
বফজয়েয ৫০ ফছয়যয চাওো 

টেকই উন্নেয়ন যকায ও গণভাধ্যয়ভয াযস্পবযক ােতা                                                                              

যীবিৎ টচৌদৄযী 
  

এফায়যয বিয়ম্বয অন্যযকভ এক বিয়ম্বয। এয আয়গ ইংয়যবজ ফছয়যয টল এই বদনটি এভনবায়ফ আয আয়বন। এফায়যয 

ভয়তান এয়তা আয়ফগ, এয়তা প্রাণচাঞ্চল্য, এয়তা আয়রাকচ্ছো বনয়ে বিয়ম্বয আয়বন।  

এফায বফজয়েয ৫০ ফছয উদ্মান কযয়ছ ফাংরায়দ। য়ে চরয়ছ জাবতয বতা ফেফন্ধু টখ মুবজবুয যভায়নয 

জন্তফাবল িকী। মুবজফ তফল ি এফং স্বাধীনতায সুফ িণজেন্তীয ভায়ন্দ্রিয়ণ দৃশ্যভান য়রা দ্মা টতু, যাজধানীয়ত যীিামূরক চরয়রা 

টভয়রায়যর, প্রধানভন্ত্রী টখ াবনায াত টথয়ক তদবযদ্রযা টয়রা সুবিত ফাবি। এই ভায়ন্দ্রিয়ণই সুখফয এয়রা,  স্বয়পান্নত টদয়য 

তাবরকা টথয়ক টফয য়ে ভধ্যভ আয়েয টদয় বপ্রে ফাংরায়দয়য উন্নীত ওোয প্রস্তাফ জাবতংয়ঘ া য়েয়ছ। এখন রূকয়পয 

স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানভন্ত্রীয াত ধয়য এবগয়ে চয়রবছ ২০৪১ ায়রয ভয়ধ্য উন্নত যাষ্ট্র গঠয়নয অববমাত্রাে।  

         এই উন্নেন অগ্রমাত্রাে যকায়যয অন্যতভ য়মাগী টদয়য গণভাধ্যভগুয়রা। গণতন্ত্র ও গণভাধ্যভ এয়ক অয়যয য়ে 

ওতয়প্রাতবায়ফ জবিত। গণতয়ন্ত্রয জন্য গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতাও অবযাম ি। টকানও যাষ্ট্র মবদ বনয়জয়ক গণতাবন্ত্রক দাবফ কয়য, তয়ফ 

টখায়ন গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতা থাকয়তই য়ফ। গণভাধ্যভ যকায়যয ভায়রাচনা কযয়তই ায়য। টই গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতাও টই 

ভায়রাবচত যকাযয়কই বনবিত কযয়ত য়ফ। কাযণ ভায়রাচনায ভধ্য বদয়ে যকায়যয স্বচ্ছতা বনবিত কযা মাে।  

          জাবতয বতা ফেফন্ধু টখ মুবজবুয যভান তাঁয কাযাগায়যয টযাজনাভচাে বরয়খবছয়রন,‘তয খফয ফন্ধ য়র অয়নক আজগুবফ 

খফয গ্রায়ভ গ্রাটভ ছিাইো য়ি, এয়ত যকায়যয অকায ছািা উকায ে না’ (কাযাগায়যয টযাজনাভচা, পৃ. ৭৯)। ভত প্রকায়য পূণ ি 

অবধকায এফং ংফাদত্র ও গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতা বনয়ে বতবন তাঁয ফইগুয়রায়ত অংখ্যফায বরয়খয়ছন এফং ফভে এ বনয়ে বছয়রন 

উচ্চকন্ঠ। টই তয বালয়ণয মথামথ প্রবতপরনও বতবন টদবখয়েবছয়রন ১৯৭২ ায়র ফাংরায়দয়য ংবফধান প্রণেনকায়র।  

 ংবফধায়নয বিতীে বায়গ উয়েখ কযা যাষ্ট্রবযচারনায চাযটি মূরনীবতয ভয়ধ্য একটি য়রা গণতন্ত্র। গণতাবন্ত্রক যায়ষ্ট্র 

