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সৎ িমিডয়া বনাম অসৎ িমিডয়া 
 

এক. 
মুিহত সােহেবর একখ� জিম আেছ করেতায়া নদীর ওপাের। 
বাপ-দাদার আমল েথেকই এ জিম তােদর িনজ� স�ি�। গত 
কেয়ক বছর আেগ এিট েপেয়েছন উ�রািধকার সূে�। িক� বাবার 
িনেজর েদয়া এ জিমর মািলকানা তােক িকছুেতই িদেত রািজ 
হি�েলন না তার সেহাদর। শািলস-িবচাের ফয়সালা তার পেক 
যাওয়ার পরও এ স�ি�র দখল িনেত পারেছন না িতিন। েক বা 
কারা তার েস সেহাদরেক বুি� িদেয়িছল সাংবািদকেক টাকা 
খাইেয় িনেজর পেক একিট িরেপাটা কের িনেত। িতিন তা-ই 
কেরন। সাংবািদক জিমর �কৃত মািলক মুিহত সােহেবর িবরে� 
শ� ভাষায় একিট িরেপাটা কেরন। তােত তােক অঅবধ দখলকারী 
এবং তার ভাই (�কৃত জবরদখলকারী) েক ষড়যে�র িশকার 
বেল উে�খ করা হয়। েবচারা মুিহত সােহব এতিকছু বুেঝন না। 
এত মারপযাচ বা কূটবুি� েনই তার মাথায়। 
আপন ভাই তােক যখন িরেপাটা েদিখেয়  মিক িদেলন এবার তুিম 
আদালেতর আ�য় িনেয়ও িকছু করেত পারেব না, তখন িতিন 
এেকবােরই হতাশ হেয় েগেলন। িনেজর ভাই তার িবরে� এমন 
জঘনয ষড়য� করার পরও সাহস করেলন না িতিন ভাইেয়র 
িবরে� মামলা করেত।  ধু অসহায় আেকেপ িবচােরর ভার 
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আ�াহর ওপর েছেড় িদেয় নীরেব েচােখর পািন েফলেত 
লাগেলন। 
দুই. 
রতনেক সবাই এলাকার েসরা স�াসী িহেসেবই েচেন। পাড়ার 
মুরিিেদর েচােখর সামেনই েস নারীর  ীলতাহানী কের। 
ি�য়তমা �ী আর মমতাময়ী মােয়র সামেনই েস কুিপেয় উ�াস 
কের তার িবরে� টু শশ করা েয কাউেক। গত কেয়ক বছর 
আেগ েস ওয়াডা কিমশনার িনযু� হয়। তারপর তার অতযাচার 
আর িনযাাতন আেরা েবেড় যায়। সবাই ভােব পেরর িনবাাচেন তার 
সমুিচত জবাব েদেবন। িক� নানা েকৗশেল পেরর বারও েসই 
িনবাাচেন িবজয়ী হয়। 
িতন. 
গত রমযােন ইফতােরর আগ মুহূেতা এক �িতপকেক তার 
েলােকরা খুন কের েচৗরা�ার মাথায়। খুনীরা উ�াসও কের 
আধাঘ�া যাবত। অেনেকই �চেক েদেখেছন এই হতযাকা�। তেব 
কারও সাহস েনই এ বযাপাের সতয কথা উ ারেরর। িনহেতর 
পিরবার মামলা কেরেছ। িক� এই স�াসীেক ��য় েদয় এক 
ে�রীর সাংবািদক। তারা কলেমর মাধযেম তােক বাাচােত যা করার 
তাই কের। 
পাঠক! আপনারা িন�য় আমার সে� একমত হেবন েয এমন 
ঘটনা বতামােন �ায়ই ঘটেছ। িমিডয়া �ায়ই ভােলােক মম আর 
মমেক ভােলা বানাে�। সাদােক সাদা এবং কােলােক কােলা 
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বলার সাহস সবসময় ধের রাখেত পারেছ না এক ে�রীর 
