1

অর্থনৈতিক াাংবাতিকিায় নৈতিকিা
-- াজ্জাি আম খাৈ

বফজনন এবডটয: মভুনা টটবরববন
ানফক াধাযণ ম্পাদক:
ঢাকা বযনাটটাট ইউবনবট (বডআযইউ) এফং ইকননাবভক বযনাটটাট টপাযাভ (ইআযএপ)
াযংনে
বফকাভান ধাযা ধাফভান অথটননবতক াংফাবদকতা। ফাংরানদনয টযবড, টটবরববন, ংফাদত্র,
অনরাইন ফাতটা ংস্থা এখন বফনল গুরুত্ব ফন কযনে। ৃথকবানফ টযবড, টটবরববন আয অনরাইনন
প্রচায নে অথটননবতক ংফাদ। আয ংফাদনত্র থানক বফনল াতা। এক ভ ফানজট কাবায, ফ্াংকফীভা- আবথটক প্রবতষ্ঠাননয বফজ্ঞবি আয যকাবয- টফযকাবয টকাম্পাবনয উন্ননভূরক ংফাদ প্রচায নতা।
এখন বযবস্থবতয বযফতটন ননে- ণ্ ফাজায বযবস্থবত, ুুঁবজফাজায, ভুদ্রাফাজায, ফানজট, ফাবলটক উন্নন
কভটূবচ, যাজস্ব আযণ, ঞ্চনয নানাভুবখ ণ্, ফ্াংবকং ফ্ফস্থা, েুদ্রঋণ কামটক্রভ, ভফাবববিক তৎযতা,
উন্নন প্রকল্প নানা বফলন ংফাদ বযনফবত নে। অনুন্নানী াংফাবদকযা প্রকা কযনেন ফ্াংক 
আবথটক প্রবতষ্ঠাননয রুটানটয নানা কাবনী। অদেতা আয অদূযদবটতায ভূর্ বযনানধ ফ্ আয রৃনবটাগ
ফাড়ানে মাবত জীফনন। ফ্বিক আয াভবিক অথটনীবতয বচত্র তুনর ধযনত গণভাধ্নভ চনর যীবতভনতা
প্রবতনমাবগতা।
আয এফ ংফাদ মাযা প্রস্তত কনযন, তাযা উন্নত ননবতকতায অবধকাযী নফন- এভন প্রত্াা যননে টফাদ্ধা
ভনর। টকান ধযনণয উায ফা সুবফধা বননর স্বানথটয দ্বন্দ্ব টদখা বদনত ানয। এ বফলবট টমন াংফাবদকযা
ধাযণ কনযন, তায প্রত্াা যননে াঠক ভনর। অথটননবতক াংফাবদকতা মুক্তনদয াংফাবদকতায অন্যান্য
াখায ভনতাই আচযণবফবধ টভনন চরনত । বকন্ত ননবতকতা  আচযণবফবধ এক ন। ননবতকতা আইন দ্বাযা
ূত্রাবত কযা মা না। কায সুাবযন এটা টভনর না। টকউ এটা চাবন বদনত ানয না। প্রবতবট
ংফাদভাধ্ভ জনগনণয প্রবত দাফদ্ধ থানক। তাযা ফ্বক্ত ফা প্রবতষ্ঠাননয জন্য সুবফধা এনন বদনত ানয বকংফা
এয বফযীতটা কযনত ানয। একজন ফ্বক্তয বাফভূবতট ভাযাত্বকবানফ েুন্ন কযনত ানয বকংফা কাউনক
ভানজয কানে ফড় কনয তুরনত ানয। এ কাযনণই বুর নথ চরনর বকংফা উনেশ্যভূরক বকেু কযা নর
টটা বনন প্রশ্ন নঠ। এখাননই নীবত  ননবতকতায বফল তাৎমটূণট।
উন্নত টদগুনরায ফ্ফা াংফাবদকনদয টেনত্র টম ফ ননবতকতায কথা ফরা , তায অননকটাই
ফাংরানদন প্রনাগ কযা কযা চ্ানরনেয ফ্াায। এখানন কায ফাবড়নত টগনর আ্াননয টযাজ আনে।
াংফাবদক নেরনন আভন্ত্রণ জানানর টকফর চা ন, অন্য খাফায বদনত । এ অফস্থা াংফাবদক কী
কযনফন? বফজ্ঞাননয য ংফাদ ভাধ্নভয বনবটযতা ফ্াক। টকাননা প্রবতষ্ঠাননয ম্পনকট টনবতফাচক
প্রবতনফদন প্রকাবত নর বফজ্ঞান টভনর না। ংফাদত্র  টটবরববন বফজ্ঞানদাতানদয কানে বজবে। এ
অফস্থা াংফাবদক বকংফা তায প্রবতষ্ঠান ননবতকতা কতটা ধনয যাখনত াযনফ?
বঙ্গুয এফং অবস্থয এই নীবতভারা টভনন জীফীকায স্বানথট টকৌরী অফস্থান গ্রনণয ভাধ্নভ ননবতক চচটায
বফকল্প এই ভূরনতট আয টনই। াংফাবদকতায ানথ নীবত- ননবতকতায ম্পকট অবফনেদ্। এককথা- এই
টা ফৃৎ জননানগাষ্ঠীনক নীবত- ননবতকতায ানথ মনতাটা ম্পৃক্ত কনয তনতাটা অন্য টকাননা টা ম্ভফ
বকনা- টবনফ টদখনত নফ। #
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অর্থনৈতিক াাংবাতিকিা কী?

আমাকক যতি াংবািপত্র তবীৈ রাষ্ট্র এবাং রাষ্ট্র তবীৈ াংবািপত্র, এই দুকয়র মকযে ববকে তৈকি বা য়, িাক আতম
অবযাতরি ভাকব পকররতি ববকে তৈকবা। যুক্তরাকষ্ট্রর অৈেিম প্রতিষ্ঠািা  াকবক বপ্রতকেন্ট িমা বেফারকৈর এমৈ মন্তকবে
ফুকি উকেকে াাংবাতিকিার গুরুকের তবয়তি। াাংবাতিকিা  তবতভন্ন ঘিৈাবী, তবয়, যারণা,  মাৈু ম্পতকথি প্রতিকবিৈ
নিতর  পতরকবলৈ, যা তিকৈর গুরুেপূণথ াংবাি এবাং মাকে প্রভাব তবস্তার ককর। একেৈ াাংবাতিক এই বযাগাকযাকগর বন্ধৈ
নিতর ককরৈ মকয়র াকর্ মকয়র। এ কারকণ াাংবাতিকিা িাতয়েলী বপলা। াংবািকক বা য় ইতিাকর প্রর্ম খড়া।
আে যা খবর, আগামীকা িা ইতিা। একেৈ তিেকাকরর াাংবাতিক মৈ যা চায়, িা তখকি পাকরৈ ৈা। কারণ তিতৈ
আইৈ  তবকবককর ঊকবথ ৈৈ। িায়-িাতয়ে িাকক বৈ করা োড়া াংবাি মাযেকমর উপর পর এক পকড়। ব েৈে
একেৈ াাংবাতিককক ব ময় িকথ র্াককি য়।
আর অর্থনৈতিক াাংবাতিকিা কে, াাংবাতিকিার এমৈ একতি লাখা যা বেবায়, অর্থনৈতিক  আতর্থক কাযথক্রকমর বখাোঁেখবর বিয়। ঘিৈা প্রবাকর তবকেণ ককর র্াকক। বিা কি পাকর, স্থাৈীয়,আঞ্চতক  োিীয় পতরকর। তবশ্ব পতরকর বার
ুকযাগ র্াকক। বযখাকৈই বেবায় বা অর্থনৈতিক কাযথক্রম, বখাকৈই াংবাি। প্রতিতি মাৈুকক েীবৈ-েীতবকার েৈে অর্থকতড়
বৈকিৈ করকি য়; মুতি বিাকাৈ বর্কক তৈিেপ্রকয়ােৈীয় দ্রবোতি বকৈাকািা, গো-পাতৈ- তবদুেকির তব পতরকলায, বাক
ভাড়া বগাৈা, আয়কার তরিাৈথ িাতখ বা বমাবাইক বেতিকাে করা, তবকাল বা রকককির মকিা বমাবাই বোাংতকাংকয়র ুতবযা
কাকে াতগকয় অর্থ পাোকৈা এগুকা বই অর্থনৈতিক তবয়। এমৈতক, অবকাোকমা উন্নয়ৈ অর্থাি ড়ক, বন্দর, বিু তৈমথাণ,
গোকর াংকযাগ, তবদুেি খাকি তবতৈকয়াগ, এগুকা অর্থৈীতির কাযথক্রকম েতড়কয় আকে। িাই অর্থনৈতিক াাংবাতিকিার
পতরতয ববল বড়, এর কোৈভা অকৈক িূর তবস্তৃি। বকব আতর্থক বা বাতণতেেক তবয়াতি ৈয়, এর কে েতড়ি তবতভন্ন বপলা 
শ্রম, বাকেি  উকিোগ, বোতিক  ামতিক অর্থনৈতিক কমথকান্ড, আতর্থক বৈকিৈ, বোাংক, বীমা, বলয়ার মাককথি, পণে
বাোরোিকরণ  তবপণৈ, বাোর ির, পাইকাতর  খুচরা তবতক্র, ককপথাকরি অর্থায়ৈ; অর্থাৎ বড় তলল্প-কারখাৈা বর্কক ক্ষুদ্র 
