
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমম #মমটু মিময় এিডমিউএমআই-এর 
বক্তবয 
দ্য নেটওয়ার্ক  অফ উওমেে ইে মেমিয়া ইে ইমিয়া নেই েব েমিলামদ্র পামে মেিঃের্ক  
েের্কে মেময় দ্াাঁড়ামে যাাঁরা ভারর্ীয় েংবাদ্োধ্যমে র্াাঁমদ্র েমে ঘটা নযৌে নিেস্থার 
প্রেমে অর্যন্ত োিমের েমে েখু খুমলমেে। োংবামদ্র্র্ার েমে যুক্ত আোমদ্র ের্মলর 
জেযই এ এর্ জরুমর েেয়। আেরা মবমভন্ন নেমে নযৌে নিেস্থার ঘটো প্রর্যে র্মরমে ও 
মবষময় মরমপাটক  র্মরমে ও এই মবষময় র্র্া বলার জেয নয এর্টি েমক্তোলী বযবস্থা র্ার্া 
দ্রর্ার নে র্র্াও বারবার বমলমে। এখে যখে আেরাই আমলার্বৃমের েমধ্য এমে 
পমড়মে, র্খে আেরা এমর্ স্বাগর্ জাোমে এবং আরও নবমে েমিলামর্ উৎোি মদ্মে 
র্ামদ্র অমভজ্ঞর্া নর্ােওরর্ে ভয় বা কুন্ঠা ো নরমখ জাোমর্। 

আেরা এরর্ে ঘটোর র্র্া পড়মর্ পড়মর্ অর্যন্ত েেেযা নবাধ্ র্রমে নযখামে এর্ামধ্র্ 
নিেস্থার ঘটোয় যুক্ত নর্উ মেউজরুে-এ নর্ােওরর্ে প্রমের েুমখ ো পমড় েুক্তভামব 
র্াজ র্মর চমলমে। আেরা র্ম ারভামব ভারর্ীয় মেউজরুে-এ চলমর্ র্ার্া মলেববষেয ও 
োরীমবমেমষর মেন্দা র্রমে, যা আদ্মর্ মবো বাধ্ায় নযৌে নিেস্থা চামলময় যাওয়ারই 
অেুেমর্ নদ্য় ো, েমে েুখ বুমজ র্ার্া, েমর্গ্রস্তমর্ই নদ্াষামরাপ র্রা ও েীমর্ 
পুমলেমগমরর েংসৃ্কমর্মর্ বামড়ময় নর্ামল। 

এইেেস্ত ঘটোর পমরমপ্রমেমর্ এেিমিউএেআই নয দ্াবীগুমল জাোমে র্া িল – 

১. ের্ল েংবাদ্োধ্যমের েংগ ে, যার অন্তকভুক্ত িমব োংবামদ্র্র্ার র্মলজ ও 
মবভাগগুমল, োংবামদ্র্মদ্র ইউমেয়ে ও নপ্রে ক্লাব, র্ারা মযমে নযৌে নিেস্থার মের্ার 
িমেে র্াাঁর বক্তবয অেযুায়ী েুও নোমটা র্রমব, র্দ্ন্ত শুরু র্রমব ও যর্াযর্ বযবস্থা 
নেমব। 

২. ের্ল েংবাদ্োধ্যমের েংগ ে ও োংবামদ্র্র্ার র্মলজগুমলর র্েকমেমে নযৌে নিেস্থা 
প্রমর্ির্ র্রার জেয উপযুক্ত েীমর্ র্ার্মব এবং র্েকমেমে নযৌে নিেস্থা মবষয়র্ ২০১৩ 



োমলর নয আইে র্ার বাধ্যর্ােূলর্ নযেব মেয়েগুমল রময়মে র্ার েমে োযজুয নরমখ 
ইন্টারোল র্মেটি (আইমে) তর্মর র্রমর্ িমব, নযখামে েব েদ্েযমদ্র অমভমযাগ মেময় 
র্াজ র্রার অমভজ্ঞর্া র্ার্মব। েেস্ত আইমে-র েীমষক র্ার্মবে এর্জে েমিলা, অমধক র্ 
েদ্েয িমবে েমিলা এবঢ আইমে-গুমলমর্ অন্তর্ এর্জে মেরমপে েমিলা র্ার্মবে বাইমর 
নর্মর্ মযমে আইে বা োরী অমধ্র্ার মবষময় দ্ে ও অমভজ্ঞ িমবে। আইমে-র েদ্েযমদ্র 
েমে নযাগামযাগ র্রা েিজ িমর্ িমব ও র্াাঁরা অমভমযাগগুমল েিেমেকর্ার েমে নদ্খমবে 
ও মেমদ্কষ্ট েেময়র েমধ্য নেগুমল মেময় র্দ্ন্ত র্রমবে ও র্রৃ্ক পেও আইমে-র বক্তমবযর 
মেমরমখ দ্রুর্ বযবস্থা নেমব। এর্টি অমভমযাগ দ্াময়র র্রার পধমর্টিও মবস্তামরর্ভামব 
ের্লমর্ জাোমর্ িমব। 