িমিডয়া।  ধু তাই নয় আজকাল িমিডয়া �িততাই করা হে� 
অনযায়েক ��য় েদবার অসৎ উেেেশয। েকােনা অপরাধী েগাতীেক 
িনরপরাধ িহেসেব তুেল ধরার এেজ�া িনেয়। িমিডয়া আমােদর 
উপকােরর েচেয় অপকারই করেছ েবিশ। িমিডয়ার সে� সংি �রা 
সব ে�রীর েলােকর মুেখাশ উে�াচন কের েবড়ান। অথচ তােদর 
মুেখােশর িনেচও থােক বড় কুৎিসত েচহারা। 
ইদানীং ঢাকা শহেরর রা�াঘােট ে�স বা সাংবািদক েলখা 
�াইেভটকার বা মাইে�া বাস �ায়ই েচােখ পড়েছ। সাংবািদকরা 
নারী িনযাাতন েথেক  র কের ঘুষ,  মিকর মেতা অপরােধ 
অহরহ জিড়ত হে�ন। একিট �িতেবদেন পেড়িছলাম, পুিলশ ঘুষ 
েনয় েদহবযবসায় জিড়ত আবািসক েহােটললেলার মািলক এবং 
অপরাধীেদর েথেক। পকাষের এক ে�রীর সাংবািদক ঘুষ েনয় 
অসামািজক এই কােজ জিড়তেদর মুেখাশ খুেল েদয়ার ভয় 
েদিখেয়, তারপর েহােটল মািলকেদর েথেক টাকা েনয় এমনিক 
পুিলশেদর েথেকও েনয় তােদর অপরাধ িনেয় িরেপাটা করার 
 মিক েদিখেয়। 
এ ছাড়া ইেলক�িনক িমিডয়ালেলায় চাকির েদবার নাম কের 
তররীেদর শারীিরক িনযাাতন বা িটিভ িরেপাটাার, িনউজ 
ে�েজ�ার পেদর �েলাভন েদিখেয় িবপুল অথা হািতেয় েনয়ার 
ঘটনাও এ সমােজ িবরল নয়। দুনাীিত দমন কিমশেনর অিভযান 
সবামহেলই হয়; হয় না  ধু সাংবািদকতার মেতা আদশা েপশার 
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এমন িকছু কালি�েটর িবরে�। অঅবধ স�েদর িহসাব যিদ 
বযবসায়ী, রাজনীিতিবদ, আইনজীবীসহ নানা েপশায় জিড়তেদর 
েনয়া হয়। তেব সাংবািদেকর আলেখ�াধারী এসব ভ�েদরও 
স�েদর িহসাব েনয়া দরকার। 
এসব েলাকই আজকাল বাংলােদেশর ব  িমিডয়ার করাধার। আর 
বতামােন িমিডয়া িকভােব আমােদর জীবেন  ান কের িনেয়েছ তা 
আমরা সবাই জািন। িমিডয়ার হামলা ও আ�াসন েথেক আজ 
আমরা েকউই িনরাপদ নই। সবার ঘের ঘের িমিডয়া ঢুেক 
পেড়েছ। �িতিট বািড়েতই িটিভ নােমর আধুিনক আিব�ার জায়গা 
কের িনেয়েছ।  ধু বািড়েত েকন, �িতিট েদাকােন েদাকােন েশাভা 
পাে� সযােটলাইট �যুি� সমৃ� েটিলিভশন। শহর িকংবা �াম- 
সবা� িব�ার কেরেছ আধুিনক িমিডয়া। কি�উটার আর েমাবাইল 
এেস েযন িমিডয়ােক পাগলা েঘাড়ার িপেঠ বিসেয় িদেয়েছ। সবার 
ঘের ঘের েঢাকার পর িমিডয়া ঢুেক পেড়েছ এখন সবার পেকেট 
পেকেট। েপৗেছ েগেছ িশিকত-অিশিকত সবার হােত। যারা 
িটিভর রা �ােস আটকা পেড় িন, তারাও উেপকা করেত পাের না 
খবেরর কাগজ িকংবা এফএম েরিডও। খবেরর কাগজ েতা 
আমরা সবাই পিড়। 
