এক ধরেনর আমানত।
এই আমানত হচ্েছ, েয েকােনা তথ্য ও সংবাদেক অিবকৃত অবস্থায়
সংবাদমাধ্যেম তুেল ধরা। িনজস্ব িচন্তা িকংবা দল-মেতর রং লািগেয়
সংবাদেক আংিশক বা পুেরাপুির পিরবর্তন কের উল্েটাভােব পিরেবশন না
করা। িমিডয়ায় সংবাদ প্রকােশর আেগ তথ্য যাচাই-বাছাই করেত হয়। েয
খবরিট িমিডয়ায় প্রকািশত হেত যাচ্েছ তা আেদৗ সত্য িকনা তা
যাচাইেয়র িনয়ম আেছ সংবাদপত্র জগেত। তথ্য যাচাই-বাছাই করার
ব্যাপাের পিবত্র কুরআেনও রেয়েছ চমৎকার িদক-িনর্েদশনা। এ সম্পর্েক
মহান আল্লাহ পাক বেলন, ‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর কােছ যিদ েকান
পাপাচারী ব্যক্িত সংবাদ িনেয় আেস তেব েতামরা তা যাচাই-বাছাই কের
নাও; যােত েতামরা অজ্ঞতাবশত েকােনা সম্প্রদােয়র ক্ষিত সাধেন
প্রবৃত্ত না হও এবং পের িনেজেদর কৃতকর্েমর জন্য লজ্িজত হও।’
(সূরা আল-হুজুরাত: ০৬)। সাংবািদকেদর জন্য এই আয়াতিট অিত
গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদকর্মীরা যিদ েকােনা তথ্য সিঠকভােব যাচাই না
কের িমিডয়ায় প্রচার কের েদন, তাহেল সমােজ িবশৃংখলা সৃষ্িট হেত
পাের। যার মাসুল ঐ সংবাদকর্মী িদেত পারেবন না। যাচাই বাছাই ছাড়াই
সংবাদ প্রকােশর অেনকগুেলা মাধ্যেমর মধ্েয একিট মাধ্যেমর নাম
সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম। বর্তমােন এধরেনর ঘটনা সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যম েফসবুক েথেক শুরু কের সবখােন িবদ্যমান। এ কারেণ
আল্লাহ তাআলা সংবােদর বস্তুিনষ্ঠতা যাচাই না কের সংবাদ গ্রহণ ও
পিরেবশন িনেষধ কেরেছন। অেনক সংবাদকর্মী েলাকমুেখ যা শুেনন তাই
িমিডয়ায় প্রচার কের েদন। এিটও ইসলােম িনিষদ্ধ। রাসূল সা. বেলন,
‘একজন ব্যক্িত িমথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যেথষ্ট েয, েস যা শুেন
তাই বেল েবড়ায়’। (মুসিলম : ১/১০৭). খবেরর সত্যতা যাচাইেয়র
ব্যপােরও গুরুত্বােরাপ করা হেয়েছ। ইসলােম িমথ্যা বলা মহাপাপ বা
কিবরা গুনাহ। রাসুল (সা.) বেলন, ‘িমথ্যা সাক্ষ্য েদয়া ও িমথ্যা
সংবাদ প্রচার করা কিবরা গুনাহ’- (বুখাির)। তাই সংবােদর তথ্য
যাচাই ও সত্যতা িনরূপণ করা সাংবািদেকর অপিরহার্য কর্তব্য।
সর্বপির প্িরন্ট ও ইেলকট্রিনক সাংবািদকতার ক্েষত্েরও শৃঙ্খলার
প্রেয়াজন রেয়েছ। হলুদ সাংবািদকতা প্রিতেরােধ এই শৃঙ্খলা জরুির।
আর এ জন্য প্রেয়াজন সাংবািদকতার নীিতমালার সংেশাধন। সংবাদপত্ের
ভুল, িমথ্যা তথ্য ও উদ্ধৃিত ছাপার জন্য (প্রমািণত হেল) সাংবািদক
(েলখক), প্রকাশক ও সম্পাদেকর দৃষ্টান্তমূলক শাস্িতর ব্যবস্থা

থাকা দরকার। মালেয়িশয়ার আইেন ভুয়া খবর ছড়ােনার অপরােধ ১০ বছর
পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১৩০,০০০ ডলার পর্যন্ত জিরমানার িবধান রাখা
হেয়েছ।
জনসেচতনায়- েমাঃ সাব্িবর রহমান, পুিলশ
বাঞ্ছারামপুর মেডল থানা, ব্রাহ্মণবািড়য়া।
আ/জুলাই ৪ ,২০১৮

পিরদর্শক

(তদন্ত),

