
দপ্তর/সংস্থা: বাংলাদদশ প্রেস কাউন্সিল 
বাংলাদদশ প্রেস কাউন্সিদলর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুন্সি ২০২০-২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি (জানুয়ার্র-র্াচি , ২০২১   
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  লক্ষ্যর্াত্রা  

 (২০২০-২১  

 

েকৃি অজিন  

 (জানুয়ার্র-র্াচি , 

২০২১   

র্ন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. সংবাদপত্র ও 

সংবাদসংস্থার 

স্বাধীনিা রক্ষ্া ও র্ান 

সংরক্ষ্ণ 

২০ ১ .১  সংবাদপদত্রর 

র্িক্লাদরশন 

সম্পর্কিি গৃহীি 

আর্পল র্ার্লার 

র্নষ্পর্ি 

ক্রর্পুন্সিভু

ি 

গৃহীি আর্পল 

র্ার্লার 

র্নষ্পর্ি 
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২০ ৭০% ১০০% 

 

 (দাদয়রকৃি প্রর্া  

১ট  আর্পদলর 

র্দধয ১ট ই 

র্নষ্পর্ি  

 

২. র্েন্ট র্র্র্িয়ায় 

হলুদ সাংবার্দকিা 

প্ররাধ ও জনগদণর 

সিয িথ্য জানার 

অর্ধকার র্নন্সিি 

করা 

২০ ২ .১  বিির্ান প্রেস 

কাউন্সিল আইদনর 

আওিায় 

সংবাদপত্র, সংবাদ 

সংস্থা, সম্পাদক ও 

সাংবার্দদকর 

র্বরুদদ্ধ গৃহীি 

র্ার্লা র্নষ্পর্ি 

ক্রর্পুন্সিভু

ি 

গৃহীি র্ার্লার 

র্নষ্পর্ি 

দাদয়রকৃি 

জরু্ির্শয়াল 

র্ার্লার  

র্নষ্পর্ির 

শিকরা হার 

(%) 

২০ ৭০% ৮৬% 
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র্ার্লা র্নষ্পর্ি 

হয়  

 

৩. প্রেস কাউন্সিল 

আইন, আচরণর্বর্ধ 

ও সাংবার্দকিার 

নীর্ির্ালা সম্পদকি 

ধারণা েদান কদর সৎ 

ও সার্ান্সজক 

২০ ৩ .১  সাংবার্দকদদর 

সাদথ্ প্রেস 

কাউন্সিল আইন, 

আচরণর্বর্ধ এবং 

সাংবার্দকিার 

নীর্ির্ালা 

সর্টি  
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রীর সংখ্যা 

২০ ২৮০ - 
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(জলুাই-র্াচি 
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বাস্তবায়ন 
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দায়বদ্ধিা সর্ৃদ্ধ 
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৪. সাংবার্দকিার 

নীর্ির্ালা, 

আচরণর্বর্ধ ও িথ্য 

অর্ধকার আইন 

সম্পদকি সর্যক 

ধারণা েদান কদর 

দার্য়ত্বশীল ও 

অনুসন্ধানী 

সাংবার্দকিা চচিায় 

সাংবার্দকদদর 

উৎসার্হি করা 

১৫ ৪ .১ দার্য়ত্বশীল ও 

অনুসন্ধানী 

সাংবার্দকিা চচিায় 

উৎসার্হি করার 

লদক্ষ্য 

সাংবার্দকদদর জনয 

সাংবার্দকিার 

নীর্ির্ালা, 

আচরণর্বর্ধ ও িথ্য 

অর্ধকার আইন 

সম্পর্কিি ের্শক্ষ্ণ 

কর্ িশালা 

সর্টি  

 

ের্শক্ষ্ণ 
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