কতই না ভােলা হেতা যিদ িমিডয়ালেলা নযায় ও সুমেরর পথ 
েদখােতা। অিবচার ও অনযােয়র িবরে� রেখ দাাড়ােতা। এিটই 
েতা িমিডয়ার দািয়�। িক� দুঃেখর সে� আমরা েদিখ, িমিডয়া েস 
দািয়� পালন না কের মেমর �চােরই বয�। মম ও অসুমেরর 
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সে�ই িমিডয়ার যত সখয। িমিডয়ার দািয়� মানুেষর কােছ সিঠক 
তথয ও �কৃত ঘটনা তুেল ধরা। িনরেপক অব ান েথেক মানুেষর 
ভােলা-মম এবং সুখ-দুেখর কথা সবার সামেন উপ াপন করা। 
কমতাসীনেদর সিঠক িদকিনেদাশনা েদয়া। মানুেষর সমসযা ও 
স�াবনার কথা তুেল ধরা। েদেশর �তযষ অঅল ও �ািষক 
জনেগাতীর যাবতীয় দুঃখ-েবদনা ও �েয়াজেনর �িত সরকােরর 
দৃি� আকষার করা। পাশাপািশ সরকােরর অনযায় ও জন�াথা 
িবেরাধী কমাকাে�র গঠনমূলক সমােলাচনা করা। মানুষেক 
সরকােরর অপকমা ও অঅনিতক কাজকমা স�েকা সেচতন করাও 
িমিডয়ার অনযতম দািয়�। 
আমােদর িমিডয়ালেলা এ দািয়� যথাযথভােব পালন করেত বযথা 
হে�। �ায় িমিডয়ােকই েদখা যায় অনুমানিনভার তথয, অসতয 
ঘটনা আর েযৗন উে�জক খবেরর �িত েবিশ আ�হী। ইদানীং 
�ায়ই েদখা যায় ঘটনার গভীের না েপৗেছ সংবাদ পিরেবশন করা 
হয়। অেনক েকে�ই সাংবািদকরা কােরা পক হেয় িকংবা কােরা 
�ারা �েরািচত হেয় েকােনা বযি� বা �িততােনর িবরে� 
িবেষা�ার কেরন। অেনেক হলুদ সাংবািদকতা ও তথয স�ােসর 
আ�য় েনন। 
িমিডয়ায় যারা কাজ কেরন, যারা মানুেষর সুখ-দুঃেখর কথা তুেল 
ধেরন িমিডয়ার মাধযেম এবং সুদূর প�ীর খবর �চার কেরন 
জািতর সামেন তারা হেলন িমিডয়াকমাী ও সাংবািদক। 
সাংবািদকেদর বলা হয় জািতর িবেবক। সংবাদপ�েক বলা হয় 
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সমােজর দপার। তাই সংবাদপ� ও সাংবািদকেদর হেত হেব 
দািয়� সেচতন। িমিডয়াকমাীেদর হেত হেব আপন দািয়� স�েকা 
পূরা সজাগ। 
মানব জীবেনর আর সব িবষেয়র মেতা ইসলাম এ বযাপােরও 
সু�� িদকিনেদাশনা িদেয়েছ। ইসলােমর আদেশার দািব, মানুেষর 
সামেন সংবাদ তুেল ধরেত হেব সিঠক সংখযা ও পিরসংখযান 
িদেয়। রকা করেত হেব সংবােদর ব িনততা। কােরা ি�ড়নক 
হেয় বা বযি� �াথা চিরতাথা করার জনয কােরা িবরে� অপ�চার 
চালােনা যােব না। সাংবািদক ও িমিডয়াকমাীেদর সতকা কের 
আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َّ  ِعۡلمٌۚ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما َ�ۡقُف  َوَ�  ﴿ ۡمعَ  ِِ َّ ّ  َولۡلُفَؤادَ  َولۡ�ََ�َ  لل ٰ�َِك  ُُ ََ و�
ُ
ُ  ََ �َ 