কুতির তলল্প তকাংবা কারখাৈার শ্রতমক-মাতক ম্পককথর মকিা ৈাৈাতবয তবয় এর কে ম্পতকথি।
িকব একিা গুরুেপূণথ য়া কে তবল লিককর শুরুর িলক পযথন্ত াাংবাতিকিা চচথায় ‘অর্থনৈতিক াাংবাতিকিার তবয়তি
কমই মকৈাকযাগ বপকয়কে। বাাংাকিল বেতিক্রম ৈয়। তবশ্ববোপী াাংবাতিকিায় মূ আগ্রকর তবয় তে িখৈ রােৈীতি,
াতিে  পাবতক অোকফয়াথ। ববরকাতর উকিোকগর খবর াংবািমাযেকম স্থাৈ বপকিা ৈা বকই চক। ইউকরাপ 
যুক্তরাকষ্ট্রর মকিা পুোঁতেবািী বিকলর াংবাি মাযেকম শ্রতমক াংগেকৈর বকাকৈা খবর র্াককিা ৈা। আর র্াকক িাকির অবস্থাৈ
র্াককিা প্রাতন্তক পযথাকয়; শ্রতমক স্বার্থ-িাতবর খবর াংবাি মাযেকম এমৈভাকব উপস্থাপৈ করা কিা বয, শ্রতমক াংগেৈ 
িাকির বৈিাকির মকৈাভতে তে লত্রুভাবাপন্ন। দু-দুতি মাযুকের পর এতলয়া, ইউকরাপ  আকমতরকা তবশ্ববোপী মূেস্ফীতি,
অর্থনৈতিক মন্দা আর বড় বড় শ্রতমক অকন্তা ৃতি য়; একবর ফক তবশ্ববোপী এমৈ যারণা নিতর য় বয, ‚তবেকৈ ইে
এভতরবতেে তবেকৈ; বযমৈ িা মাতককর, বিমতৈ িা শ্রতমককর, মোকৈোর  কমথচারীর, পতরবাকরর উপােথৈক্ষম বেতক্ত বর্কক
ককপথাকরি প্রতিষ্ঠাকৈর কণথযার তবেকৈ বার েৈেই প্রাতেক কয় কে।
বকত বমকব্রাইে এবাং িম বরাকেৈতি (২০১৪) মন্তবে ককরকেৈ, ‘াাংবাতিকিায় বিথমাকৈ বয মো প্রকি কয় বিখা
তিকয়কে, িা কে িে উিঘািৈ করা এবাং িা যর্াযর্ভাকব তৈতিি য়া। ’ বিথমাকৈ বালো তমতেয়ার কারকণ অকৈক ময়
িে োৈা ে কয় পকড়কে। আবার িা অৈুিঘাতিি  অিে বর্কক বযকি পাকর।
নৈতিকিা
নৈতিকিাকক একতি আিতলথক মাৈিন্ড বা বযকি পাকর যা তবতভন্ন অঞ্চকর ামাতেকিা, ঐতিে, াংষ্কৃতি প্রভৃতির মাৈিকন্ডর
উপর তভতি ককর গকেশ কে। ৈীতি কা ৈোয়- অৈোয়  ভাকা-মকন্দর যারণা। তবজ্ঞাৈমৈস্ক তককব আমরা যুতক্ত 
বাস্তবিার তৈতরকখ কীভাকব নৈতিকিার াংজ্ঞা তৈণথয় করকি পারতর। নৈতিক তলক্ষা  মূেকবায মাৈবেীবৈকক বৌন্দযথমতিি
ককর বিাক। তবকশ্বর কোণকর তবয়গুকার অৈেিম তৈণথায়ক কা নৈতিকিা। াযারকণর কাকে মূেকবায  নৈতিকিার
পার্থকে ৈেকর পকড় ৈা। মূেকবায ামাতেকভাকব তৈতিথি আবকিথ তবিেমাৈ। যা শুযু স্থাৈকভকি পতরবতিথি য়। পাতরপাতশ্বথক এবাং
ামাতেক অবস্থাকৈর পর মাৈুকর নৈতিকিা  মূেকবায তৈভথরলী। মূেকবায মাৈুকর ইোতৈভথর।
অর্থনৈতিক াাংবাতিকিা  নৈতিকিা:
‘স্বে  পুৈাে তরকপািথ নিতরর পালাপাতল নৈতিকিার বোপাকর িকথ র্াককি কব। অকৈক ময় াাংবাতিককির ৈাৈা যরকণর
উপার  উপক ৌকৈ বিয় য়, এমৈতক তবকিল ফকরর প্রস্তাব আক; এব তবয় যকে এতড়কয় চা প্রকয়ােৈ। বকাৈ
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যরকণর উপার বা ুতবযা তৈক স্বাকর্থর দ্বন্দ্ব বিখা তিকি পাকর।‘ অর্থনৈতিক াাংবাতিকিায় নৈতিকিা প্রকে কয়ব াইকি
এমৈ অতভমি িুক যকরকে, ইন্টারৈোলৈা োৈথাতস্ট বৈিয়াকথ
প্রকিেক াাংবাতিক কিের ন্ধাকৈ বোপৃি র্াকক এবাং মাৈুকর কাকে িে িুক যকর। াাংবাতিকিার ইতিাক বিখা যায়,
অৎ প্রতিকবিৈ কার চরম বথৈাল ককরকে, ুৈাম ৈি ককরকে। াাংবাতিকরা বযৈ স্বে র্াকক, িে িুক যকর,
উকেলেপ্রকণাতিি কয় তকেু ৈা ককর এিাই কামে। নৈতিকিা অর্থনৈতিক াাংবাতিকিার অতবকেিে অাংল। অর্থনৈতিক
াাংবাতিকিায় যুক্তকির াাংবাতিকিার অৈোৈে লাখার ভনতাই আচযণবফবধ টভনন চরনত । বকন্ত ননবতকতা
 আচযণবফবধ এক ন। ননবতকতা আইন দ্বাযা ূত্রাবত কযা মা না। ননবতকতা নে
ন্যাযানতা, ততা  রৄদ্ধতা; মায তাবগদ আন কায টবতয টথনক। এ টমন অন্তযআত্মায
ডাক রৄননত াা। কায সুাবযন এটা টভনর না। টকউ এটা চাবন বদনত ানয না। আভযা
ভানুলনক বার বকংফা ভন্দ কযনত াবয না। আভযা টকফর তানদয কামটক্রনভ প্রবাবফত কযনত াবয।
অথটননবতক াংফাবদকতা মুক্তযা টকাননা না টকাননা প্রবতষ্ঠানন কাজ কনযন।
অননক প্রবতষ্ঠান আচযণবফবধ নতবয কনয টদ। এনত নীবত  ননবতকতায কথা থানক। কী কযনফ
এফং কী কযনফ না, টটা ফরা থানক। এ টেনত্র ভনন যাখা চাই, ফ্বক্ত অথটাৎ াংফাবদনকয
াাাব প্রবতষ্ঠাননয ননবতক অফস্থান গুরুত্বূণট। ংফাদত্র বকংফা টফতায ফা টটবরববন কতৃ
ট ে
মবদ বঠক ননবতক অফস্থানন না থানক, তানর কভটীনদয বনন্ত্রণ কযা কবঠন । এটা ভনন
যাখনত নফ, ননবতকতা ভূরত ফ্বক্তগত মবদ প্রবতষ্ঠাননয ংবিিতা থানক। বকন্ত আচযণবফবধ নতবয
কনয প্রবতষ্ঠান।
টকন নীবত  ননবতকতা গুরুত্বূণট
প্রবতবট ংফাদভাধ্ভ জনগনণয প্রবত দাফদ্ধ থানক। তাযা ফ্বক্ত ফা প্রবতষ্ঠাননয জন্য সুবফধা এনন
বদনত ানয বকংফা এয বফযীতটা কযনত ানয। একজন ফ্বক্তয বাফভূবতট ভাযাত্বকবানফ েুন্ন
কযনত ানয বকংফা কাউনক ভানজয কানে ফড় কনয তুরনত ানয। এ কাযনণই বুর নথ চরনর
বকংফা উনেশ্যভূরক বকেু কযা নর টটা বনন প্রশ্ন নঠ। এখাননই নীবত  ননবতকতায বফল
তাৎমটূণট। অথটননবতক াংফাবদকতা টকফর প্রবতনফদন প্রকা বকংফা বপচায নতবয ন। এয নঙ্গ
নীবত- ননবতকতা জবড়ত। আয এ যীো বমবন উিীণট নত ানযন তায য াঠক- দটক
এফং ফ্ফা ংবিি নানা ভনরয আস্থা ৃবি । ধযা মাক, একজন অথটননবতক াংফাবদক
ফাংরানদ ফ্াংক বকংফা অথটভন্ত্রণারনয একজন ীলট কভটকতটায টফ আস্থাবাজন। তায কাে টথনক
বনবভত অথটনীবতয খফযাখফয টভনর। এয টকাননা টকাননাটা স্কু  এফং তায সুনাভ ফৃবদ্ধ কনয।
এনদয কায গুরুতয অবননভয খফয াা টগর। এ অফস্থা ংবিি াংফাবদক কী কযনফন?
