েফসবুকেক শৃঙ্খলায়
তথ্যমন্ত্রী

আনেত

হেব:

সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমর ভােলা িদেকর পাশাপািশ অেনক েনিতবাচক
িদক রেয়েছ উল্েলখ কের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এ মাধ্যমেক
শৃঙ্খলার মধ্েয েনওয়ার ব্যাপাের গুরুত্বােরাপ কেরেছন।
বুধবার রাজধানীেত জাতীয় প্েরসক্লােব ইউনাইেটড িনউজ অব বাংলােদেশর
(ইউএনিব) সম্পাদক মাহফুজুর রহমােনর ‘সাংবািদকতা রাত-িবরােত’
বইেয়র েমাড়ক উন্েমাচন অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথর বক্তব্েয িতিন
একথা বেলন। খবর ইউএনিবর
মন্ত্রী বেলন, ‘সামািজক মাধ্যেমর ভােলা িদক আেছ, আবার খারাপ িদকও
আেছ। এিট আন এিডেটড প্লাটফর্ম। যা ইচ্ছা তা প্রকাশ করা যায়। আেগ
শুধু প্রািতষ্ঠািনক িমিডয়ার ওপর িনর্ভর করেত হত, এখন নাও করেত
হেত পাের। েযমন বরগুনার প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড। আবার একই সােথ
অতীেত এ িমিডয়ার মাধ্যেম অেনক গুজব ছড়ােনা হেয়েছ, যা সমােজ
অস্িথরতা ৈতির কেরেছ।‘
‘এিট িনেয় আমােদর ভাবেত হেব। েযখােন িকভােব শৃঙ্খলা আনা যায়,
যােত সমাজ ও রাষ্ট্েরর জন্য অকল্যাণকর ও েকােনা িকছু ক্ষিতকর না
হয়, েসিদেক দৃষ্িট িদেত হেব,’ েযাগ কেরন মন্ত্রী।
সাংবািদক মাহফুজুর রহমােনর িতন দশেকর অিভজ্ঞতার আেলােক েলখা এ বই
প্রসঙ্েগ তথ্যমন্ত্রী বেলন, ‘বইেয় সাংবািদকতার নানা িবষয় উেঠ
এেসেছ। সবাই বলেত পাের, িকন্তু িলখেত পাের না। মাহফুজুর রহমােনর
এ বই সাংবািদকসহ সবার জন্য একিট গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হেব।’
িতিন আরও বেলন, ‘েলখার মাধ্যেমই মানুষ েবঁেচ থােক। অেনক বড়
সাংবািদক, িকন্তু ভােলা িকছু েলেখনিন, তারা িকন্তু হািরেয় েগেছন।
িকন্তু যারা িলেখেছন, তারা েলখার মাধ্যেম েবঁেচ আেছন। েলখা শুধু
িনেজর জন্য নয়, সমাজেক, সািহত্যেক সমৃদ্ধ করার জন্য এবং জািতেক
িদক িনর্েদশনা েদয়ার জন্য প্রেয়াজন।’
তথ্যমন্ত্রী বেলন, গণমাধ্যম রাষ্ট্েরর চতুর্থ স্তম্ভ। যুক্িত
িভত্িতক, ন্যায় িভত্িতক ও গণতান্ত্িরক সমাজ ব্যবস্থার ক্েষত্ের
গণমাধ্যেমর ভূিমকা গুরুত্বপূর্ণ। যারা এ মাধ্যেমর সােথ যুক্ত

তােদর েপশাগত দক্ষত, উৎকর্ষতা একই সােথ গুরুত্বপূর্ণ। আর এ ধরেনর
বই েপশাগত দক্ষতা অর্জেন সহায়তা করেব বেল আিম মেন কির।
গত ১০ বছের েদেশ সাংবািদকতার ব্যাপক িবকাশ হেয়েছ উল্েলখ কের
মন্ত্রী বেলন, ৈদিনক পত্িরকার সংখ্যা সােড় ৭শ েথেক এখন ১৩শ
হেয়েছ। অনলাইন হােত েগানা কেয়কিট িছল, িকন্তু এখন কেয়ক হাজার।
অনলাইনগুেলােক িনবন্ধেনর আওতায় েনয়া হচ্েছ জািনেয় িতিন বেলন,
আমরা িনবন্ধেনর জন্য দরখাস্ত আহ্বান কেরিছ। এ মােসর ১৫ তািরখ েস
সময়সীমা েশষ হেব। িকন্তু এর মধ্েযই আট হাজােরর েবিশ আেবদন জমা
পেড়েছ।
‘আর েটিলিভশন চ্যােনেলর সংখ্যা আেগ িছল ১০িট। এখন শুধু অন এয়ােরই
রেয়েছ ৩৫িট। আর লাইেসন্স েদয়া হেয়েছ ৪৫িটেক। েসই সােথ িনউ িমিডয়া
(সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম) েতা রেয়েছই,’ েযাগ কেরন তথ্যমন্ত্রী।
িবেশষ

