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 াঅদভ শায় াাংফাদদক নাআ। তফু এাআ শরখায কাযণ, াংফাদত্রেয াতায় াজায যকত্রভয তথয শত্ররও 

াাংফাদদকতায নীদতভারা ম্পত্রকে তত্রথযয স্বল্পতা। াআদাদনাং শদত্রয াংফাদত্রেয াাদ প্রফা শথত্রকও াত্রনক দনয়দভত 

ফা াদনয়দভত াংফাদে শফয ত্রে। রক্ষ্য কযদছ, াঅন্তজোত্ররও াত্রনক াংফাদে ফা দেকা প্রকাদত ত্রে। াত্রনত্রক 

ফরত্রফন বাত্ররাাআ শতা, এয পত্রর াত্রনক দকছু জানা মাত্রে। যাাঁ, াত্রনক দকছু জানা মাত্রে দঠক, তত্রফ াংফাদ দযত্রফত্রনয 

নাত্রভ মদদ াঅনায নাত্রভ, াঅনায স্বজন ফা স্বত্রদত্রয নাত্রভ দভথযা কৎুা যটনা শুরু য়, তখন দক াত্রনক দকছু জানা 

মাত্রে শবত্রফ তৃপ্ত ত্রফন? শদ-দফত্রদত্রয ফাাংরা াংফাদে ফা াঅন্তজোর প্রকানাগুত্ররায় শচাখ যাখুন, শদখত্রফন এ ধযত্রণয 

ঘটনা ঘটত্রছ। এাআ শটাদকওত্রত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাত্রদ কতৃেক ীদ দভনায দনভোণ দনত্রয় াংফাদত্রেয াতায় মা প্রকাদত 

ত্রয়দছত্ররা, তায ফটাাআ দক নীদতদদ্ধ াাংফাদদকতা? ীদ দভনাত্রযয দবদিপ্রস্তয স্থান কযত্রত শটাদকও বফাখী শভরায 

াত্রকে এত্রদছত্ররন তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী শফগভ খাত্ররদা দজয়া। তায কত্রয়ক প্তা াঅত্রগাআ াংফাদত্রেয াতায় ীদ 

দভনায াকেদটশক ুদিখানা ও নাাআট ক্লাত্রফয াত্রথ ম্পদকেত কত্রয জঘনয ফ কথা শরখা য়। শমন, শদত্রয প্রধানভন্ত্রী 

জাাত্রনয একটা শনাাংযা স্থাত্রন মাত্রেন াঅয শটাদকওয প্রাণত্রকত্রে ীদ দভনায দনভোণ কত্রয ভা াযাধ কত্রয শপত্ররত্রছ 

ফাাংরাত্রদ! এ ধযত্রণয কামেকরা াাংফাদদকতায় নীদতদদ্ধ দক না, তা াঠক-শরাতা-দেক াধাযত্রণয দফত্রফচনা কযায 

াদধকায াঅশছ, মায জনয াাংফাদদকতায নীদতভারা ম্পত্রকে জানা প্রত্রয়াজন। ভত প্রকাত্রয স্বাধীনতা াঅত্রছ এভন কর 

গণতাদন্ত্রক শদত্রাআ াাংফাদদকতায নীদতভারা কভ শফী াদবন্ন। এয দবতত্রয ১৯৯৬ াত্রর াঅত্রভদযকা মুক্তযাত্রেয শাদাযী 

াাংফাদদক শাাাআদট কতৃেক গৃীত নীদতভারাদট ুদরদখত ও জশফাধয দফধায় শটা তুত্রর ধযায শচষ্টা কযত্রফা (তথযূোঃ 

http://www.spj.org/ethicscode.asp)। 

 

শাদাযী াাংফাদদকতায নীদতভারা 

১) তয জানা ও তয দযত্রফন কযাাঃ াংফাদ াংগ্র ও দযত্রফনায শক্ষ্ত্রে তযদনষ্ঠ, ক্ষ্াতীন ও ৎাী ত্রত ত্রফ।   

ক) তথয দঠক ও তয ত্রত ত্রফ। তথয প্রভাদ ফজেনীয়। শকান াফস্থাত্রতাআ তয শগাণ ফা দফকতৃ কযা মাত্রফ না।  

খ) মাত্রদয দনত্রয় াংফাত্রদয ৃদষ্ট তাত্রদয বাত্ররাবাত্রফ জানত্রত ত্রফ ও তাত্রদয াঅত্মক্ষ্ ভথেত্রনয ুত্রমাগ দদত্রত ত্রফ। 