 ]  ٣٦: ارساء[ ﴾ ٣ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�ۡنهُ 

‘আর েয িবষয় েতামার জানা েনই তার অনুসরর কেরা না। িন�য় 
কান, েচাখ ও অষকরর- এেদর �িতিটর বযাপাের েস িজজািসত 
হেব।’ {সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬} 
সমােজর �িত আমােদর সবারই দায়ব�তা রেয়েছ। যাে� তাই 
েলখা যােব না। যা  নলাম তাই �চার করা যােব না। িমিডয়ার 
কােছ এমন িকছু �চার কাময নয়, যােত মম ছাড়া ভােলা িকছু 
েনই। িমিডয়া হয়েতা অেনক কমতাধর। শি�মানরাও ভয় পায় 
সাংবািদকেক। তাই বেল িমিডয়ার শি�র অপ�েয়াগ করা যােব 
না। আমরা হয়েতা সরকার বা রা�েক ফাািক িদেত পাির আ�াহ 
ও আেখরােত িব�াসীমাে�ই ভুেল েগেল চলেব না একিদন 
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আমােকও িহসােবর স�ুখীন হেত হেব। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ 
কেরন,  

َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ  ﴿ ِ ََ  ُٔ ّمۡ�  ِ  ]  ٢٤: الصيفيت[ ﴾ ٢ ولُو

‘আর তােদরেক থামাও, অবশযই তারা িজজািসত হেব।’ {সূরা 
আস-সাফফাত, আয়াত : ২৪} 
কােরা �শংসা করেত িগেয় অিতর�ন করা যােব না। েতমিন 
কােরা কুৎসা গাইেত িগেয়ও সীমা ল�ন করা যােব না। কথা 
বলেত হেব সততা ও িনরেপকতার সােথ। সাংবািদক কােরা পক 
নন। হযাা, পক েকবল সেতযর। সুতরাং পছেমর দল-মেতর 
�শংসায় অিতর�ন িকংবা িবপক দল-মেতর িবরে� অসতয 
কথন- েকােনাটাই কাময নয়। আ�াহর িনেদাশ অমানয কের আমরা 
এমনিট কির বেলই সমােজ এেতা িবেভদ আর হানাহািন। িতিন 
ইরশাদ কেরন,  

�  قُۡلُتمۡ  �َذا ﴿  ]  ١٥٢: ارنعيم[ ﴾ فَٱۡعِدلُوا

‘আর যখন েতামরা কথা বলেব, তখন ইনসাফ কেরা।’ 
{আন‘আম: ১৫২} 
যা বলা হেব, যা েলখা হেব বা যা-ই েদখােনা হেব েসখােন 
ইনসাফ ও নযােয়র ওপর অিবচল থাকেত হেব। সতয ও সততার 
�িত িনতা েদখােত হেব। আর অবশযই েনিতবাচকতা এিড়েয় 
চলার েচ�া করেত হেব। অ�ািধকার িদেত হেব ইিতবাচকতােক। 
খারাপ শশ ও খারাপ দৃশয এিড়েয় যাবার েচ�া করেত হেব 
েযেকােনা মূেলয। দূের থাকেত হেব অ ীলতা ও েবেল�াপনা 
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েথেক। সেচ� হেব মািজাত শশ ও িনেদাাষ িচ� তুেল ধরেত। 
আ�াহ তা‘আলা তাার নবীর মাধযেম আমােদর বলেছন,  