জনগণই প্রধান। জনাধাযয়ণয প্রবতবিোই বনধ িাযণ কয়য টদটি কীবায়ফ াভয়নয বদয়ক এবগয়ে মায়ফ। নাগবযকয়দয টভৌবরক অবধকায 

ংযিণ কযাই গণতন্ত্র। এই টভৌবরক আবধকাযগুয়রায ভায়ঝ ভত প্রকা ও অফাধ তথ্য প্রফায়য স্বাধীনতা অন্যতভ। ফাংরায়দয়য 

ংবফধায়নয ধাযা ৩৯(১)-এ বচন্তা ও বফয়ফয়কয স্বাধীনতায বনিেতা দান কযা য়েয়ছ এফং ৩৯(২)-এ ংফাদত্র তথা গণভাধ্যয়ভয 

স্বাধীনতায বনিেতা প্রদান কযা য়েয়ছ। 

 তাযও অয়নক য়য টনায়ফরজেী অথ িনীবতবফদ অভতিয টন ফয়রয়ছন, ‘যায়ষ্ট্র গণভাধ্যভ স্বাধীন য়র এভনবক দুবব িিও টঠবকয়ে 

টদওো মাে। অজ্ঞতা ও ভুর তয়থ্যয উয বববি না কয়য জনগণ যাষ্ট্র বযচারনায বফববন্ন বফলয়ে জ্ঞাত য়ে দাবেত্বীর ভূবভকা যাখয়ত 

ায়য, য়চতন টবাোযযা তখন খাযা াকয়ক িভতা টথয়ক টপয়র বদয়ত ায়য। আফায গণভাধ্যয়ভয ঠিক চচ িা যাষ্ট্র ও 

জনাধাযয়ণয ভায়ঝ টতু ততবয কয়য। ......টমফ টদয় গণভাধ্যভ স্বাধীন, টফ টদয় দুবব িি ে না’। জঁ টদ্রজ ও অভতিয টন 

‘াোয অযান্ড াফবরক অযাকন’ (ক্ষুধা ও জনকভ িসূবচ) নায়ভয ফইটি বরয়খবছয়রন ১৯৮৯ ায়র। 

 ভয়ন কযা ে জাবতংয়ঘয স্রাব্দ উন্নেন রিযভাত্রাগুয়রায ভয়ধ্য অন্যতভ য়রা ১৬ নং সূচকটি। এই সূচয়কয রিযভাত্রা 

য়চ্ছ াবন্ত, ন্যােবফচায ও কাম িকয প্রবতষ্ঠান.....টেকই উন্নেয়নয জন্য াবন্তপূণ ি ও অন্তভু িবিমূরক ভাজ ততবয কযা। ফায জন্য 

ন্যােবফচায়যয সুয়মাগ ততবয কযা এফং ফ িস্তয়য কাম িকয ও জফাফবদবমূরক প্রবতষ্ঠান গয়ি টতারা। অথ িাৎ ভায়জ সুান প্রবতষ্ঠায 

ভধ্য বদয়ে জফাফবদবমূরক যাষ্ট্রব্যফস্থা বনবিত কযা টগয়র রিযভাত্রায অন্যান্য সূচকগুয়রা অজিন ম্ভফ। এখায়নই বিারী ও স্বাধীন 

গণভাধ্যয়ভয কাম িকাবযতায প্রে অবনফাম ি। টেকই উন্নেন রিযভাত্রায সূচক অনুমােী ভায়জ জফাফবদব ও ন্যােবফচায এফং 

সুান বনবিত কযায রয়িয গণভাধ্যভয়ক স্বাধীন ও বিারী কয়য গয়ি তুরয়তই য়ফ। 

 গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতা ও অফাধ তথ্য প্রফা বনবিতকয়প ফতিভান যকায বযচারনাকাযী দর ফাংরায়দ আওোভী রীগ 

