
ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

সংবাদমাধ েমর াধীনতা সচূক

চার ধাপ িনেচ নেমেছ বাংলােদশ
কাশ : ১৯ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সংবাদমাধ েমর াধীনতািবষয়ক বি ক সচূেক চার ধাপ িনেচ নেমেছ বাংলােদশ। সচূেক থাকা ১৮০িট
দেশর মেধ  বাংলােদেশর অব ান ১৫০তম। প ািরসিভি ক অলাভজনক সং া িরেপাটাস উইদাউট বডার

(আরএসএফ)  বহৃ িতবার এ  বািষক সচূক কাশ কের।  িব  সংবাদমাধ ম  াধীনতা  সচূক ২০১৯
(ওয়া  স ি ডম ইনেড  ২০১৯)-এ শীষ অব ােন রেয়েছ নরওেয়।  শীষ পাঁচ  দেশর সব েলাই
ইউেরােপর। তািলকার সবেশষ দশ িভেয়তনাম। সূ  আরএসএফ ওেয়বসাইট। আরএসএেফর িবে ষেণ
বলা হয়, এ সচূক অ যায়ী বাংলােদেশর সংবাদমাধ েমর াধীনতা ল ন মারা কভােব বেড়েছ। মাঠ
পযােয়  সংবাদকমীেদর  ওপর  রাজৈনিতক  কমীেদর  হামলা,  িনউজ  ওেয়বসাইট  ব  ও  সাংবািদক

ফতােরর ঘটনা বেড়েছ।  বাংলােদশ সংি  িবে ষেণ  বলা  হয়,  মতাসীন আওয়ামী লীগ ও এর
ধােনর গৃহীত কড়ানীিতর যৗথ িশকার সাংবািদকরা। ২০১৮ সােলর অে াবের ণীত িডিজটাল িনরাপ া

আইনেক সবেশষ অ  িহেসেব ব বহার করেছ িনবাহীরা।

সারািবে র সাংবািদকেদর ওপর িনপীড়ন ও হামলার ঘটনা নিথব  কের তা িতেরােধ আরএসএফ কাজ
কের। সং ািটর ২০১৯ সােলর সচূেক দখা গেছ- সাংবািদকেদর ওপর ঘণৃা সিহংসতায় পিরণত হে ।
আর এর ফেল সারা  িবে  ভেয়র পিরেবশ বাড়েছ।  বাংলােদেশর পিরি িত  বণনা  করেত িগেয়  ফেটা
সাংবািদক  শিহ ল  আলেমর  ফতােরর  ঘটনােক  সামেন  আনা  হেয়েছ।  বলা  হয়-  এ  ঘটনা
সরকারিবেরাধীেদর দমন করেত িবচার ব ব ােক ব বহােরর নিজর। গত বছর ফতার হেয়  একশ’
িদেনরও বিশ কারাগাের কািটেয়েছন এ ফেটা সাংবািদক।

আরএসএেফর সচূেক দি ণ এিশয়ার দশ েলার অব ান ভাবতই িনেচর িদেক। ই ধাপ িনেচ নেম
ভারেতর অব ান ১৪০ আর িতন ধাপ িনেচ নেম পািক ােনর অব ান ১৪২। আরএসএেফর িবে ষেণ বলা
হয়,  সাংবািদকেদর িনরাপেদ কাজ করেত পারা দেশর সংখ া কেম যাে  আর রাচারী শাসকেগা ী
সংবাদমাধ েমর ওপর িনয় ণ জারােলা করা অব াহত রেখেছ।

পরপর িতন বছর ধের এ সচূেক থম ান অজন করল নরওেয়। ২০১৯ সােল ি তীয় অব ােন রেয়েছ
িফনল া ড। সাইবার িনপীড়ন বাড়ায় এক ধাপ িনেচ নেম ইেডেনর অব ান িতেন। আর চতুথ অব ােন
নদারল া ডস। আর প ম অব ােন ডনমাক। থম পাঁচিট দেশর সব েলাই ইউেরােপর। তািলকার

িনেচর িদেক সবেশষ অব ােন তকুেমিন ান। এরপর ধারাবািহকভােব ওপেরর িদেক রেয়েছ উ র কািরয়া,
ইিরি য়া, চীন, িভেয়তনাম।

  যগুা র ড
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