�  ّلِعَِبادِي َوقُل ﴿ ُنۚ  ِ�َ  لّلِ�  َ�ُقولُوا ََ ۡح
َ
ُ  َّ ِ ۡيَ�ٰنَ  ِ َّ َّ  بَۡيَنُهمۚۡ  يََ�غُ  لل ۡيَ�ٰنَ  ِِ َّ  لل

 ََ �َ�ٰنِ  َ� � لِۡ�ِ  ]  ٥٣: ارساء[ ﴾ ٥ ّمبِيٗنا َعُدّوٗ

‘আর আমার বামােদরেক বল, তারা েযন এমন কথা বেল, যা 
অিত সুমর। িন�য় শয়তান তােদর মেধয ৈবিরতা সৃি� কের; 
িন�য় শয়তান মানুেষর �� শ�।’ {সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত 

: ৫৩} 
আ�াহ তা‘আলা আেরা ইরশাদ কেরন,  

َنةِ�  َوللَۡموِۡعَظةِ بِٱۡ�ِۡكَمةِ َرّ�َِك  َسبِيلِ  َِِ�ٰ  لۡدعُ  ﴿ ََ  ِ�َ  بِٱّلِ�  َوَ�ِٰدلُۡهم لۡ�َ
ُنۚ  ََ ۡح

َ
ُ  َّ ِ ۡعلَمُ  ُهوَ  َرّ�َك  ِ

َ
ّل  بَِمن ُ ۡعلَمُ  وَُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن ََ

َ
 ﴾ ١ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ  ُ

 ]  ١٢٥: الحل[

‘তুিম েতামরা রেবর পেথ িহকমত ও সুমর উপেদেশর মাধযেম 
আ�ান কর এবং সুমরতম প�ায় তােদর সােথ িবতকা কর। 
িন�য় একমা� েতামার রবই জােনন েক তার পথ েথেক �� 
হেয়েছ এবং িহদায়াত�া�েদর িতিন খুব ভাল কেরই জােনন।’ 
{সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫}   
অ ীল ও মম কথা এবং অ�েয়াজনীয় কথা ও কেমার সমােলাচনা 
কের আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َ�ِ  َمن لَّاِس  َوِمنَ  ﴿ َۡ َ ّل  لۡ�َِديِث  لَۡهوَ  ي� ِِ ُ ِ  َسبِيلِ  َعن ِِ َّ  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  ل
ََّتِخَذَها ٰ�َِك  ُهُزًو�ۚ  َو ََ و�

ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  ُ  ]  ٦: لقمين[ ﴾ ٦ ُّ
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‘আর মানুেষর মধয েথেক েকউ েকউ না েজেন আ�াহর পথ 
েথেক মানুষেক িব�াষ করার জনয েব দা কথা খিরদ কের, আর 
তারা ঐলেলােক হািস-ঠা�া িহেসেব �হর কের; তােদর জনয 
রেয়েছ লা�নাকর আযাব।’ {সূরা লুকমান, আয়াত : ৬} এখােন 
েব দা কথা বেল গান-বাজনা ও বাদযয�েক বুঝােনা হেয়েছ। 
নীিত-ৈনিতকতাহীন যাবতীয় �চাররাও এর অষভুা�। 
অতএব আমরা েয সমােজ বাস কির, েয সমাজটােক আমরা 
শািষর বাগান বানােত চাই, তােক ভােলা করেত হেল, িনরাপদ ও 
সুখময় িহেসেব গেড় তুলেত হেল অনযেদর মেতা সাংবািদক 
ভাইেদরও সৎ, আদশাবান ও আপসহীন হেত হেব। সমােজর 
সবাইেক হেত হেব সতযিনত এবং অবশযই আ�াহর অনুগত 
বামা। ধমাীয় মূলযেবাধ এবং আ�াহর ভয় ছাড়া কাি�ত সমােজর 
�� অধরাই েথেক যােব।  