অিতিথর

বক্তব্েয

ঢাকা

িবশ্বিবদ্যালেয়র

সােবক

উপাচার্য

অধ্যাপক আ আ ম স আেরিফন িসদ্িদক বেলন, মাহফুজুর রহমােনর
‘সাংবািদকতা রাত-িবরােত’ বইিট বাস্তব অিভজ্ঞতার আেলােক েলখা। তাই
বইিট নবীনেদর নানাভােব সহায্য করেব।
অধ্যাপক আেরিফন বেলন, বইিট মূলত িতন দশেকর অিভজ্ঞতায় েলখ। এ সমেয়
সাংবািদকতা অেনক পাল্েট েগেছ। এখােন েসগুেলাই উেঠ এেসেছ। েমাবাইল
আসার পর েথেক সাংবািদকতার পাল্েট যাওয়া শুরু, আর বর্তমােন তা
সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম েঠেকেছ, িকন্তু েশষ েকাথায় েকউ বলেত
পােরন না।
তথ্য প্রযুক্িতর এ যুেগও সম্পাদনােক সাংবািদকতার প্রাণ উল্েলখ
কের সাংবািদকতা িবভােগর অধ্যাপক বেলন, সাংবািদকতা অেনক কিঠন কাজ।
কারণ তােদর সব সময় সত্য িনেয় কাজ করেত হয়।
সাংবািদকতার সােবক ছাত্র ও বইিটর েলখক সাংবািদক মাহফুজুর রহমান
িনেজর বই সম্পর্েক বলেত িগেয় শ্েরিণকক্ষ ও সংবাদ কক্েষর মধ্যকার
সম্পর্ক স্থাপেনর ওপর গুরুত্বােরাপ কেরেছন।
িতিন জানান, েপশাগত জীবেন সাংবািদকতা করেত িগেয় সব সময়
শ্েরিণকক্ষ ও সংবাদ কক্েষর মধ্েয এক ধরেনর ‘গ্যাপ’ লক্ষ্য
কেরেছন। েসই িবষয়গুেলাও বইিটেত তুেল ধেরেছন বেল জানান িতিন।
প্রধানমন্ত্রীর

বক্তব্য

েলখক

নজরুল

ইসলাম

বেলন,

সাংবািদক

মাহফুজুর রহমান বইিটেত সাহিসকতার পিরচয় িদেয়েছন। কারণ বইিটেত
িতিন
িনেজেদর
(সাংবািদক)
আত্মসমােলাচনা
কেরেছন।
সবাই
আত্মসমােলাচনা করেত জােন না।
েমাড়ক উন্েমাচন অনুষ্ঠােন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র গণেযাগােযাগ ও
সাংবািদকতার িবভােগর অনারাির অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত েহােসন বেলন,
সবাই িলখেত পাের না। আবার িলখেলও পাঠেযাগ্য হয় না। মাহফুজুর
রহমােনর বইিট সুপাঠ্য হেব বেল আশা প্রকাশ কেরন িতিন।
এছাড়া অন্যেদর মধ্েয বক্তব্য রােখন- ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র
গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর অধ্যাপক মিফজুর রহমান, েবগম
েরােকয়া িবশ্বিবদ্যালেয়র সাংবািদকতা িবভােগর িশক্ষক মাহমুদুল হক,
মাহফুজুর রহমােনর সহধর্মীিন ৈসয়দা ফারজানা তাহিসন, িসিনয়র
সাংবািদক ফারুক কাজী, অিজত কুমার প্রমুখ।