২০১৮ ায়রয বনফ িাচনী ইয়তায়য সুষ্ঠুবায়ফ অেীকায ব্যি কয়যয়ছ। ইয়তায়যয ৩.৩০ অনুয়চ্ছদ অনুমােী দরটি টমফ রিয ও 

বযকপনা গ্রণ কয়যয়ছ, গত বতন ফছয়য তায টফবয বাগ ফাস্তফােয়নয কাজ শুরু য়েয়ছ এফং ফাবকগুয়রায কাজও প্রবিোধীন। 

       জাবতয বতায অনুধাফন ও দয়িয়ক ভাথাে টযয়খ তাঁযই সুয়মাগ্য কন্যা প্রধানভন্ত্রী টখ াবনা গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতা 

বনবিত কযায াাাব এই খাতয়ক বিারী কযয়ত টফ বকছু যুগান্তকাযী উয়যাগ ফাস্তফােন কযয়ছন। তায ফ িয়ল ংয়মাজন 

িাউনবরংককৃত বফয়দব টিবব চযায়নয়র য়েয ফাবেবজযক প্রচায ফন্ধ কযা, াভাবজক টমাগায়মাগ ভাধ্যয়ভ বিবজোর কনয়েন্ট 



আয়রায়িয টিয়ত্র বনেন্ত্রণ ও অবফধ বিটিএইচ (বিয়যক্ট টু টাভ) াবব ি ংয়মাগ উয়চ্ছদ স্থানীে গণভাধ্যভয়ক অথ িবনবতকবায়ফ 

বিারী কযয়ত ভূবভকা যাখয়ছ।   

তাযও আয়গ, টছয়ন বপয়য তাকায়র, টখ াবনায যকায়যয প্রথভ টভোয়দ (১৯৯৬-২০০১) প্রথভফায়যয ভয়তা টফযকাবয 

টিবব চযায়নর (একুয় টিবব) অনুয়ভাদয়নয ভধ্য বদয়ে টদয় বতযকায অয়থ ি স্বাধীন ইয়রক্ট্রবনক বভবিোয যুয়গয সূচনা ে। াাাব 

তনবতকতা, বনযয়িতা ও টাদাবযয়ত্বয প্রবত য়ফ িাচ্চ শ্রদ্ধাীর য়ে দাবেত্ব ারয়নয প্রবত গণভাধ্যভ কভীয়দযয়কও বনষ্ঠাফান থাকয়ত 

য়ফ।  

 গণতন্ত্র, সুান ও শুদ্ধাচায প্রবতষ্ঠাে অন্যতভ প্রবতষ্ঠান বয়য়ফ গণভাধ্যয়ভয উিয়যািয উৎকল ি বৃবদ্ধই গণভাধ্যয়ভয 

স্বাধীনতাে য়ফ িািভ সুযিা বনবিত কযয়ত ায়য। াংফাবদক ভাজ ও ংফাদ ভাধ্যয়ভয ভস্যা দূয কয়য াংফাবদকতায়ক বতযকায 

অয়থ ি কল্যাণমুখী কযয়ত যকায টদয়য গণভাধ্যভয়ক ফধযয়নয ােতা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ভতপ্রকা ও অফাধ তথ্য প্রফায়য 

স্বাধীনতায়ক মুন্নত টযয়খয়ছ। ২০০৯ ায়র দাবেত্ব গ্রয়ণয যযই টখ াবনায যকায ‘তথ্য অবধকায আইন’ প্রণেন এফং তথ্য 

কবভন প্রবতষ্ঠা কয়য। যুগান্তকাযী এ উয়যায়গয ভাধ্যয়ভ টকাটনা প্রবতষ্ঠান টথয়ক গণভাধ্যভ কভী আাভয জনাধাযয়ণয জন্য 

চাবদা অনুমােী তথ্য াফায একটি আইবন সুয়মায়গয িায খুয়র মাে। এয পয়র যকাবয-টফযকাবয অবপমূ আইয়ন টেঁয়ধ টদওো 

