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 সংসেদ তথয্ pিতমntী 

সংসদ িরেপাটর্ ার ॥ িডিজটাল িনরাপtা আiেনর 57 ধারা সাংবািদকেদর sাধীন সংবাদ pচাের েকান 
বাধা সৃি  করেছ বেল মেন কির না। তেব iেলkিনক, িpn o aনলাiন পিtকা সব েkেt আমরা 
নজরদাির করিছ। েকাথাo িব ািnকর, িবbতকর, িমথয্া o aসতয্ তথয্ pচার করেল pচিলত আiন 
aনুযায়ী তাৎkিণক বয্বsা gহণ কের থািক। আগামীেতo e বয্বsা gহণ করা হেব।  

sীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতেt রিববার জাতীয় সংসদ aিধেবশেন pে াtর পেবর্ 
িবেরাধী দল জাতীয় পািটর্ র সংসদ সদসয্ পীর ফজলুর রহমােনর সmূরক pে র জবােব e কথা 
বেলন তথয্ pিতমntী ডাঃ মুরাদ হাসান।  

নবম oেয়জেবাডর্  িনেয় সংরিkত মিহলা আসেনর সংসদ সদসয্ েশখ eয্ানী রহমােনর pে র জবােব 
pিতমntী জানান, সুpীমেকােটর্ র আপীল িবভােগর eকজন aবসরpাp িবচারপিতর েনতৃেt 13 সদসয্ 
িবিশ  9ম সংবাদপt মজিুর েবাডর্  গঠন করা হেয়েছ। সকল সংবাদপেtর গণমাধয্মকমর্ীর 45 শতাংশ 
মহাঘর্ ভাতা pদােনর িসdাn gহণ কেরেছ। 9ম সংবাদপt েবাডর্  eরi মেধয্ িরেপাটর্  িদেয়েছ। uk 
িরেপাটর্  পরীkা-িনরীkা করার জনয্ সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদেরর সভাপিতেt 
কিমিট সকল aংশীজনেদর িনেয় সভা কেরেছন। aিচেরi 9ম সংবাদপt মজিুর েবাডর্  েঘাষণা করা 
হেব। 

িতিন বেলন, pধানমntী েশখ হািসনার েনতৃtাধীন গণমাধয্মবাnব সরকার 8ম সংবাদপt মজিুর েবাডর্  
েরােয়দাদ-2013 েঘাষণার মাধয্েম সাংবািদক o সংবাদকমর্ীেদর েবতন o aনয্ানয্ সুেযাগ-সুিবধা 
িনি ত কেরেছ। যা পযর্ায়kেম বাsবািয়ত হেয়েছ। eরi মেধয্ 167 পিtকায় oেয়জেবাডর্  েরােয়দাদ 
বাsবািয়ত হেয়েছ।  

pিতমntী জানান, সাংবািদকবাnব pধানমntী েশখ হািসনার সরকার বাংলােদশ সাংবািদক কলয্াণ াs 
গঠন কেরেছ। e াs aসুs, aসcল o দঘুর্টনায় আহত সাংবািদক eবং িনহত সাংবািদকেদর 
পিরবারেক আিথর্ক সুিবধা pদান করেছ। eসব পদেkপ gহেণর ফেল সারােদেশর সাংবািদকেদর pভূত 
কলয্াণ সািধত হেব বেল আশা করা যায়।  



ডাঃ শািমuল uিdন আহেমদ িশমুেলর সmূরক pে র জবােব pিতমntী জানান, aনলাiন িনuজ 

েপাটর্ ােলর িনবnেনর সময়সীমা আরo 15 িদন বাড়ােনা হেয়েছ। আেবদন েলা যাচাi-বাছাi কের 
েযসব aনলাiন uপযুk েস েলােক িনবnন েদয়া হেব। eর ফেল হলুদ সাংবািদকতা িকংবা িমথয্া 
সংবাদ pচার বn হেব।  

সংসদ সদসয্ আলী আজেমর pে র জবােব তথয্ pিতমntী জানান, ঢাকাসহ সারােদেশ িনবnনকৃত 
পিtকা রেয়েছ 3 হাজার 128িট। eসব পিtকার মেধয্ যারা নীিতমালা aনুসরণ কের পিtকা pকাশ 
করেছ না তােদর িব েd চলিct o pকাশনা aিধদফতর (িডeফিপ) িমিডয়া তািলকাভুিk বািতল 
করেত পাের। সরকারী দেলর aপর সদসয্ েমাঃ আেয়ন uিdেনর pে র জবােব ডাঃ মুরাদ হাসান 
বেলন, বতর্ মােন সরকারী েবতােরর সংখয্া 14িট। েবসরকারী 28 eফeম েবতার েকেndর জনয্ লাiেসn 
েদয়া হেয়েছ। তার মেধয্ 23িট eফeম েবতার েকেndর সmpচার চলমান রেয়েছ। eছাড়া 32িট 
কিমuিনিট েরিডoেক লাiেসn েদয়া হেয়েছ। তার মেধয্ 17িট কিমuিনিট েরিডo’র সmpচার চলমান 
রেয়েছ। আেবদেনর েpিkেত eকিট কিমuিনিট েরিডo’র লাiেসn বািতল করা হেয়েছ। 
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