বতবন বক বফলবট চাা বদন যাখায টচিা কযনফন?
বতবন বক উর্ধ্টতন কতৃ
ট েনক বফলবট জানানফন? আনযকবানফ বফলবট টদখা টমনত ানযন।
একজন বযনাটটায স্টক এক্সনচনে তাবরকাবুক্ত একবট টকাম্পাবনয টবতনযয খফয বনবভত জাননত
ানয। কানজয ূনত্র
বতবন এভন বকেু তথ্ জাননরন মা টথনক ধাযণা কযা মা টম আগাভীনত টকাম্পাবনয টানযয
দাভ টফনড় টমনত ানয। বতবন বক বননজ ই টকাম্পাবনয বকেু টায বকনন যাখনফন? বতবন বক
কভটী  বনকটজননদয এ টকাম্পাবনয টায বকনন যাখনত টকৌনর যাভট টদনফন? অথটননবতক
াংফাবদকতা মুক্ত থাকনর এ ধযননয বযবস্থবতয ভুনখাভুবখ নতই নফ। ফাংরানদ বফনেয
বফববন্ন টদন াংফাবদকযা ভানজ গুরুত্বূণট ফ্বক্ত বননফ বচবিত ন। তানদয বযবচবতয গবডড
টফ ফড় এফং ভানজয নানা স্থানন তাযা স্বােনন্দ্ বফচযনণয সুনমাগ ান। তানদয কানে নানা
ধযননয তথ্ আন এফং তা টথনক কখননা কখননা রাবফান ায সুনমাগ থানক। তাযা
েভতাফান যাজনীবতক এফং ীলটস্থানী ফ্ফাীনদয নঙ্গ ঠাফা কনযন এফং এ ূনত্র ফদনর
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টমনত ানয বননজয বাগ্। বতবন বক এ সুনমাগ গ্রণ কযনফন? না- বক াংফাবকতায উচু নীবত 
ননবতকতায প্রবত অনুগত থাকনফন? টনানফরজী বভরটন বিডভ্ান (২০০২) ভন্তফ্ কনযনেন, ভুক্ত ফাজায
অথটনীবত এফং ফ্ফা াভাবজক দাফদ্ধতায টেনত্র বনভ টভনন টখরায ভনধ্ থাকনত নফ। বিডভ্াননয এ
ফক্তনফ্ স্পি ন উনঠ বতবন অথটনীবতনত ননবতকতা  াভাবজক দাফদ্ধতায নে। মা অথটননবতক
াংফাবদকতায টেনত্র গুরুত্বূণট।
অননক াংফাবদনকয যকানযয উচ্চ ভনর, ভন্ত্রী  বচফ মটান মাতাাত থানক। ঘবনষ্ঠ ম্পকট
গনড় নঠ। এ সুবফধা কানজ রাবগন টকউ নতা বননজয এরাকা উন্নন প্রকল্প ফাস্তফান
কনযন। াংফাবদক এটা কযনেন জনকর্ানণ। বকন্ত বমবন সুবফধা বদনেন, বতবন ফ্বক্তগত তবফর
টথনক এটা কযনেন না। যকানযয অথট কানজ রাগানেন। তনফ মায ভাধ্নভ এ অথট ফ্ কযা
নে, টই াংফাবদনকয কানে টপফায চাইনত ানযন তায বকংফা ভন্ত্রণার ম্পনকট টকাননা
টনবতফাচক খফয টমন প্রকা ফা প্রচায না  ট বফলবট টদখনত ফরনত ানযন। এ অফস্থা
াংফাবদক কী কযনফন?
এখাননই আস্থায প্রশ্ন আন। আনায য টথনক মবদ কতৃ
ট নেয, নফটাবয াঠক- দটকটরাতায আস্থা চনর মা তানর বফোনমাগ্তা থাকনফ না। ননবতকতায চ্ানরনে জী নত না
াযনর গুনণ- ভানন টযা াংফাবদক ায স্বপ্ন ূযণ নফ না। আনানক টমভন খফনযয টেনন
েুটনত নফ বনষ্ঠা  আন্তবযকতায নঙ্গ, টমভনবানফ খফযবট ংফাদত্র ফা টটবরববনন উস্থান
কযনত নফ জ- যর বকন্তু আকলটণী বালা, টতভবন ততা নত নফ প্রশ্নাতীত। আবন
বননজয বফনফনকয কানে স্বে থাকনফন এফং প্রবতভুূনতট জফাফবদব কনয মানফন। আয বননজনক
দাফদ্ধ ভনন কযনফন ভানজয কানে।
টপনরাীন তকটতা:
বফববন্ন কযনানযট প্রবতষ্ঠান, ফাবণজ্ ংগঠন, আন্তজটাবতক ঋণ প্রদানকাযী ংস্থা, স্থানী
প্রবতষ্ঠান, গনফলণা ংস্থা, এভনবক টাজীফী প্রবতষ্ঠান অননক ভ ংফাদ ভাধ্নভয কভটীনদয
জনন্য টপনরাী প্রদাননয টঘালণা বদন থানক। আয এফ টপনরাীনয জনন্য আনফদন কনয
থানকন াংফাবদকযা। ফাবণজ্ বফলক মাযা াংফাবদকতা কনযন, তানদয জনন্য মত্রতত্র টপনরাীন
জবড়ন ড়া বনন নতবয ন থানক নানা প্রশ্ন। ফরা নে, কযনানযট প্রবতষ্ঠান ফা ফাবণজ্
ংগঠনগুনরা ভূরত টপনরাী প্রদান কনয থানক, তানদয স্বাথট ংবিি বফলগুনরানক তুনর ধযায
জনন্য। আবথটক প্রনণাদনা বযচাবরত এ ধযনণয টপনরাী টনর, াংফাবদকনদয টফ কনকটা
বযনাটট নতবয কনয োাননা ফা প্রচায কযনত । টম কাযনণ ভননানীত াংফাবদকনক তায
উর্ধ্টতন কতৃ
ট নেয অনুনভাদননয বববিনত টপনরাীনয জনন্য ভননানীত কনযন ংবিি প্রবতষ্ঠান ফা
বভবত। এ ংক্রান্ত টফবযবাগ বযনানটট টদখা মা, প্রাবতষ্ঠাবনক স্বাথট ংবিি প্রবতনফদন নতবয
ন থানক। মানত টবাক্তা ফা বনন্ত্রক ংস্থায বফলগুনরা অননক ভ উনবেত থানক। ুুঁবজয
াধাযণ ধভট অনুানয ভূরত ংবিনিয স্বাথট যো কনয থানক। ংফাদভাধ্ভ ভূরত গণভানুনলয স্বাথট
যোনক প্রাধান্য বদন থানক। তাই এ টেনত্র বফলবট উনবেত নত ানয। তনফ টপনরাীনয
বফলন বযনাটটানযয কানেই প্রস্তাফ আন, তা ন। নীবত বনধটাযকযা এ বফলন কথা ফনর থানকন
বযনাটটানযযয ানথ। তখন এবট টথনক বননজনক বযন ফা গুবটন টনা মা না। এ ধযনণয
বযবস্থবতনত ফভ টকৌরী ন টাদাযীনত্বয ো যাখনত নচষ্ঠ থাকা উবচৎ। টকানবানফই
টমন াঠক- দটনকয কানে ভনন না , এবট এক ধযনণয এভনফনডড টস্টাবয। তনফ টাজীফী
বভবত ফা গনফলণা ংস্থায টপনরাী ববন্নভাত্রায ন থানক।
টননার জানটাবরজভ
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ব্দ চননয টেনত্র তকট না থাকনর, বফভ্রাবন্ত নতবযয সুনমাগ নতবয । অথটননবতক াংফাবদকতা টদখা