ভেীভায ভয়ধ্য াংফাবদকয়দয চাবদা টভাতায়ফক তথ্য বদয়ত ফাধ্য। পয়র যকায বযচারনাে স্বচ্ছতা ও জফাফবদবতা বনবিয়তয 

টিয়ত্র কাম িকযী বযয়ফ সৃবষ্ট ে। াযায়দয় যকাবয-টফযকাবয অবপমূয় তথ্য প্রদানকাযী বনবদ িষ্ট কভ িকতিায ংখ্যা ৪২,২৫৪। 

২০০৯ ায়রয জুরাই টথয়ক গত ১২ ফছয়য এ আইয়নয আওতাে াংফাবদক টভাে ১,১৯,৮৩১ ব্যবিয়ক তায়দয চাবদা অনুমােী 

তথ্য টদওো য়েয়ছ। াংফাবদকয়দয চাবদা অনুমােী বনবদ িষ্ট ভয়েয ভয়ধ্য তথ্য প্রদায়ন ব্যথ ি ওোে অয়নক কভ িকতিায়ক াবস্তয 

মুয়খামুখী য়ত য়েয়ছ।  

 াংফাবদক ও ভাবরক প্রবতবনবধয়দয বনয়ে ইয়তাভয়ধ্য ৯ভ ওয়েজ টফাি ি গঠন কযা য়েয়ছ। যকায টফযকাবয টিবব 

চযায়নরমূয়য াংফাবদক, কযায়ভযাা িন ও অন্য য়মাগী কভীয়দয ওয়েজ টফায়ি ি অন্তভু িবিয কথাও বাফয়ছ। ংয়াবধত টনার 

টকায়িয অধীয়ন ম্পাকয়দয বফরুয়দ্ধ টকায়না ভানাবন ভাভরাে বফজ্ঞ আদারয়তয ভন ছািা শুদৄ পুবরব ওোয়যয়ন্ট টগ্রপ্তায কযা মাে 

না। এ ধযয়নয আইবন সুযিা টদয়য গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতা মুন্নত যাখয়ত ভূবভকা যাখয়ছ। াংফাবদক, টরখক ও ব্লগাযয়দয ওয 

অবিয ও জবেয়দয াভরায ঘেনাে কয়ঠায ব্যফস্থা টনো য়েয়ছ।  

 যকায়যয রূকপ ‘বিবজোর ফাংরায়দ’ ফাস্তফােয়নয পয়র আাভয জনাধাযয়ণয টদাযয়গািাে টৌৌঁয়ছ টগয়ছ গণভাধ্যভ। 

াযায়দয় বফদুযৎ, উচ্চ গবতয ইন্টাযয়নে, টভাফাইর টপান, কবম্পউোয, ল্যাে, অংখ্য টিবব চযায়নয়রয জরবযতা তথ্যয়ক 

জনগয়ণয ায়তয মুয়ঠাে এয়ন বদয়েয়ছ। াাাব টকফর টেবরববন টনেওোকি বযচারনা ও রাইয়বন্পং টযগুয়রন ২০১০, 

টফযকাবয এপএভ টফতাযয়কন্দ্র প্রবতষ্ঠা ও বযচারনা নীবতভারা ২০১০, জাতীে ম্প্রচায নীবতভারা ২০১৪, ফাংরায়দ াংফাবদক 

কল্যাণ রাস্ট আইন ২০১৪ এফং জাতীে অনরাইন গণভাধ্যভ নীবতভারা ২০১৭ (২০২০ ায়র ংয়াবধত) প্রণেন প্রয়োজনীে আইন 

ও বফবধবনয়লধ প্রণেন কয়য অফাধ তথ্য প্রফা বনবিত কযায উয়যাগ বনয়েয়ছ যকায। 

গণভাধ্যভয়ক আয়যা গণমুখী কযয়ত জাতীে অনরাইন নীবতভারা অনুযয়ণ এ ম িন্ত ১০৮টি অনরাইন বনউজ টাে িার, ১৪টি 

আইবটিবব, ১৪টি টিবব চযায়নয়রয অনরাইন টাে িার এফং ১৫৪টি বত্রকায অনরাইন বনউজ বা িনয়ক অনুয়ভাদন বদয়েয়ছ তথ্য ও 

