
 

 

 

১) তয জানা ও তয রযবফন কযাাঃ ংফাদ ংগ্র ও রযবফনায ক্ষেবে তযরনষ্ঠ, োতীন ও ৎাী বত বফ।   

ক) তথয রঠক ও তয বত বফ। তথয প্রভাদ ফজজনীয়। ক্ষকান অফস্থাবতই তয ক্ষগাণ ফা রফকতৃ কযা মাবফ না।  

খ) মাবদয রনবয় ংফাবদয ৃরি তাবদয বাবরাবাবফ জানবত বফ ও তাবদয আত্মে ভথজবনয ুবমাগ রদবত বফ। 

গ) তথয দাতা ম্পবকজ রযষ্কাযবাবফ জানাবত বফ। জনগণ তথয দাতায রনবজযবমাগযতা ম্পবকজ জানায অরধকায যাবখ।  

ঘ) তথয দাতায রঠক উবেয ও তবথযয রফরনভবয় তথয দাতা রক আা কবয ক্ষটা জানবত বফ। ওয়াদা বঙ্গ কযা মাবফ 

না।  

ঙ) ংফাবদয ক্ষডরাইন, পবটা গ্রারপক্স, অরডও, রবরডও ইতযারদয াবথ ভূর ংফাদ াভঞ্জযণূজ বত বফ। 

চ) তথয, পবটা, রবরডও ইতযারদ রযফতজন কযা, প্রবর রাগাবনা ফা রফকতৃ কযা মাবফনা। কযান তযরনষ্ঠ বত বফ।  

ছ) ভঞ্চস্থ ংফাদ রযায কযবত বফ; অথজাৎ াধাযণ ঘটনায ংফাদ রযবফন কযা, ংফাদ রযবফন কযায জনয    

ঘটনা ঘটাবনা নয়।   

জ) ছদ্ম নাবভ ফা ছদ্ম রযচবয় ংফাদ ংগ্র কযা মাবফ না। ছদ্ম নাভ-রযচয় ধাযবণয প্রবয়াজন বর ংফাবদ তা উল্লখ   

কযবত বফ।    

ঝ) অবনযয ংফাদ নকর কযা মাবফ না। 

ঞ) অরপ্রয় খফবযয ক্ষেবেও ৎা রনবয় তা প্রকা কযবত বফ।  

ট) ংফাদ রযবফনায ক্ষেবে ফযরিয াংস্করৃতক ভূরযবফাবধয প্ররত ম্মান ক্ষদখাবত বফ, রনবজয ভূরযবফাধ চারবয়  

ক্ষদওয়া চরবফ না।  

ঠ) জারত, ধভজ, ফণজ, ররঙ্গ, ারযযীক অেভতা, াভারজক অফস্থান ইতযারদ রফলবয় অফবরাভূরক গৎফাাঁধা ফণজনা ক্ষদওয়া  

মাবফ না। 

ড) অরপ্রয় বরও উন্মিু ভত রফরনভয় অফযত যাখবত বফ।  

ঢ) অশ্রুত কন্ঠস্বয ফজাধাযবণয কাবন ক্ষ াঁবছ রদবত বফ; এ রবেয অরপরয়ার ও আন-অরপরয়ার উবয় ধযবণয  

তথযই গ্রণবমাগয। 

ণ) ংফাদ রযবফবনয নাবভ কাবযা বে ফা রফবে ওকাররত কযা মাবফ না। 

ত) াংফাদ রযবফনায নাবভ রফজ্ঞান প্রচায ফা আত্মপ্রচায কযা মাবফনা। 

দ) ভবন যাখবত বফ জনগবণয কামজকরাব ক্ষগাণীয়তায অফকা ক্ষনই এফং যকাযী নরথে যীেণ ক্ষমাগয।     

 

২) নযূনতভ েরত াধন কযাাঃ ভবন যাখবত বফ, রফলয়, ফযরি ও কভজী এযা ভানলু। ভানবুলয প্ররত শ্রদ্ধাবফাধ থাকবত বফ।  

ক) ফযরি মাবত েরতগ্রস্থ না য় তা রফবফচনায় যাখবত বফ। অনরবজ্ঞ তথয দাতা ও রশুবদয ক্ষফরায় রফবল তকজতা  

প্রবয়াজনীয়। 

খ) ক্ষাক ফা রফবয়াগান্তক ংফাবদ ফযরিয াোৎকায ফা পবটা প্রকাবয ক্ষেবে তকজ বত বফ।  

গ) তথয ংগ্র ও রযবফন কাবযা কাবযা জনয েরতকয বত াবয। াংফারদকতা ঔদ্ধতয প্রদজবনয রাইবন্স নয়।     

ঘ) ভবন যাখবত বফ ফযরিগত তথয অনযবক প্রদান কযা ফাধযতাভূরক নয়, তবফ যকাযী কভজচাযীবদয এবেবে অরধক   

দায়ফদ্ধতা আবছ।  

ঙ) ংফাদ রযবফবনয ক্ষেবে রুরচীর বত বফ। ক্ষনাংযা ফা অশ্লীর রফলবয় যঙ চড়াবনা মাবফ না। 

