সংবাদপত্র, েটিলিভশেনর অনলাইন
সংস্করেণ িনবন্ধন লাগেব
িনউজ েডস্ক : েবসরকাির েটিলিভশন, েবতার ও প্িরন্ট িমিডয়ার অনলাইন
সংস্করণ এবং আইিপ িটিভ ও ইন্টারেনট েরিডও পিরচালনায় সরকােরর কাছ
েথেক িনবন্ধন িনেত হেব। এ ধরেনর িবধান সংেযাজন কের অনলাইন
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অনুেমাদন
কেরেছ
মন্ত্িরসভা। ইিতপূর্েব শুধু স্বতন্ত্র িনউজ েপার্টােলর ক্েষত্ের
একিট নীিতমালা করা হেয়িছল।

প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সভাপিতত্েব গতকাল েসামবার অনুষ্িঠত
মন্ত্িরসভার ভার্চুয়াল ৈবঠেক ‘জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীিতমালা,
২০১৭’-এর খসড়ায় ঐ নীিতগত অনুেমাদন েদওয়া হয়। আেগর নীিতমালার ৯িট
অনুচ্েছদ সংেশাধন কের পাঁচিট নতুন অনুচ্েছদ অন্তর্ভুক্ত করা
হেয়েছ। অনলাইন িনউজ েপার্টাল িনবন্ধেনর েযাগ্যতা-অেযাগ্যতা,
িনবন্ধন িফ, কর্তৃপক্ষ িনর্ধারণ, লাইেসন্সপ্রাপ্ত েটিলিভশন
চ্যােনল এবং েবতােরর িনউজ েপার্টাল িহেসেব প্রচারকাজ পিরচালনা
এবং আইিপ িটিভ ও ইন্টারেনট েরিডওর সম্প্রচার িবষেয় সুিনর্িদষ্ট
েকােনা িনর্েদশনা (নীিতমালায়) িছল না, এগুেলা এখন যুক্ত করা
হেয়েছ। েদেশর েবসরকাির েটিলিভশন এবং েবতারগুেলাও এখন িনউজ
েপার্টাল চািলেয় আসেছ। এতিদন এজন্য অনুমিত িনেত হেতা না, এখন
িনেত হেব। আইিপ িটিভ, ইন্টারেনট েরিডও সম্প্রচােরর িবষেয়
(নীিতমালায়) সুিনর্িদষ্ট িনর্েদশনা িছল না, এখন এসব িবষয়
নীিতমালায় যুক্ত করা হেয়েছ।

সভা েশেষ মন্ত্িরপিরষদ সিচব খন্দকার আেনায়ারুল ইসলাম সাংবািদকেদর
বেলন, পত্িরকাগুেলা হার্ড কিপেত যা ছাপেছ, হুবুহু েসটাই যিদ
অনলাইেন িদেয় েদয়, তাহেল েকােনা অনুমিত লাগেব না। িকন্তু যিদ েকউ
ভ্যািরেয়শন কের, তখন তােক অনুমিত িনেত হেব। কারণ অেনেকই হুবুহু
তা িদচ্েছ না। অনলাইন সংস্করেণ েভিরেয়শন থাকেল লাইেসন্স িনেত
হেব।

জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জ্েযষ্ঠ পুত্র ও
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার ভাই ক্রীড়া সংগঠক েশখ কামােলর
জন্মবার্িষকী সরকািরভােব উদ্যাপেনর িসদ্ধান্ত িনেয়েছ মন্ত্িরসভা।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালেয়র প্রস্তাবমেতা এখন েথেক প্রিত বছর ৫
আগস্ট িদনিট রাষ্ট্রীয়ভােব উদ্যািপত হেব। এ িদনিট ‘ক’ শ্েরিণর
িদবস িহেসেব পািলত হেব।

ৈবঠেক মাদক দ্রব্য িনয়ন্ত্রণ (সংেশাধন ) আইন, ২০২০ খসড়া,
িচিকত্সা মহািবদ্যালয় পিরচালনা পিরষদ (রিহতকরণ) আইন, ২০২০ খসড়ায়
নীিতগত অনুেমাদন েদওয়া হয়। এ ছাড়া েসানািদয়া গভীর সমুদ্রবন্দর
কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২-এর খসড়ায় নীিতগত অনুেমাদন িবষেয় ২০১২ সােলর
২ জানুয়াির মন্ত্িরসভা কর্তৃক গৃহীত িসদ্ধান্ত বািতেলর প্রস্তাব
অনুেমাদন করা হয়।