গ) তথয দাতা ম্পত্রকে দযষ্কাযবাত্রফ জানাশত ত্রফ। জনগণ তথয দাতায দনবেযত্রমাগযতা ম্পত্রকে জানায াদধকায যাত্রখ।  

ঘ) তথয দাতায দঠক উত্রেয ও তত্রথযয দফদনভত্রয় তথয দাতা দক াঅা কত্রয শটা জানত্রত ত্রফ। ওয়াদা বঙ্গ কযা মাত্রফ 

না।  

ঙ) াংফাত্রদয শডরাাআন, পত্রটা গ্রাদপক্স, াদডও, দবদডও াআতযাদদয াত্রথ ভূর াংফাদ াভঞ্জযণূে ত্রত ত্রফ। 

চ) তথয, পত্রটা, দবদডও াআতযাদদ দযফতেন কযা, প্রশর রাগাত্রনা ফা দফকতৃ কযা মাত্রফনা। কযান তযদনষ্ঠ ত্রত ত্রফ।  

ছ) ভঞ্চস্থ াংফাদ দযায কযত্রত ত্রফ; াথোৎ াধাযণ ঘটনায াংফাদ দযত্রফন কযা, াংফাদ দযত্রফন কযায জনয    

ঘটনা ঘটাত্রনা নয়।   

জ) ছদ্ম নাত্রভ ফা ছদ্ম দযচত্রয় াংফাদ াংগ্র কযা মাত্রফ না। ছদ্ম নাভ-দযচয় ধাযত্রণয প্রশয়াজন ত্রর াংফাত্রদ তা উল্লখ   

কযত্রত ত্রফ।    

ঝ) াত্রনযয াংফাদ নকর কযা মাত্রফ না। 

ঞ) াদপ্রয় খফত্রযয শক্ষ্ত্রেও ৎা দনত্রয় তা প্রকা কযত্রত ত্রফ।  

ট) াংফাদ দযত্রফনায শক্ষ্ত্রে ফযদক্তয াাংস্কদৃতক ভূরযত্রফাত্রধয প্রদত ম্মান শদখাত্রত ত্রফ, দনত্রজয ভূরযত্রফাধ চাদত্রয়  

শদওয়া চরত্রফ না।  

ঠ) জাদত, ধভে, ফণে, দরঙ্গ, াদযযীক াক্ষ্ভতা, াভাদজক াফস্থান াআতযাদদ দফলত্রয় াফত্ররাভূরক গৎফাাঁধা ফণেনা শদওয়া  

মাত্রফ না। 

ড) াদপ্রয় ত্ররও উন্মকু্ত ভত দফদনভয় াফযত যাখত্রত ত্রফ।  

ঢ) াশ্রুত কন্ঠস্বয ফোধাযত্রণয কাত্রন শ াঁত্রছ দদত্রত ত্রফ; এ রত্রক্ষ্য াদপদয়ার ও াঅন-াদপদয়ার উবয় ধযত্রণয  



তথযাআ গ্রণত্রমাগয। 

ণ) াংফাদ দযত্রফত্রনয নাত্রভ কাত্রযা ত্রক্ষ্ ফা দফত্রক্ষ্ ওকারদত কযা মাত্রফ না। 

ত) াাংফাদ দযত্রফনায নাত্রভ দফজ্ঞান প্রচায ফা াঅত্মপ্রচায কযা মাত্রফনা। 

দ) ভত্রন যাখত্রত ত্রফ জনগশণয কামেকরাত্র শগাণীয়তায াফকা শনাআ এফাং যকাযী নদথে যীক্ষ্ণ শমাগয।     

 

২) নযূনতভ ক্ষ্দত াধন কযাাঃ ভত্রন যাখত্রত ত্রফ, দফলয়, ফযদক্ত ও কভেী এযা ভানলু। ভানতু্রলয প্রদত রদ্ধাত্রফাধ থাকত্রত শফ।  

ক) ফযদক্ত মাত্রত ক্ষ্দতগ্রস্থ না য় তা দফত্রফচনায় যাখত্রত ত্রফ। ানদবজ্ঞ তথয দাতা ও দশুত্রদয শফরায় দফত্রল তকেতা  

প্রত্রয়াজনীয়। 

খ) শাক ফা দফত্রয়াগান্তক াংফাশদ ফযদক্তয াক্ষ্াৎকায ফা পত্রটা প্রকাত্রয শক্ষ্ত্রে তকে ত্রত ত্রফ।  

গ) তথয াংগ্র ও দযত্রফন কাত্রযা কাত্রযা জনয ক্ষ্দতকয ত্রত াত্রয। াাংফাদদকতা ঔদ্ধতয প্রদেত্রনয রাাআত্রন্স নয়।     

