
অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ ঘটনাজননত আহত সাাংবানিক এবাং ননহত সাাংবানিক পনিবারিি  

সিরেি অনুকূরল আনথ ঘক সহায়তা ভাতা/অনুিারনি চেক নবতিণ অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

চেখ হানসনা 

 

প্রধানমন্ত্রীি কার্ ঘালয়, ঢাকা, বুধবাি, ১৭ আষাঢ় ১৪২১, ২৭ আগস্ট ২০১৪ 

নবসনমল্লানহি িাহমাননি িানহম 

 

অনুষ্ঠারনি সভাপনত মাননীয় তথ্য মন্ত্রী, 

তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পনকঘত সাংসিীয় স্থায়ী কনমটিি মাননীয় সভাপনত ও সিেবৃন্দ, 

গণমাধ্যরমি নবনেষ্ট ব্যনিবগ ঘ, 

সাাংবানিক সহায়তা ভাতা প্রাপ্ত সাাংবানিকবৃন্দ ও তারিি পনিবািবগ ঘ, 

সু    লী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

গণমাধ্যরম কম ঘিত সাাংবানিকগণরক সহায়তা ভাতা/অনুিান প্রিারনি লরযে আরয়ানজত এ অনুষ্ঠারন উপনস্থত সকলরক 

আনম আন্তনিক শুরভচ্ছা জানানচ্ছ। 

ইরতামরধ্য চর্ সকল সাাংবানিক মৃত্যেবিণ করিরেন আনম তাঁরিি আত্মাি মাগনিিাত কামনা কিনে। তাঁরিি পনিবারিি 

প্রনত সমরবিনা জানানচ্ছ। আহত ও অসুস্থ সাাংবানিকরিি দ্রুত আরিাগ্য কামনা কিনে। 

আগস্ট মাস চোরকি মাস। আনম গভীি শ্রদ্ধাি সারথ স্মিণ কিনে সব ঘকারলি সব ঘরশ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতি নপতা বঙ্গবন্ধু 

চেখ মুনজবুি িহমান এবাং বঙ্গমাতা চেখ িনজলাত্যন চনো মুনজবসহ ১৯৭৫ সারলি ১৫ই আগরস্টি সকল েহীিরক।   

সু    লী, 

গণতন্ত্ররক সুসাংহত কিা, সিকানি কম ঘকারে স্বচ্ছতা ও জবাবনিনহতা নননিত কিা এবাং সুোসন প্রনতষ্ঠায় গণমাধ্যরমি 

তাৎপর্ ঘপূণ ঘ ভূনমকা িরয়রে। এ জন্যই জানতি নপতা ১৯৭২ সারলি সাংনবধারন ৩৯ অনুরচ্ছরি চিরেি প্ররতেক নাগনিরকি বাক-

স্বাধীনতা এবাং সাংবাি মাধ্যরমি স্বাধীনতাি ননিয়তা নিরয় চগরেন। 

বাাংলারিে আওয়ামী লীগ র্খনই সিকারি এরসরে, জানতি নপতাি প্রিনে ঘত পরথই চিরেি গণমাধ্যরমি উন্নয়ন ও 

সাাংবানিকগরণি কল্যারণ কাজ করি র্ারচ্ছ। আমিা তথ্য অনধকাি আইন-২০০৯ প্রণয়ন করিনে। তথ্য কনমেন প্রনতষ্ঠা করিনে। 

এিিরল জনগরনি তথ্য জানাি অনধকাি প্রনতনষ্ঠত হরয়রে। প্রোসরনি নবনভন্ন তরেরি স্বচ্ছতা ও জবাবনিনহতা প্রনতনষ্ঠত হরয়রে। 

তরথ্যি অবাধ প্রবাহ নননিত হরয়রে।  

তরথ্যি অবাধ প্রবাহরক আরিা নবস্তৃত কিরত আমিা বাাংলারিে চটনলনভেন, নবটিনভ ওয়ার্ল্ঘ এবাং সাংসি চটনলনভেরনি 

পাোপানে ৪১টি চবসিকািী চটনলনভেরনি সম্প্রোরিি অনুমনত প্রিান করিনে। এিমরধ্য ২০০৯-২০১৪ পর্ ঘন্ত ৩১ টি নত্যন 

চটনলনভেরনি অনুমনত চিওয়া হরয়রে। সিকািী এবাং চবসিকািী চটনলনভেনসহ চমাট ২৬টি চটনলনভেন বতঘমারন সম্প্রোি 

কার্ ঘক্রম পনিোলনা কিরে।  
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উরল্লখ্য ১৯৯৬-২০০১ চময়ারি আওয়ামী লীগ সিকািই প্রথম চিরে চবসিকানি চটনলনভেন সম্প্রোরিি অনুমনত চিয়। 

এটি নেল এক যুগান্তকািী নসদ্ধান্ত। এিই ধািাবানহকতায় চিরে চবসিকািী খারত চটনলনভেন সম্প্রোি নবস্তৃনত লাভ করিরে। 

গণমাধ্যম চসক্টরি ব্যাপক কম ঘসাংস্থারনি সুরর্াগ সৃনষ্ট হরয়রে। 

 বাাংলারিরেি প্রথম ইরলক্ট্রননক গণমাধ্যম বাাংলারিে চবতাি। বাাংলারিে চবতাি এখন প্রনতনিন ৩৮৫ র্ন্টাি অনুষ্ঠান 