ম্প্রচায ভন্ত্রণারে।  

যকায়যয গণভাধ্যভ ফান্ধফ নীবতয সুফায়দ াযয়দয় বফপুর ংখ্যক ত্রবত্রকা প্রকাবত য়চ্ছ। চরবচ্চত্র ও প্রকানা 

অবধদপ্তয়যয তথ্য অনুমােী  টদয় বভবিোভুি ত্রবত্রকায ংখ্যা াতয়া’য  টফব। এয়দয ভয়ধ্য তদবনক বত্রকা ৫৬০টি, মায ভয়ধ্য 

ঢাকা টথয়ক প্রকাবত ে ২৫৫টি। যকায এ ম িন্ত ৪৫টি টফযকাবয টিবব চযায়নর, ২৭টি এপএভ টযবিও ও ৩১টি কবভউবনটি 

টফতাযয়ক রাইয়ন্প প্রদান কয়যয়ছ। এয ভয়ধ্য ৩১টি টফযকাবয টিবব চযায়নর, ২২টি এপএভ টযবিও ও ১৭টি কবভউবনটি টফতাযয়কন্দ্র 

ফতিভায়ন ম্প্রচায়য যয়েয়ছ। ফাংরায়দ টেবরববয়নয অনুষ্ঠান ২ টয়ন্ফম্বয, ২০১৯ টথয়ক বাযয়তয দূযদ িন বিবফীন টয়দয় 

ম্প্রচায কযয়ছ। ফেফন্ধু স্যাটেরাইে-১ এয উৎয়িণ টদয়য গণভাধ্যভ অেনয়ক বিারী কয়যয়ছ। টদয় টিবব চযায়নরগুয়রা এখন 

অয়নক কভ খযয়চ ফেফন্ধু স্যায়েরাইে-১ ব্যফায কয়য ম্প্রচায কাম িিভ বযচারনা কযয়ছ। যকায়যয বযকপনা অনুমােী ফেফন্ধু 

স্যায়েরাইে-২ উৎয়িয়ণ কযা য়র এ সুবফধা আয়যা বৃবদ্ধ ায়ফ।  

াভাবজক টমাগায়মাগ ভাধ্যভ ও টভাফাইর টপায়নয ব্যাক ব্যফায বৃবদ্ধয ায়থ ায়থ ভত প্রকায়য স্বাধীনতা ও তয়থ্যয 

অফাধ প্রফা টজাযদায য়েয়ছ। ফতিভায়ন টদয় প্রাে ১৭ টকাটি টভাফাইর বভ ও ১১ টকাটি ইন্টাযয়নে ব্যফাযকাযীয ংখ্যা, ভায়জয 

ওয নতুন ধাযায গণভাধ্যভ-- ‘বনও বভবিো’য ব্যাক প্রবায়ফয বফলেটি তুয়র ধযয়ছ। অবায য ে (ওটিটি) বভবিো াবব ি, 



বিটিএইচ (বিয়যক্ট টু টাভ) াবব ি নীবতভারা ও আইব (ইন্টাযয়নে টপ্রােকর) টিবব/আইব টযবিও টফা টযবজয়েন নীবতভারা 

বনয়েও কাজ কযয়ছ ংবিষ্ট ভন্ত্রণারে। 

টদয় িভফধ িভান গণভাধ্যভ অেয়নয জন্য প্রয়োজনীে দি জনবি গয়ি তুরয়ত আওোভী রীগ যকায বফববন্ন দয়ি 

গ্রণ কয়যয়ছ। টাগত ভান বৃবদ্ধয রয়িয াযা টদয় াংফাবদকয়দয জন্য প্রবিয়ণয আয়োজন কযা য়চ্ছ। যকাবয-টফযকাবয 

বফশ্ববফযারেমূয় াংফাবদকতা ও গণভাধ্যভ বফলয়ে উচ্চবিায সুয়মাগ সৃবষ্ট কযা য়েয়ছ। ইয়রক্ট্রবনক বভবিোয জন্য দি জনফর 