চ) ক্ষম ণ অযাবধয রকায রকংফা অপ্রাপ্তফয়স্কবদয ংফাদ রযবফবনয ক্ষেবে তকজ বত বফ। 



 

ছ) অরবমুবিয অযাধ আদারবত প্রভারণত ফায আগ মজন্ত তায তথয রযবফবন ুরফবফচক বত বফ।   

জ) ভবন যাখবত বফ জনগবণয ক্ষমভন অযাধ ম্পবকজ জানায অরধকায আবছ ক্ষতভরন অরবমুবিয আবছ নযায় রফচায   

াওয়ায অরধকায ।  

 

৩) স্বাধীন বাবফ কাজ কযাাঃ দারয়ত্ব ারবন কাবযা প্ররত আনগুতয স্বীকায ফা দায়ফদ্ধতা ক্ষথবক ভুি থাকবত বফ।  

  ক) তথয রযবফবন, স্বাবথজয ংঘাত এরড়বয় চরবত বফ।  

  খ) ঙ্গ, দর ফা কামজকরা, মাবত াংফারদক রাবফ ুনাভ ফা রফশ্বাবমাগযতা েুন্ন য়, তা এরড়বয় চরবত বফ।    

  গ) অথজ গ্রণ, উায গ্রণ, ুরফধা গ্রণ, রফনাভূবরয ভ্রভণ, যাজননরতক ুরফধা ফা যকারয ুরফধা গ্রণ কযা ক্ষথবক   

রফযত থাকবত বফ।  

  ঘ) স্বাবথজয ংঘাত এড়াবনা অম্ভফ বয় ড়বর তায ধযণ ম্পবকজ জানাবত বফ।  

  ঙ) েভাতাধযবদয ভুবখাভুরখ ওয়ায ক্ষেবে াী ও অক্লান্ত বত বফ।  

  চ) রফজ্ঞান দাতাবদয রফবল ুরফধা ক্ষদওয়া মাবফনা ফা ংফাদবক প্রবারফত কযায ুবমাগ ক্ষদওয়া মাবফ না।  

ছ) টাকা ফা ুরফধায রফরনভবয় তথয দাতায ক্ষেবে াফধান বত বফ। ংফাদ ংগ্রবয জনয দয কলাকরল কযা মাবফ না।  

 

৪) দায়ফদ্ধতাাঃ একজন াংফারদক াঠবকয প্ররত, ক্ষশ্রাতায প্ররত, দজবকয প্ররত ও কভজীয প্ররত দায়ফদ্ধ। 

ক) রযবফরত ংফাদ মজাপ্ত বাবফ ফযাখযা কযবত বফ এফং জনাধাযবনয ভতাভাত আফান কযবত বফ।  

খ) ংফাদ ভাধযভ ও াংফারদকতা ম্পবকজ জনগণবক ভত প্রকাব উৎারত কযবত বফ।  

গ) বরু স্বীকায কযবত বফ ও তা দ্রুত ংবাধন কযবত বফ।  

ঘ) াংফারদক ও ংফাদ ভাধযবভয নীরতরফবযাধী কামজকরা উবন্মাচন কযবত বফ। 

ঙ) াংফারদকতায় ফজজন স্বীকতৃ উচ্চ ভান ফজায় যাখবত বফ।  

 

আন্তজজাবর াংফারদকতায নীরতভারা  

আন্তজজাবর াংফারদকতায ক্ষেবে, উবযাি নীরতভারাই প্রবমাজয। ক্ষই াবথ রনবনাি রফলবয় রফবলবাবফ মত্নফান  

ওয়া উরচৎ।   

ক) অবনযয ংফাদ তথয, ছরফ, গ্রারপক্স, রবরডও ইতযারদ কাট-ক্ষি ফা অনয ক্ষকান প্ররিয়ায় নকর কযা মাবফ না।  

প্রবয়াজন ড়বর ররংক ফযফায কযা ক্ষমবত াবয। মরদ ররংক কামজকারযতা ারযবয় ক্ষপরায ম্ভাফনা থাবক, ক্ষ ক্ষেবে ওবয়ফ াইবটয নাভ, 

স্থান, াতা, ক্ষরখবকয নাভ এফ রযষ্কায বাবফ উবল্লখ কবয, াযাং ফযফায কযা    

ক্ষমবত াবয। 

খ) তবথযয তযতা মাচাইএয বযই তা প্রকা কযবত বফ। আবযকরট ওবয়ফ াইবট ংফাদরট আবছ তায অথজ এই   

নয় ক্ষম ংফাদরট তয। তযতা রনবজ মাচাই কযবত বফ। তবথযয উৎ ম্পবকজ রযষ্কায বাবফ জানাবত বফ।  

গ) অথজ ফা উবঢ কবনয রফরনভবয় ংফাদ রযবফন কযা মাবফ না।  

ঘ) আন্তজজার প্রকানায় রফজ্ঞান ফা অনরুূ ূবে অথজ উারজজত বর তা ক্ষগাণ কযা মাবফ না।  

ঙ) কর ক্ষেবে ততা ও স্বচ্ছতা ফজায় যাখবত বফ।  

 

(তথযূোঃ http://www.spj.org/ethicscode.asp)  