ঘ) ভত্রন যাখত্রত ত্রফ ফযদক্তগত তথয ানযত্রক প্রদান কযা ফাধযতাভূরক নয়, তত্রফ যকাযী কভেচাযীত্রদয এত্রক্ষ্ত্রে াদধক   

দায়ফদ্ধতা াঅত্রছ।  

ঙ) াংফাদ দযত্রফত্রনয শক্ষ্ত্রে রুদচীর ত্রত ত্রফ। শনাাংযা ফা াশ্লীর দফলত্রয় যঙ চিাত্রনা মাত্রফ না। 

চ) শম ণ াযাত্রধয দকায দকাংফা াপ্রাপ্তফয়স্কত্রদয াংফাদ দযত্রফত্রনয শক্ষ্ত্রে তকে ত্রত ত্রফ। 

ছ) াদবমুত্রক্তয াযাধ াঅদারত্রত প্রভাদণত ফায াঅগ মেন্ত তায তথয দযত্রফত্রন ুদফত্রফচক ত্রত ত্রফ।   

জ) ভত্রন যাখত্রত ত্রফ জনগত্রণয শমভন াযাধ ম্পত্রকে জানায াদধকায াঅত্রছ শতভদন াদবমুত্রক্তয াঅত্রছ নযায় দফচায   

াওয়ায াদধকায ।  

 

৩) স্বাধীন বাত্রফ কাজ কযাাঃ দাদয়ত্ব ারত্রন কাত্রযা প্রদত াঅনগুতয স্বীকায ফা দায়ফদ্ধতা শথত্রক ভুক্ত থাকত্রত ত্রফ।  

  ক) তথয দযত্রফত্রন, স্বাত্রথেয াংঘাত এদিত্রয় চরত্রত ত্রফ।  

  খ) ঙ্গ, দর ফা কামেকরা, মাত্রত াাংফাদদক দাত্রফ ুনাভ ফা দফশ্বাত্রমাগযতা কু্ষ্ন্ন য়, তা এদিত্রয় চরত্রত ত্রফ।    

  গ) াথে গ্রণ, উায গ্রণ, ুদফধা গ্রণ, দফনাভূত্ররয ভ্রভণ, যাজননদতক ুদফধা ফা যকাদয ুদফধা গ্রণ কযা শথত্রক   

দফযত থাকত্রত ত্রফ।  

  ঘ) স্বাত্রথেয াংঘাত এিাত্রনা াম্ভফ ত্রয় িত্রর তায ধযণ ম্পত্রকে জানাত্রত ত্রফ।  

  ঙ) ক্ষ্ভাতাধযত্রদয ভুত্রখাভুদখ ওয়ায শক্ষ্ত্রে াী ও াক্লান্ত ত্রত ত্রফ।  

  চ) দফজ্ঞান দাতাত্রদয দফত্রল ুদফধা শদওয়া মাত্রফনা ফা াংফাদত্রক প্রবাদফত কযায ুত্রমাগ শদওয়া মাত্রফ না।  

ছ) টাকা ফা ুদফধায দফদনভত্রয় তথয দাতায শক্ষ্ত্রে াফধান ত্রত ত্রফ। াংফাদ াংগ্রশয জনয দয কলাকদল কযা মাত্রফ 

না।  

 

৪) দায়ফদ্ধতাাঃ একজন াাংফাদদক াঠত্রকয প্রদত, শরাতায প্রদত, দেত্রকয প্রদত ও কভেীয প্রদত দায়ফদ্ধ। 

ক) দযত্রফদত াংফাদ মোপ্ত বাত্রফ ফযাখযা কযত্রত ত্রফ এফাং জনাধাযত্রনয ভতাভাত াঅফান কযত্রত ত্রফ।  

খ) াংফাদ ভাধযভ ও াাংফাদদকতা ম্পত্রকে জনগণত্রক ভত প্রকাত্র উৎাদত কযত্রত ত্রফ।  

গ) বরু স্বীকায কযত্রত ত্রফ ও তা দ্রুত াংত্রাধন কযত্রত ত্রফ।  

ঘ) াাংফাদদক ও াংফাদ ভাধযত্রভয নীদতদফত্রযাধী কামেকরা উত্রন্মাচন কযশত ত্রফ। 

ঙ) াাংফাদদকতায় ফেজন স্বীকতৃ উচ্চ ভান ফজায় যাখত্রত ত্রফ।  

 

াঅন্তজোত্রর াাংফাদদকতায নীদতভারা  

াঅন্তজোত্রর াাংফাদদকতায শক্ষ্ত্রে, উত্রযাক্ত নীদতভারাাআ প্রত্রমাজয। শাআ াত্রথ দনত্রনাক্ত দফলত্রয় দফত্রলবাত্রফ মত্নফান  