ততবয কযয়ত ২০১৪ ায়র যকায ফাংরায়দ বয়নভা এফং টেবরববন ইবনবস্টটিউে প্রবতষ্ঠা কয়য। প্রাে ২০ টকাটি োকা ব্যয়ে 

গণভাধ্যভ কভীয়দয প্রবিয়ণ বনয়োবজত টপ্র ইনবস্টটিউে ফাংরায়দ ও জাতীে গণভাধ্যভ ইনবস্টটিউে-এয ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ। 

গণভাধ্যভয়ক প্রয়োজনীে য়মাবগতা প্রদায়নয রয়িয যাজধানীয াবকিে াউ টযায়ি ১০৪ টকাটি ১২ রাখ োকা ব্যয়ে ১৬ তরা বফবষ্ট 

তথ্য বফন বনভ িাণ কযা য়েয়ছ।  টজরা ম িায়ে অতযাদৄবনক তথ্য কভয়েক্স বনভ িায়ণ প্রকপ গ্রণ কযা য়েয়ছ। াংফাবদকয়দয টাগত 

ােতা প্রদানকাযী ীল ি যকাবয ংস্থা- তথ্য অবধদপতয বয়রে, ফবযার, ভেভনবং ও যংপুয-এ বফবাগীে অবপ স্থান 

কয়যয়ছ। এয ভাধ্যয়ভ কর বফবায়গ তথ্য অবধদপতয়যয কাম িিভ ম্প্রাবযত য়রা। 

বপ্রন্ট ও ইয়রক্ট্রবনক বভবিো উবে গণভাধ্যয়ভয াংফাবদকগণ তায়দয বনয়জয়দয কভ িস্থয়র চাকুবযয অবনিেতাে  টবায়গন, 

মা স্বাধীন গণভাধ্যয়ভয জন্য হুভবক। তায়দয চাকুবযয এ অবনিেতা দূয কযয়ত তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারে প্রণেণ কযয়ত মায়চ্ছ 

গণভাধ্যভ কভী (চাকুবযয তিাফবর) আইন মা ফতিভায়ন অনুয়ভাদয়নয চূিান্ত ম িায়ে যয়েয়ছ। াংফাবদকয়দয আফায়নয জন্য বফয়ল 

প্রকপ গ্রয়ণয উয়যাগও বনয়েয়ছ যকায। ফাংরায়দ াংফাবদক কল্যাণ রাস্ট গঠন গণভাধ্যভ ফান্ধফ ফতিভান যকায়যয আয়যকটি 

যুগান্তকাযী দয়ি। যকাবয অনুদায়ন বযচাবরত এ রাস্ট এয আওতাে ২০১১-১২ ার টথয়ক ৫,২৬৩ জন অচ্ছর াংফাবদকয়ক 

১৭ টকাটি ৮৭ রাখ োকা প্রদান কযা য়েটছ। কয়যানাবাইযা ভাভাবয টভাকাবফরাে ভে িবতগ্রস্ত প্রবত াংফাবদক বযফাযয়ক ১০ 

াজায োকা কয়য টভাে ৩ টকাটি ৬৬ রাখ ১০ াজায োকা প্রদান কযা য়েয়ছ। কয়যানাবাইযায় িবতগ্রস্ত াংফাবদকয়দয জন্য 

ফাংরায়দ াংফাবদক কল্যাণ রাস্টয়ক ২০২০-২১ অথ িফছয়য প্রধানভন্ত্রী টখ াবনা অনুদান বয়য়ফ ১০ টকাটি োকা প্রদান কয়যন, মা 

ফতিভায়ন বফতযণ কযা য়চ্ছ।  

তয়ফ অয়নক ভে গণভাধ্যভয়কও িাবতত্ব কযয়ত টদখা মাে। নানান ভতাদয় িয ববন্ন আবেয়কয ংফাদ জনাধাযয়ণয 