মা, বফববন্ন উন্নন নমাবগনদয দৃবিববঙ্গ তুনর ধযনত, উনদ্বগ- উৎকণ্ঠা ফা তাবগনদয বফলবট উনেখ কযা
। এফ ংস্থা বনজস্ব যীবত টভননই যকানযয অথটননবতক দনেনয ভানরাচনা কনয থানক। আফায
বফেফ্াংক ফা আইএভএপ তানদয প্রবতবনবধদর াবঠন মটনরাচনা কনয থানক আবথটক ফ্ফস্থানায। এফ
টেনত্র এফ ংস্থায নাভ প্রকান অবনেুক টকান প্রবতবনবধয উদ্বৃবত বদন, উনদ্বগ প্রকানয খফয নতবয কযা
। এক ধযনণয উনিজনা নতবয কযনত ফা ংফানদয বানরা বিটনভডট টনত এ ধযনণয ব্দ চন কযা ফনর
ভনন কনযন অননক াংফাবদক। অথফা নদনবন্দন ংফানদ বফনিলনকয ফক্তফ্ োড়াই বযনাটটায বননজই জুনড়
টদ অববভত। মা বনন বফভ্রাবন্ত নতবযয সুনমাগ থানক মনথি। অথফা যকানযয টকান এক কভটকতটায ফ্বক্তগত
অববভত বফনফচনা নতবয কযা  বযনাটট। যফতটীনত যকানযয বদ্ধান্ত চুড়ান্ত নর, টদখা মা ই বফলন
কযা বযনাটটটা মথামথ ন। এযয আফায নতবয কযা , টম কাযনণ ানে টগর বদ্ধান্ত। অথটাত
বযনাটটায তায রৃফটরতা এবড়ন টমনত এ ধযনণয বযনাটট কনয থানক। তানত নতুন কনয নতবয  টধাাা।
এফ বফল এবড়ন মাা প্রনাজন।
বযংখ্ান বফভ্রাবন্ত
অথটননবতক ংফাদ ভৃদ্ধ কযনত বযংখ্ান ফ্ফানযয বফকল্প টনই। এভন টেনত্র ারনাগাদ তথ্- উাি
ফ্ফায কযনত । বকন্ত অননক ভ টদখা মা, সুবফধাজনক তথ্- উাি ফ্ফায কযনেন বযনাটটায।
আভানদয ফানজট ফক্তনফ্ টদখা মা, তুরনা কযায সুবফধা বফনফচনা এনন এনকক ফেনযয তথ্- উাি
ফ্ফায কযা নে। এনত অননক ভ যকানযয বফনল উনেশ্য ত ধযা নড়। ধরুন বফবননানগয বচত্র
তুনর ধযনত, টকান বযনাটটায ত ফ্ফায কযনেন অথটফেনযয বযংখ্ান আয টকউফা ফ্ফায কযনেন
ফলট বেকায তথ্। আয এই রৃই ভনয পাযাক বফনফচনা বনন বযনাটটবট নতবয  যস্পয বফনযাধী
অফস্থান টথনক। ারনাগাদ তথ্ টগান কযায বফনল উনেশ্য থানক, মা াঠক ফা দটনক অননক টগারক
ধাধা টপনর টদ।
াংফাবদক মখন বফবননাগকাযী:
াংফাবদক অননক ভ বফবননাগকাবযয বূবভকা অফতীণট ন থানক। অননক টেনত্র
বফবননাগকাবযয মাত্রী ন উনঠন টকান টকান াংফাবদক। াংফাবদকতায সুফানধ ভানজয
উচ্চস্তনয টমাগানমাগ সুনমাগ গনড় উনঠ তানদয। নীবত বনধটাযকনদয ানথ নতবয  খ্তা। আয
যকানযয ভধ্ভ স্তনযয বনফটাীনদয ানথ থানক আন্তবযক ম্পকট। এয সুফানধ স্পটকাযতয তথ্
অননক ভ এন মা বযনানটটয কানে। রৄধু বফজনন বযনাটটাযাই এফ তথ্ ান, তা ন।
জ্বারাবন, টটবরকভ, তথ্ প্রমুবক্ত খানতয বযনাটটায টন থানকন তথ্। মা অননক ভূর্
ংনফদনীর ফনর বফনফবচত ন থানক। বননজ ুবজফাজানয বফবননাগকাবয নর, এয সুপর বতবন
বননজই বননত ানযন। আয তা ন নর, বফবননাগকাযীয মাত্রী বানফ তথ্ বদন ফাজাযনক
প্রবাবফত কযায টচিা চারানত ানযন। এ ধযনণয অননবতক কানজ ফযাফযই েবত  ফ্ফায
স্বাবাবফক বযনফ। অথফা ফাজায প্রবাবফত ম্পবকটত ভনগড়া তনথ্ নতবয কযা বযনাটট নানা
প্রনশ্নয জন্ধ বদন থানক। ঢাকা ভূরত এ ধযনণয অফাদ যননে, ুবজফাজায ংবিি
বযনাটটাযনদয কানযা কানযা বফরুনদ্ধ। অন্য বফনট এ ধযনণয সুনমাগ কভ টনই। ধরুণ, ফ্াংক
বফনট বমবন কাজ কনযন, তাযনতা আনগই ধাযণা নতবয ন থানক, টকান টকান ফ্াংক ভুনাপা
এবগন থাকনফ। ফা ুবজফাজানয তাবরকাবুক্ত জ্বারাবন খানতয তথ্নতা ংবিি বফনটয বযনাটটানযয
কানে আনফ। এনেনত্র যকাবয টকাম্পাবনগুনরা ংনফদনীর তথ্ প্রকা কযনত টফ ভ বননত
। বদ্ধান্ত কামটকনযয আনগই তা বযনানটটয ানত এন মা। এনত বতবন সুবফধা বননত
ানযন। অবনতা এ এ্ারন (২০০৪) ভন্তফ্ কনযন, টম াধাযণ ভানুনলয ত্ জানায অবধকায আনে। তাযা

6

অননক টেনত্র বভথ্া ংফানদয বকায ন থানকন। মাযা অৎ ফ্বক্ত, তাযা টজনন রৄনন আইন রঙ্ঘন কনয
এফং াভাবজক নমাবগতানক বফনি কনয। তায এ ফক্তফ্ টথনক সুি অথটননবতক াংফাদবকততা ততা
 ননবতকতা যো কনয কাজ কযা উবচৎ। এনত টধাকাফাজী ফন্ন কযা মানফ।
প্রবতফাদ না োাননা
বফববন্ন ংফানদয প্রবতফাদ আন। ংফাদত্র, টফতায  টটবরববনন বুর তথ্ প্রকাবত ্ধঢ়; 
প্রচাবযত নত ানয। এনত ংেুব্দ ফ্বক্ত ফা প্রবতষ্ঠান এয প্রবতফাদ জাবনন থানক। টই
প্রবতফাদত্র গুরুত্ব কানয
প্রকা ফা প্রচায কযনত । বকন্তু অননক টেনত্র টদখা মা ংফাদত্র তা প্রকা কযনে না।
টটবরববনগুনরা
টফবযবাগ টেনত্র তা কনয না। এনত প্রবতফাদ বফজ্ঞবি প্রকা কযা । এবট বক ননবতকতা
যন্থী ন। টকাননা ফ্বক্ত ম্পনকট যাজননবতক, আবথটক, আ কয ফা অন্যান্য বফলন অববনমাগ
ংক্রান্ত খফয প্রকাবত নর টই অববমুক্ত ফ্বক্তয ফক্তফ্ অফশ্যই বযনানটটয নঙ্গ থাকনত নফ।
ঐ ফ্বক্তয ফক্তফ্ োড়া ঐ ংফাদ প্রকা নত ানয না। বকন্তু ঢাকায ফর বত্রকা অববমুক্ত
ফ্বক্তয ফক্তফ্ োড়াই প্রা বফববন্ন অববনমাগ ংফবরত খফয প্রকাবত নে।
ত্ টগাননয অবধকায আনে কী?