ওয়া উদচৎ।   

ক) াত্রনযয াংফাদ তথয, ছদফ, গ্রাদপক্স, দবদডও াআতযাদদ কাট-শষ্ট ফা ানয শকান প্রদিয়ায় নকর কযা মাত্রফ না।  

প্রত্রয়াজন িত্রর দরাংক ফযফায কযা শমত্রত াত্রয। মদদ দরাংক কামেকাদযতা াদযত্রয় শপরায ম্ভাফনা থাত্রক, শ 

শক্ষ্ত্রে ওত্রয়ফ াাআত্রটয নাভ, স্থান, াতা, শরখত্রকয নাভ এফ দযষ্কায বাত্রফ উত্রল্লখ কত্রয, াযাাং ফযফায কযা    



শমত্রত াত্রয। 

খ) তত্রথযয তযতা মাচাাআএয ত্রযাআ তা প্রকা কযত্রত ত্রফ। াঅত্রযকদট ওত্রয়ফ াাআত্রট াংফাদদট াঅত্রছ তায াথে এাআ   

নয় শম াংফাদদট তয। তযতা দনত্রজ মাচাাআ কযত্রত ত্রফ। তত্রথযয উৎ ম্পত্রকে দযষ্কায বাত্রফ জানাশত ত্রফ।  

গ) াথে ফা উত্রঢ কত্রনয দফদনভত্রয় াংফাদ দযত্রফন কযা মাত্রফ না।  

ঘ) াঅন্তজোর প্রকানায় দফজ্ঞান ফা ানরুূ ূত্রে াথে উাদজেত ত্রর তা শগাণ কযা মাত্রফ না।  

ঙ) কর শক্ষ্ত্রে ততা ও স্বেতা ফজায় যাখত্রত ত্রফ।  

 

 প্রদতদনয়ত াংফাদ ভাধযভগুত্ররা াঅভাত্রদয মা জানাত্রে তা নীদতদদ্ধ দক না, উত্রযাক্ত নীদতভারা জানা থাকত্রর 

দনরুণ কযা জ। াাংফাদদকতায নীদতভারা ফোধাযত্রণয কাত্রছ তুত্রর ধযায উত্রেয এাআ ভান শাদটত্রক এক তযপা 

প্রশ্নদফদ্ধ কযা নয়। াঅদভ জাদন, প্রদতফছয তয উদঘাটণ ও দযত্রফন কযত্রত দগত্রয় াত্রনক াাংফাদদক জীফত্রনয ঝুাঁদক 

দনত্রেন, দনমোদতত ত্রেন এভন দক ভৃতুয ফযণ কযত্রছন। াঅভায ফন্ধু ভত্ররও এ ধযত্রণয তযদনষ্ঠ ও দফত্রফকফান াাংফাদদক 

যত্রয়ত্রছন। ভযা ৃদষ্ট কত্রয ভুদষ্টত্রভয় কদতয় ফযদক্ত, মাযা এাআ ভান শাদটয শরফাত্র নানাধযত্রণয াতযাচায ও ানাচায 

চাদরত্রয় জনজীফন াদতষ্ঠ কত্রয শতাত্রর, মায ায নাভ রুদ াাংফাদদকতা। াঅত্রগাআ উত্রল্লখ কত্রযদছ, শদ ও প্রফা শথত্রক 

াআদাদনাং াত্রনক ধযত্রনয াংফাদে ও ানযানয াংফাদ দভদডয়া াঅত্মপ্রকা কযত্রছ। শাআ াত্রথ শদত্র এভনদক প্রফাত্রও 

দফকদত ত্রে াাংফাদদকত্রদয াংগঠনগুদর। াাাদ মা গত্রি উঠত্রর বার ত্রতা, তা ত্ররা াঠক চি ফা াঠক শপাযাভ। 

প্রদতদদন শদত্রয ে-দেকা ফা প্রফাত্রয াঅন্তজোর দেকাগুত্ররা শঘাঁত্রট শদদখ, শখাত্রন াঠত্রকয উদস্থদত শতভন শচাত্রখ 

ত্রি না। একজন প্রফাী দাত্রফ াঅদভ ভত্রন কদয, শদত্র এফাং প্রফাত্রও মদদ াঠকত্রদয একাদধক াংগঠন গত্রি ওত্রঠ তা 

একদদত্রক াাংফাদদকতায শক্ষ্েত্রক শমভন ভৃদ্ধ কযত্রফ শতভদন ুীর ভাজ গিায জনয ত্রয় উঠত্রফ শরষ্ঠ ায়ক।   
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