কায়ছ তুয়র ধযা ে। এয ভাধ্যয়ভ গণভাধ্যভ অগণতাবন্ত্রক যাষ্ট্রব্যফস্থায়ক উৎাবত কয়য। গণভাধ্যয়ভয এ ভূবভকা টিত্রবফয়য়ল বনস্প্রব 

য়ে য়ি লুদ াংফাবদকতা, অাংফাবদকতায ভয়তা ভস্যায কাযয়ণ। গণভাধ্যয়ভয ব্যাক প্রায়যয সুবফধা বনয়ে সুবফধাফাদীচি 

অতয, বফকৃত ও উয়দশ্যমূরক তথ্য মুহুয়তিয ভয়ধ্য ছবিয়ে বদয়ে ভায়জ অবস্থযতা সৃবষ্ট কযয়ত টদখা মাে। আভায়দয টদয় নতুন 

তয়ক ইয়রক্ট্রবনক ভাধ্যয়ভয বফয়ফাযয়ণ অয়নক টেবরববন ও টযবিও চযায়নয়রয আগভন ঘয়ে। ম্প্রবত ইন্টাযয়নেবববিক াভাবজক 

ভাধ্যয়ভ জনাধাযণ যাবয ভত প্রকা কযয়ত াযয়ছন। এখন আয ভত প্রকায়য স্বাধীনতা শুদৄ ংফাদয়ত্রয উযই বনব িয কয়য 

না। এয়ত যুি য়েয়ছ াভাবজক ভাধ্যভ (টপবুক, ইউটিউফ, টুইোয) ও ব্লগ।  তয়ফ এফ ভাধ্যয়ভয সুয়মাগ বনয়ে যাজবনবতক বকংফা 

ব্যবিস্বাথ ি যিাে অয়নক ভে ভুর ংফাদ প্রচায়যয ভাধ্যয়ভ জনাধাযণয়ক বফভ্রান্ত কযা ে, এয পয়র গণতয়ন্ত্রয মূরভন্ত্র ফাধাগ্রস্ত ে। 

পু ৌঁবজবত ভাবরক ও বফজ্ঞানদাতায়দয প্রবাফও স্বাধীন াংফাবদকতায়ক িবতগ্রস্ত কযয়ছ। গণতাবন্ত্রক জফাফবদব ও টেকই উন্নেয়নয 

স্বায়থ ি ংবফধান-স্বীকৃত গণভাধ্যয়ভয স্বাধীনতায অবধকায মুন্নত যাখয়ত কর প্রকায গণভাধ্যভ প্রবতষ্ঠান ও াংফাবদকয়দয স্বাধীন ও 

বনযয়িবায়ফ টাগত দাবেত্ব ারয়ন ােক বযয়ফ বনবিত কযা যকায ও ংবিষ্ট কর অংীজয়নয দাবেত্ব। 

ত প্রবতকূরতা ও ঝৌঁবক টেও গণভাধ্যভ টদয় গণতাবন্ত্রক বফকা ও প্রাবতষ্ঠাবনকীকযয়ণয াাাব টেকই উন্নেন 

রিযভাত্রা অজিয়নয অগ্রমাত্রাে যকায়যয ােক বি বয়য়ফ অমূল্য অফদান যাখয়ছ। এই ভূবভকা অব্যাত যাখয়ত াংবফধাবনক 

অেীকায অনুমােী গণভাধ্যয়ভয অফাধ স্বাধীনতা ও গণভাধ্যভ কভীটদয বনযািা স্বাধীন ও বনযয়িবায়ফ টাগত দাবেত্ব 

ারয়নয উয়মাগী বযয়ফয়য উিয়যািয বফকা বনবিত কযয়ত প্রধানভন্ত্রী টখ াবনায টনতৃয়ত্ব ফতিভান যকায দা য়চষ্ট। 

গণতাবন্ত্রক জফাফবদব ও সুান সুদৃঢ়তয কযয়ত যকায়যয দয়ি তখনই াথ িকতা ায়ফ মখন গণভাধ্যভও দাবেত্বীরতায স্বািয 

যাখয়ফ তবাগ। 
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