ত্ প্রকানয অবধকায আনে াংফাবদনকয। ত্ প্রকান বতবন নফন অবফচর। বকন্তু াংফাবদক
বক তথ্ টগান কযনফন? তথ্ বফকৃত কযনফন? অফশ্যই না। এ টা আনত তানক বনফবন্নত
নত  না। তাই তথ্ বফকৃবত বকংফা তথ্ টগান কযায জন্য তায বনফন্নন ফাবতনরয প্রশ্ন আন
না। ভাজ তায কাে টথনক অননক টফব দাবত্বীর আচযণ আা কনয। ত্ প্রকান তানক
অন্যনদয টচন অননক টফব নধমটীর এফং ফস্তুবনষ্ঠ নত ।
বফজ্ঞান ফনাভ ফ্ফা াংফাবদকতা
বফজ্ঞাননয দ্বাযা টকাননা ণ্, টফা ফা টকাম্পাবনয প্রচায কযা । এখানন প্রবতনেয বদকবট
ফরায সুনমাগ থানক না। টকফর ংবিি ণ্ ফা প্রবতষ্ঠাননয ইবতফাচক বদকবট তুনর ধযা ।
বাযাভ্ যোয বফল থানক না। বকন্তু অথটননবতক াংফাবদকতা ফ্বক্ত ফা প্রবতষ্ঠাননয প্রবত
োবতত্ব থাকনত ানয না। াংফাবদকনদয একক ন, ফযং অননক ূত্র  উৎনয তথ্ বননত
। ুনাঙ্গবানফ বচত্র তনর ধযনত । এভনবক ফ প্রবতনেয ফক্তফ্ বদনত । ইবতফাচক
বকংফা টনবতফাচক টকাননা বকেু ফাদ টদা চনর না। জনগনণয কানে টমন ভনন , াংফাবদক
একবট বাযাভ্ূণট বচত্র তুনর ধনযনেন।

কী কযনফন? কী কযনফন না
১. ফ তথ্ মাচাই করুন।
২. দ্রুত প্রবতনফদন বদনত নফ, তনফ বফকৃত  অম্পূণট তথ্- উাি বদন প্রবতনফদন টরখা চরনফ
না।
৩. কাউনক বুরবানফ উদ্ধৃত কযা মানফ না।
৪. ূত্র সুবনবিত কনয উনেখ করুন। তথ্ ারনাগাদ করুন।
৫. তথ্ টনত অননবতক থ অনুযণ ফা প্রতাযণায আর টননফন না।
৬. অনুভানবনবটয নফন না। ধাযণায ফফতটী ন বকেু ফরনফন না।
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৭. তথ্ বফকৃত কযা চরনফ না। অেনন্দয তথ্ ফ্ফায টথনক বফযত নফন না।
৮. তনথ্য উৎনয স্বীকৃবত বদনত নফ। কৃতজ্ঞতা প্রকা কযনত নফ। এভনবক প্রবতদ্বন্দ্বী
প্রকানায
তথ্ বননর উনেখ কযা চাই।
টনানফরজী অভতট্ টন (১৯৮৯) ভন্তফ্ কনযনেন, কর্াণ অথটনীবতনত আয ম্প্রাবযত কযা দযকায।
মানত অন্ত:স্থ ননবতকতা এফং আধুবনক ননবতক বোয ভাধ্নভ অথটনীবতবফদনদয নঙ্গ গবীয ম্পকট গনড়
উঠনত ানয। আনর ননবতকতা ফজা টযনখই াংফাবদকতা কযা ফাঞ্চনী।
এনযন টকনরঙ্কাবয
মুক্তযানেয এনাবজট জাাডট এনযন এক ভ পুনরনপন উনঠবের। ফাজানয তানদয এক একবট
টানযয দাভ ২০০০ ানর ৯০. ৫৬ ডরানয উনঠবের। বকন্ত এক ভ ধ নাভর। তাযা তথ্
টগান কনযবের। এ কানজ তানদয াতা কনযবের অবডট টকাম্পাবন। বকন্ত াংফাবদকনদয
ম্পনকট অববনমাগ, তাযা এ বফলবট ধযনত আন্তবযকবানফ টচিা কনযবন। ববকউবযটজ এক্সনচে
কবভন তদন্ত রৄরু কনয। টকাম্পাবনয ফ্ফান ধ নানভ। টকাম্পাবনবটনক টদউবরা টঘালণা কযা
। টানযয দাভ টননভ আন ভাত্র ২৮ টনডট। প্রশ্ন নঠ াংফাবদকযা ফেনযয য টকন টকন
বরখর, এনযননয ভনতা বার টকাম্পাবন আয  না? ফাংরানদনয বফববন্ন টকাম্পাবনয টানযয
দাভ ঠানাভা কনয। টকাননা টকাননা টানযয দাভ অস্বাবাবফক ঠানাভা কনয। এটা টকফর বার
ফ্ফায জন্য? বার বডববনডডট টদনফ ফনর? না- বক কাযাবজ আনে আনে? এ ফ নে টদখায
বফল।
ইবথকার জানটাবরজভ প্রনঙ্গ বনউইকট টাইভ
২০০৪ ানরয টনেম্বনয তাযা বনউজ  ম্পাদকী াতায জন্য হ্যাডডফুক নতবয কনয। এনত
ফরা , াংফাবদকযা তথ্ বদনত আবি জানাননা বকংফা টগান ংফাদ প্রদানন অনমাবগতাকাযী
ফ্বক্তয বাফভূবতট েুণ  এভন বকেু কযনফ না। আফায নমাবগতায জন্য কাউনক বফনল
কবানযজ বদনত াযনফ না। টানটয নঙ্গ ( বফনল কনয বনবদটি বফনটয টেনত্র) এভন ফ্বক্তগত
ম্পকট গনড় টতারা মানফ না, মানত তানক বফনল সুবফধা বদনত । এটা ভনন যাখনত নফ,
টাট বকন্তু তায স্বাথট াবর কযায জন্য বনউইকট টাইভ এয সুনাভ ফ্ফায কযনত চা।
াংফাবদকনদয বফনলবানফ টানটয নঙ্গ টযাভাবডটক ম্পনকটয বফলন তকট কযা ননে।
টকাননা াংফাবদক এভন টকাননা টকাম্পাবনয টায টকনানফচা কযনত াযনফ না বকংফা তানযদয
নঙ্গ আবথটক ম্পনকট জড়ানত াযনফ না মানদয বনন প্রবতনফদন ফা টরখা প্রকাবত নফ। টমভন,
টকাননাফুক এবডটয টকাননা প্রকানা ংস্থা বফবননানগ কযনত াযনফ না। স্বাথট বফলক বযনাটটায
টকাননা লুধ টকাম্পাবননত বফবননাগ কযনত াযনফ না। টডটাগন প্রবতনফদক টকাননা প্রবতযো
ংক্রান্ত টকাম্পাবননত বফবননাগ কযনফ না।
বনউইকট টাইভ বফনল টেনত্র টানটয জন্য অথট ফ্ কনয। টমভন, টাটনক খাাননা বকংফা
মাতাানতয ফ্ ফন। টকাননা টকাননা বযবস্থবতনত ংফাদ- টাট খাফায টখনত অনুনযাধ কনয। এটা
এবড়ন মাা ত কবঠন। টকাননা টকাম্পাবনয ফ ত টকাম্পাবনয ফ্বক্তগত ডাইবনং রুনভ
বডনানযয আভন্ত্রণ জানানত ানয। তনফ ম্ভফ নর এ জন্য টম বফর , াংফাবদক টটা
প্রদাননয ইো প্রকা কযনফ। াংফাবদক নেরনন চা ফা কবপ টখনত টদানলয বকেু টনই। তনফ
ভধ্াি টবাজ ফা টেকপানস্টয ভনতা আনাজননয টেনত্র তকট থাকনত নফ।
ফাংরানদনয টেনত্র ফরা মা, এপবফববআই, ঢাকা টচম্বায ফা বফবজএভইএ- এয ভনতা
প্রবতষ্ঠাননয াংফাবদক নেরনন রৃুনয খাাননায আনাজন থাকনর াংফাবদক কী কযনফন?