৩. ের্ল েংবাদ্োধ্যমের েংগ ে ও োংবামদ্র্র্ার র্মলজগুমলমর্ মেমির্ র্রমর্ িমব 
নয র্ামদ্র নযৌে নিেস্থা মবমরাধ্ী েীমর্গুমল ও আইমে নয গঠির্ িময়মে র্া র্ামদ্র 
েংগ মের েমধ্য ও র্ামদ্র ওময়বোইমট মবস্তামরর্ভামব জাোমো র্ার্মব। চার্মরর চুমক্তপমে 
ও বযবিারেীমর্র মেমদ্কেোোয় স্পষ্টভামব নলখা র্ার্মর্ িমব নযৌে নিেস্থা র্রমল র্ার 
ফলাফল র্ী িমর্ পামর। 

৪. োংবামদ্র্র্ার চমরে োর্ায় নরমখ আইমে ও মেময়াগর্ারীমদ্র এই মবষময় েমচর্ে 
র্রমর্ িমব নয শুধ্ ুঅমফমের নঘরামটামপ েয় নযেেস্ত অমভমযাগ বাইমর যামর্ েচরাচর 
‘মফল্ড’ বলা িয় ও নোেক-নদ্র েমে নযাগামযামগর েেময় িমলও র্ামর্ েোে গুরুত্ব মদ্ময় 
মবমবচো র্রমর্ িমব। েম্পাদ্র্মদ্র েুমেমির্ র্রমর্ িমব নয র্ার র্েীমদ্র মেরাপো 
মবমির্ র্মর নযে নর্ােও ‘নটামর’ ো আমে।  

৫. নেক্সয়ুাল িযারােমেন্ট অযাক্ট, ২০১৩-র েমে েেমর্ নরমখ মিলযান্সার ও মিোর যারা 
র্ামদ্র চার্মরর মেরাপোিীের্ার জেযই নযৌে নিেস্থার ঝুাঁ মর্পূর্ক িে, র্ামদ্রও র্ারা নয 
েংবাদ্োধ্যে দ্প্তমর র্াজ র্মরে র্ার নযৌে নিেস্থা মবমরাধ্ী েীমর্ ও ইন্টারোল র্মেটির 
েের্ার েমধ্য আেমর্ িমব। 



৬. ের্ল েংবাদ্োধ্যে েংগ ে ও োংবামদ্র্র্ার র্মলজগুমলমর্ অমভমযাগর্ামরর্ীমর্ 
োিাযয র্রমর্ িমব যমদ্ মর্মে ভারর্ীয় মপোল নর্াি বা অেয নর্ােও আইমের আওর্ায় 
অমভমযাগ জাোমর্ চাে।  

৭. ের্ল েংবাদ্োধ্যে েংগ ে ও োংবামদ্র্র্ার র্মলজগুমলমর্ অবেযই মলে পমরমচমর্ 
েংক্রান্ত মেমদ্কষ্ট েীমর্ র্ার্মর্ িমব ও মলে পমরমচমর্ মবষময় েমচর্ের্া বাড়ামর্ বেমর 
অন্তর্ দ্’ুবার র্েকোলার আময়াজেও র্রমর্ িমব যামর্ মলে েের্া ও মলে পমরমচমর্ 
মবষয়র্ েযায় প্রমর্ষ্ঠার পমরমবে র্ামর্। 

৮. ের্ল েংবাদ্োধ্যে েংগ ে ও োংবামদ্র্র্ার র্মলজগুমলমর্ যারা নযৌে নিেস্থার 
মের্ার ও যারা অমভযকু্ত র্ামদ্র েঠির্ র্াউমন্সমলং-এর বযবস্থা র্ার্মর্ িমব। 

৯. নয অমভমযাগগুমল উম  আেমে নেগুমল োংবামদ্র্র্ার মদ্র্ নর্মর্ অেুেরর্ র্মরও 
নদ্খমর্ িমব। এই ‘নটামর’ বা ঘটোগুমল চাপা মদ্ময় নদ্ওয়ার পমরবমর্ক  বড় 
েংবাদ্োধ্যমের েংগ েগুমলমর্ মরমপাটক  অেুযায়ী যর্াযর্ গুরুত্ব মদ্ময় এগুমলর ফমলা-আপ 
র্রমর্ িমব। েংবাদ্োধ্যে মিোমব আোমদ্র মেমজমদ্র উপমর আমলা নফলমর্ িমব যামর্ 
র্েকমেমে নযৌে নিেস্থায় নদ্াষীরা অযামচর্ভামব েুক্ত র্ার্ার েুমবধ্া ো পায়। 

এেিমিউএেআই নযেব েমিলা নপোদ্ামররা র্র্া নযৌে নিেস্থার মবরূমধ েখু খুলমর্ চাে 
র্ামদ্র পামে র্ার্মব এবং ইন্টারোল র্মেটিগুমলমর্ েের্কে ও েমক্তোলী র্মর নর্ালার 
জেযও োিাযয র্রমব। আোমদ্র েমে নযাগামযাগ র্রা যায় editors@nwmindia.org     