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টখানন খাাননা নর বকংফা উায বদনর প্রবতনফদক বক বননজয ভনতা কনয বরখনত াযনফন?
াংফাবদকযা বফনল অফস্থা ফ্বতনযনক বফভাননয বটনকট ফা টানটনর থাকায আভন্ত্রণ গ্রণ কযনফন
না। বফনল অফস্থা টমভন, টকাননা নফজ্ঞাবনক অববমান বকংফা বফকল্প টনই এভন বযবস্থবত। তনফ
ফ্বতক্রভ নতই ানয। টমভন, টকাননা কযনানযট ফ াোৎকায প্রদানযনয জন্য তানদয বনজস্ব
বফভানন চরাচনরয ভবট ফ্ফায কযনত চান। তনফ এ ধযননয বফনল বযবস্থবত বফলন াংফাবদক
ঊর্ধ্টতন কতৃ
ট নেয নঙ্গ আনরাচনা কযনফন।
মানদয খফয প্রকা কযা নফ বকংফা মানদয বফলন ম্পাদকী করানভ টরখা নফ বকংফা নত
ানয তানদয কাে টথনক টকাননা উায গ্রণ কযা মানফ না। তনফ টকাম্পাবনয টরানগা মুক্ত ক্া
বকংফা ভগ অথফা ২৫ ডরায ( ৪ াজায টাকা) ফা তায কভ ভরনর্য বকেু নর ফ্বতক্রভ নত
ানয। উায প্রত্াখাননয ভ ভনন
যাখনত নফ টটা টমন বফননয নঙ্গ কযা । তনফ ফটাধাযনণয জন্য উন্ধুক্ত টকাননা উায
নর টটা ববন্ন কথা। প্রবতষ্ঠাননয টকাননা াংফাবদক রাবজনক উনেনশ্য আনাবজত টকাননা অনুষ্ঠানন
ফক্তফ্ যাখনফন না
বকংফা এ ধযননয টকাননা কামটক্রনভ মুক্ত নফন না।
বফজনন উইনকয আচযণবফবধ
বফজনন উইক একবট ভমটাদাম্পন্ন াভবকী। তাযা াংফাবদকনদয ননবতকতা বফলন একবট
আচযণবফবধ নতবয কনযনে। প্রবত ফেয টখানন কভটযত প্রনত্কনক স্বােয কযনত । ফটনল
২০০৯ ানরয ২ বডনম্বয এ আচযণবফবধ ারনাগাদ কযা । এখানন তায অংবফনল তুনর ধযা
নরা।
ফাংরানদ বফনেয টম টকাননা প্রানন্তয াংফাবদকনদয জন্যই তা অনুকযণী নত ানয। বফজনন
উইনকয মাত্রা রৄরু ১৯২৯ ানর। বত্রকাবট ভনন কনয, ভানজ তাযা মনথি স্বাধীনতা টবাগ
কনয। আয এ স্বাধীনতা বনন আন বকেু দাবত্ব। তাযা মা প্রকা কনয তায জন্য অফশ্যই
জফাফবদবতা থাকা চাই। অন্যথা াবযন মানফ ফনচন গুরুত্বূণট ম্পদ াঠক, অনরাইন
দটক, দটক  টরাতানদয আস্থা। তানদয কানে টমফ তথ্ উস্থান কযা  এফং টম ফ্াখ্াবফনিলণ যাখা  তায গুরুত্ব কনভ টমনত থাকনফ বকংফা এভনবক কনভ মানফ। বফজনন উইক
বফো কনয তানদয ববফষ্যৎ বনবটয কনয এই আস্থা ংযেণ  ফাবড়ন চরায য। এজন্য
াংফাবদনকয ততা  বনষ্ঠা থাকনত নফ নফটাচ্চ ভাত্রা।
ংগৃীত তথ্ নত নফ বনবুটর, ংগ্র কযা নফ ৎ উান এফং উস্থানন থাকনফ
োতীনতা ততা। াংফাবদকনদয টাগত আচযণ নত নফ অনবতক্রভ্ এফং ফ্বক্তগত
আচযণ থাকনফ ভানরাচনায ঊনর্ধ্ট। বফজনন উইক তায ম্পাদকী নীবতভারায নঙ্গ বফজ্ঞান
এফং অন্যান্য ফ্ফাবক কামটক্রভ ৃথক যানখ। প্রকৃতনে এখানন তুনর যাখা ননে একবট
অদৃশ্য টদার, মানত এনকয দ্বাযা অনন্যয কামটক্রভ প্রবাবফত না । াংফাবদক ফা ম্পাদক
তানদয প্রবতনফদন ফা গ্রাবপক নতবয কনযন তায ম্পাদকী ভান অনুমাী। মাযা বফজ্ঞান টদ
এফং টদ না তানদয ভনধ্ টকাননা াথটক্ টানা  না। বফজনন উইক কাউনক আনুকূর্ টদখা
না বকংফা কায প্রবত বফরূ ভননাবাফ টালণ কনয না। টকাম্পাবন বকংফা ফ্বক্ত ফায টেনত্রই
এটা প্রনমাজ্। টকউ বফজ্ঞান বদনত যাজী না নর তায ম্পনকট টনবতফাচক খফয প্রকা চরনফ
না। বফজনন উইক তনথ্য বনবুটরতায প্রবত নফটাচ্চ গুরুত্ব প্রদান কনয থানক। খফনযয নঙ্গ টম
ফ্াখ্া- বফনিলণ উস্থান কযা  , তা অফশ্যই নত নফ মুবক্তূণট। ংফাদ- ূনত্রয নঙ্গ
মানদয যাবয ম্পকট এফং অন্য টমফ ম্পাদকী কভটী যননেন তানদয নত  ত্বনষ্ঠ।
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প্রবতষ্ঠান বননফ বফজনন উইনকয কণ্ঠ ম্পূণট বনযনে। তাযা টকাননা যাজননবতক প্রাথটী ফা দরনক
ভথটন টদ না। অথটনীবতনত তাযা টকাননা ণ্ ন। যাজনীবত, অথটনীবত, ভাজ নীবত ফ
বফলন তাযা বনজস্ব বফচায- বফনিলণ দ্বাযা বযচাবরত ।
বফজনন উইক তানদয প্রবতনফদননয নঙ্গ ংবিি ফ্বক্ত, টকাম্পাবন  প্রবতষ্ঠাননয ভত তুনর ধযায
সুনমাগ টদ। এভনবক তা মবদ প্রবতনফদননয ভূর বাফনায বযন্থী , টটা তুনর ধযা ।
টকউ টকাননা প্রবতনফদন বফলন অববনমাগ কযনর তা দ্রুততায নঙ্গ এফং গুরুত্ব বদন অনুন্নান
কযা । মবদ টদখা মা, প্রবতনফদননয ফক্তফ্ মথাথট তানর বফজনন উইক অববনমাগকাযী টমই
টাক না টকন বননজয ফক্তফ্ টথনক এক চুর নয আন না। আয মবদ বুর প্রভাবণত 
তানর দ্রুত ংনাধনী টদা  এফং উমুক্ত অন্যান্য দনে টনা । াংফাবদকযা
াোৎকায টথনক প্রাি মাফতী ফক্তফ্  উদ্ধৃবত ফ্ফায কযনত ানযন। তানদযনক অফশ্যই ূত্র
মথামথবানফ বচবিত কযনত নফ। ‘নাভ প্রকা কযা মানফ না’ তথ্ াায জন্য এটা
গ্রণনমাগ্। তনফ বফজনন উইনকয এটা েনন্দয তাবরকা থানক না। একক ূনত্রয য বনবটয
না কযাই কাবক্সেত। এনত বফভ্রাবন্তয সুনমাগ থানক। টকউ বযকবল্পতবানফ বুর নথ বনন টমনত
ানয।
ফাংরানদ টপ্র কাউবিনরয আচযণ বফবধ
ফাংরানদ ংফাদত্র, ংফাদ ংস্থা এফং াংফাবদকনদয জন্য অনুযণী আচযণবফবধ, ১৯৯৩ (
২০০২ ানর
ংনাবধত) টপ্র কাউবির অ্াক্ট, ১৯৭৪- এয ১১ : ( বফ) ধাযা অনুমাী ংফাদত্র, ংফাদ
ংস্থা এফং
াংফাবদকনদয জন্য অনুযণী আচযণ বফবধনত ফরা ননে১. জাবতিা বফনাী এফং টদনয স্বাধীনতা, াফটনবৌভত্ব, যােী অখডডতা  ংবফধান বফনযাধী
ফা বযন্থী টকাননা ংফাদ অথফা বাষ্য প্রকা না কযা;
২. ভুবক্তমুদ্ধ, ভুবক্তমুনদ্ধয আদট  অজটননক ভুন্নত যাখা এফং এয বফরুনদ্ধ প্রচাযণা টথনক বফযত
থাকা;
৩. জনগণনক আকলটণ কনয অথফা তানদয য প্রবাফ টপনর এভন বফলন জনগণনক অফবত
যাখা একজন
াংফাবদনকয দাবত্ব। জনগনণয তথা ংফাদনত্রয াঠকগনণয ফ্বক্তগত অবধকায 
ংনফদনীরতায প্রবত
ূণট োননফাধ ংফাদ  ংফাদবাষ্য যচনা  প্রকা কযা;
৪. ংফাদত্র  াংফাবদনকয প্রাি তথ্াফবরয ত্তা  বনবুটরতা বনবিত কযা;
৫. বফোনমাগ্ ূত্র টথনক প্রাি তথ্ টকাননারূ াবস্তয ঝুবুঁ ক োড়াই জনস্বানথট প্রকা কযা। এ
ধযননয জনস্বানথট প্রকাবত ংফাদ মবদ ৎ উনেশ্য প্রনণাবদত ন থানক এফং প্রাি তথ্
টমৌবক্তকবানফ বফোনমাগ্ বফনফবচত , তনফ এ ধযননয প্রকাবত ংফাদ টথনক উদ্ভূত প্রবতকূর
বযণবত টথনক াংফাবদকনক টযাই টদা;
৬. গুজফ  অভবথটত প্রবতনফদন প্রকানয ূনফট টগুনরানক বচবিত কযা এফং মবদ এ ফ
প্রকা কযা
অনুবচত বফনফবচত , তনফ টগুনরা প্রকা কযা টথনক বফযত থাকা;
৭. টম কর ংফানদয বফলফস্তু অাধু এফং বববিীন অথফা টমগুনরায প্রকানা বফো বনঙ্গয
আংকা আনে, ট কর ংফাদ প্রকা না কযা;
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৮. ংফাদত্র  াংফাবদক বফতর্রটবকত বফলন বনজস্ব ভতাভত টজাযানরাবানফ ফ্ক্ত কযায অবধকায
যানখন,
বকংফা এরূ কযনত বগন :
( ক) ত্ ঘটনা এফং ভতাভতনক বযেন্নবানফ প্রকা কযা;
( খ) াঠকনক প্রবাবফত কযায উনেনশ্য টকাননা ঘটনানক বফকৃত না কযা;
( গ) ভূরবানষ্য অথফা বনযানানভ টকাননা ংফাদনক বফকৃত না কযা ফা অাধুবানফ বচবিত না
কযা;
( ঘ) ভূর ংফানদয য ভতাভত বযেন্নবানফ তুনর ধযা।
৯. কুৎাভূরক ফা জনস্বাথট বযন্থী না নর ফাহ্যত ফ্বক্ত বফননলয স্বাথটবফনযাধী নর মথামথ
কতৃ
ট ে স্বােবযত টম টকাননা বফজ্ঞান ংফাদনত্র প্রকানয অবধকায ম্পাদনকয আনে। বকন্তু
এরূ বফজ্ঞাননয প্রবতফাদ কযা নর ম্পাদকনক তা’ বফনা খযনচ ভুদ্রনণয ফ্ফস্থা কযা;
১০. ফ্বক্ত অথফা ম্প্রদাবফনল ম্পনকট তানদয ফণট, টগাত্র, জাতীতা, ধভট অথফা টদগত
বফল বনন অফজ্ঞা ফা ভমটাদা াবনকয বফল প্রকা না কযা। জাতী ঐক্ ভুন্নত যাখায রনে্
াম্প্রদাবকতানক কনঠাযবানফ বনরুৎাবত কযা;
১১. ফ্বক্তবফনল, ংস্থা, প্রবতষ্ঠান অথফা টকাননা জননগাষ্ঠী ফা বফনল টরণীয ভানুল ম্পনকট
তানদয স্বাথট  সুনানভয েবতকয টকাননা বকেু মবদ ংফাদত্র প্রকা কনয তনফ োতীনতা 
ততায ানথ ংফাদত্র ফা াংফাবদনকয উবচত েবতগ্রস্ত ফ্বক্ত ফা প্রবতষ্ঠান/ স্থানক দ্রুত এফং
ংগত ভনয ভনধ্ প্রবতফাদ ফা উিয টদায সুনমাগ প্রদান;
১২. প্রকাবত ংফাদ মবদ েবতকয  ফা ফস্তুবনষ্ঠ না , তনফ তা’ অবফরনম্ব প্রত্াায,
ংনাধন ফা
ফ্াখ্া কযা এফং টেত্রবফননল েভা প্রাথটনা কযা;
১৩. জনগণনক আকলটণ কনয অথচ জনস্বাথট বযন্থী চাঞ্চর্কয ভুখনযাচক কাবনীয ভাধ্নভ
বত্রকা
কাটবতয স্বানথট রুবচীন  অারীন ংফাদ এফং অনুরূ েবফ বযনফন না কযা;
১৪. অযাধ  রৃনটীবত প্রবতনযানধয রনে্ ংফাদনত্রয মুবক্তংগত ো অফরম্বন কযা;
১৫. অন্যান্য গণভাধ্নভয তুরনা ংফাদনত্রয ফ্াবি  স্থাবত্ব তুরনাভূরকবানফ টফব; এ
কাযনণ টম াংফাবদক ংফাদনত্রয জন্য বরখনফন বতবন ূনত্রয বফোনমাগ্তা  ংফানদয ত্তা
ম্পনকট বফনলবানফ াফধান থাকা এফং ঝুবুঁ ক এড়াননায জন্য ূত্রভূ ংযেণ কযা;
১৬. টকাননা অযানধয ঘটনা বফচাযাধীন থাকাকারীন ফ মটান তায খফয োাননা এফং ভাভরা
বফলক প্রকৃত বচত্র উদঘাটননয জন্য আদারনতয চূড়ান্ত যা প্রকা কযা ংফাদনত্রয দাবনত্বয
ভনধ্ নড়। তনফ বফচাযাধীন ভাভরায যা প্রবাবফত নত ানয, এভন টকাননা ভন্তফ্ ফা ভতাভত
প্রকা টথনক চূড়ান্ত টঘালণায আগ মটন্ত াংফাবদকনক বফযত থাকা;
১৭. ংফাদনত্র প্রকাবত প্রবতনফদননয ানথ প্রত্েবানফ ম্পবকটত ে ফা েভূনয প্রবতফাদ
ংফাদত্রবটনত ভগুরুত্ব বদন দ্রুত োাননা এফং ম্পাদক প্রবতফাদবরবয ম্পাদনাকানর এয
চবযত্র বযফতটন না কযা;
১৮. ম্পাদকীনয টকাননা বুর তনথ্য দ্বাযা েবতগ্রস্ত ে মবদ প্রবতফাদ কনয, তনফ ম্পাদনকয
ননবতক দাবত্ব নে একই াতা বুর ংনাধন কনয রৃুঃখ প্রকা কযা;
১৯. বফনদ্বলূণট টকাননা খফয প্রকা না কযা;
২০. ম্পাদক কটতটক
ৃ ংফাদনত্রয কর প্রকানায বযূণট দাবত্ব স্বীকায কযা;
২১. টকাননা রৃনটীবত ফা টকাননা ফ্বক্তয বফরুনদ্ধ আবথটক ফা অন্য টকাননা অববনমাগ ংক্রান্ত
প্রবতনফদন নতবয কযায টেনত্র প্রবতনফদনকয উবচত ঘটনায ত্তা ম্পনকট াধ্ভনতা বনবিত
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া এফং প্রবতনফদকনক অফশ্যই খফনযয ন্যাম্তা প্রবতন্ন কযায ভনতা মনথি তথ্ টমাগাড়
কযা;
২২. প্রবতফাদ বন এভন দাবত্বীর প্রকানা খফনযয উৎ নত ানয, তনফ ুনুঃভুদ্র
ট ণ কযা
ননে বনেক এই অজুানত টকাননা াংফাবদক টকাননা াংফাবদনকয টকাননা খফয ম্পনকট দাবত্ব
না এড়াননা;
২৩. ভানজয ননবতক ভূর্নফানধয অধুঃতন তুনর ধযা াংফাবদনকয দাবত্ব, তনফ নাযী- ুরুল
ঘবটত অথফা
টকাননা নাযী ংক্রান্ত প্রবতনফদন প্রকানয টেনত্র একজন াংফাবদনকয অবতবযক্ত াফধানতা
অফরম্বন কযা;
ননবতকতা  আচযণ বফবধ বফনিলন কযনর টফাঝা মা, একজন াংফাবদক ঘটনা দ্বাযা প্রবাবফত
নফন না। তনফ ঘটনা ম্পনকট ংনফদনীর থাকনফন। বননজনক একবট বনযনে জাগা টযনখ
ঘটনানক বফনিলণ কযনফন। ঘটনা বফচায কযনফন মুবক্ত  কাযণ বদন; আনফগ বদন ন। অননক
ভ টচানখয াভনন মা টদখবে, তা ঘটনায প্রকৃত কাযণ না নত ানয। চুরনচযা বফনিলণই
একজন াংফাবদকনক ত্ন্নানী বননফ গনড় তুরনত ানয।
ফাংরানদন জন্য বক প্রনমাজ্?
উন্নত টদগুনরায ফ্ফা াংফাবদকনদয টেনত্র টম ফ ননবতকতায কথা ফরা ননে, তায
কতটা ফাংরানদন প্রনাগ কযা মানফ? এখানন কায ফাবড়নত টগনর আ্াননয টযাজ আনে।
তদবযদ্র ভানুনলয ঘনয টকউ টগনর আয বকচু না টাক াবন টখনত টদ। রৃ’জন ফন্নু টানটনর
টখনত টগনর একজনন অযনক খাা। াংফাবদক নেরনন আভন্ত্রণ জানানর টকফর চা ন,
অন্য খাফায বদনত । রৃুয নর রানঞ্চয আনাজন কযনত । এ অফস্থা াংফাবদক কী
কযনফন? বফজ্ঞাননয য ংফাদ ভাধ্নভয বনবটযতা ফ্াক। টকাননা প্রবতষ্ঠাননয ম্পনকট
টনবতফাচক প্রবতনফদন প্রকাবত নর বফজ্ঞান টভনর না। ফরা , ংফাদত্র  টটবরববন
বফজ্ঞানদাতানদয কানে বজবে। এ অফস্থা াংফাবদক বকংফা তায প্রবতষ্ঠান ননবতকতা কতটা ধনয
যাখনত াযনফ?
এই মখন অফস্থা, তখন যাে ননবতকতা চচটা াংফাবদক ভানজয ান দাড়ানত ানয। টজাযানরা
অফস্থান বননত ানয াংফাবদক ংগঠন; বকন্ত যাজননবতক ফা আঞ্চবরক বফবাজনন জবড়ন আনেন
াংফাবদক ভাজ। টজনন্য ফাংরানদ ফায কাউবির ফা ইিবটবটউট অফ চাটটায এ্াকাট্াডট অফ
ফাংরানদ, আইবএবফ’য ভনতা ব’বভকা যাখায সুনমাগ নতবয নে না। একবট বক্তারী আইনী
কাঠানভায ভাধ্নভ বফদ্ভান প্রবতষ্ঠাননক বক্তারী কযা টমনত ানয। টমখানন ননবতকতা চচটা কযায
ভ মানত আইনী সুযো টভনর। এই ভ আভানদয ম্পাদকী নীবতয অবস্থযতায থ চরনত
নে। টফবযবাগ টেনত্র এই নীবত টফ বযফতটন ীর।
বঙ্গুয এফং অবস্থয এই নীবতভারা টভনন জীফীকায স্বানথট টকৌরী অফস্থান গ্রনণয ভাধ্নভ ননবতক
চচটায বফকল্প এই ভূরনতট আয টনই। াংফাবদকতায ানথ নীবত- ননবতকতায ম্পকট অবফনেদ্।
ফরনত টগনর প্রবতবট ভুূনতটই এ টা নীবত- ননবতকতায ফ্াাযবট ভাথা যাখনত । কী বরখনত
মাবে- কী বরখনফা- কনতাটুকু বরখনফা- কানক কী প্রশ্ন যাখনফা- কখন কযনফা অথফা কাউনক
টকাননা ‘টপফায’ কযা নে বকনা বকংফা কাউনক টকাননাবানফ ফবঞ্চত কযা নে বকনা ফা কায
ফ্বক্তস্বানথট গণস্বাথটনক এবড়ন মাা নে বকনা - এফ প্রশ্ন এ টা একফানযই আটনৌনয
ফ্াায। এককথা- এই টা ফৃৎ জননানগাষ্ঠীনক নীবত- ননবতকতায ানথ মনতাটা ম্পৃক্ত কনয
তনতাটা অন্য টকাননা টা ম্ভফ বকনা- টবনফ টদখনত নফ! তাই াংফাবদকতা নীবত-
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ননবতকতা টভনন চরা ভানন নে এই টায ভমটাদা  জনকর্াণভুখী চবযত্রনকই আয ভৃদ্ধ
কযা। #

টরখক: বফজনন এবডটয: মভুনা টটবরববন
ানফক াধাযণ ম্পাদক:
ঢাকা বযনাটটাট ইউবনবট (বডআযইউ) এফং ইকননাবভক বযনাটটাট টপাযাভ (ইআযএপ)
তথ্ ূত্র:
১. ফ্ফা াংফাবদকতা: অজ দাগুি  টযাফানত টপযনদৌ, রাফণ প্রকানী, ঢাকা
২. বফল: াংফাবদকতা; াথট চনটাাধ্া- বরবকা , করকাতা, বাযত
৩. ভানুল ভাধ্ভ  টমাগানমাগ; উইরফায রাভ, ফাংরা একানডভী, ঢাকা,
৪. আচযণ বফবধ; ফাংরানদ টপ্র কাউবির
৫. উইবকববডা

৬.

Dow Jones Code of Ethoics

6. Thomson Reuters Code of Ethics
7. American Business Code of Ethics
8. The Press Council of Indias norms of journalistic conduct
9. Ethical Journalism, New York Times
10. The Guardians Editorial Code
11. The New Ethics of Journalism, principal of 21st century, Kelly McBride & Tom Rosentiel, Sage
Publishers.
12. Capitalism & freedom, Milton Friedman, University of Chicago press
13. Icfj, Journalism ethics- The Global debate
14. Cheating the Big mistake; in the new ethics, Anita L Allen, Miramax Book
15.On ethics & Economics, Amartya K. Sen, Wiely Blackwell