ও সাংবাি প্রোি কিরে। আমিা চবসিকানি মানলকানায় এি এম চবতাি চকন্দ্র স্থাপন ও পনিোলনা আইন-২০১৪ প্রণয়ন করিনে। 

এ নীনতমালাি আওতায় আমিা ২৪টি এি এম চকন্দ্র স্থাপরনি অনুমনত নিরয়নে। এ ননরয় চবসিকািী খারত চমাট ২৮টি এি এম 

চিনিও অনুমনত চপল। বতঘমারন ১২ টি এি এম চকন্দ্র সম্প্রোি কার্ ঘক্রম পনিোলনা কিরে।  

ননব ঘােনী প্রনতশ্রুনত অনুর্ায়ী আমিা কনমউননটি চিনিও প্রনতষ্ঠা করিনে। কনমউননটি চিনিও ঐ কনমউননটিি উরযািা 

দ্বািাই পনিোনলত হরচ্ছ। িনিদ্র জনগরণি নবনভন্ন সমো এ চিনিও ত্যরল ধিরে। সমো সমাধারন নক বাধা িরয়রে তা নীনত-

ননধ ঘািকরিি কারে এ চিনিওি মাধ্যরম চপ ৌঁরে র্ারচ্ছ। এিিরল গ্রামীণ জনরগাষ্ঠী উন্নয়রনি মূল চশ্রাতধািায় সম্পৃি হরত পািরে। 

আমিা ইরতামরধ্য ৩২টি কনমউননটি চিনিও স্থাপরনি অনুমনত নিরয়নে। আমারিি প্রতোো জনগরণি কল্যারণ এ 

সম্প্রোি ব্যবস্থা ব্যবৃতত হরব। ননরজরিি ঐনতহে, গ্রামীণ সাংস্কৃনত এবাং পািস্পনিক চর্াগারর্াগ ব্যবস্থারক এ প্রোি মাধ্যম আিও 

সুদৃঢ় কিরব।  

নপ্রয় সাাংবানিক বৃন্দ, 

আপনারিি িীর্ ঘ নিরনি িাবী নেল দুtস্থ, অস্বচ্ছল সাাংবানিক ও ননহত সাাংবানিকরিি আনথ ঘক সহায়তা প্রিারনি ব্যবস্থা 

কিা। আপনারিি এ িাবী বাতরেবায়রন আমিা “সাাংবানিক সহায়তা ভাতা/অনুিান নীনতমালা-২০১২ প্রণয়ন করিনে। এ 

নীনতমালাি আরলারক গত দু’অথ ঘবেরি ২৫৬ জন সাাংবানিকরক ১ চকাটি ৬০ লয টাকা অনুিান প্রিান কিা হরয়রে। আজ আিও 

১৫৩ জন সাাংবানিকরক সহায়তা প্রিান কিা হরচ্ছ। এ ননরয় সব ঘরমাট ৪৩৭ জন সাাংবানিকরক ২ চকাটি ৬০ লয টাকাি অনুিান 

প্রিান কিা হরলা।  

আমিা িাজস্ব বারজট চথরক ননয়নমতভারব এ খারত বিাদ্দ নিরয় আসনে। তরব এ বিাদ্দ নিরয় প্ররয়াজনীয় সব োনহিা 

পূিণ কিা সম্ভব নয়। নবষয়টি নবরবেনা করি একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রনতষ্ঠাি লরযে আমিা ইরতামরধ্য “বাাংলারিে সাাংবানিক 

কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৪” জাতীয় সাংসরি পাে করিনে। ইরতামরধ্য তা চগরজট আকারি প্রকানেত হরয়রে। বড় অাংরকি অথ ঘসহ 

একটি ট্রাস্ট িাে ততনি কিাি জন্য আমিা কাজ শুরু কিরত র্ানচ্ছ। এ ট্রাস্ট িাে পনিোলনায় একটি ট্রানস্ট চবাি ঘ থাকরব। এরত 

সাাংবানিক সমারজি প্রনতনননধ থাকরব। আইনটি কার্ ঘকি কিাি জন্য ট্রানস্ট চবারি ঘ একজন ব্যবস্থাপনা পনিোলক ননরয়াগ কিা 

হরয়রে। ট্রানস্টরবারি ঘি সিেগরণি ননরয়াগ প্রনক্রয়া শুরু হরয়রে। আনম নবশ্বাস কনি সবাি সহরর্ানগতায় আমিা একটি কার্ ঘকি 

ট্রাস্ট িাে প্রনতষ্ঠায় সযম হব র্া সাাংবানিকরিি সানব ঘক ও বহুমুনখ কল্যাণ সাধন কিরব। 

সু    লী, 

আমারিি ননব ঘােনী প্রনতশ্রুনত অনুর্ায়ী আমিা সাংবািপত্ররক নেল্প নহরসরব চর্াষণা করিনে। ৮ম ওরয়জ চবারি ঘি 

সুপানিরেি আরলারক সাাংবানিকরিি চবতন-ভাতা বৃনদ্ধি জন্য আমিা নত্যন চবতন কাঠারমা চর্াষণা করিনে। চবতনবৃনদ্ধি সারথ 

সাংবািপরত্রি নবজ্ঞাপরনি হাি চর্ নিকহারি বৃনদ্ধ কিা হরয়রে। 

আমিা বাাংলারিে েলনিত্র ও চটনলনভেন ইননস্টটিউট আইন প্রণয়ন করিনে। এি আরলারক বাাংলারিে েলনিত্র ও 

চটনলনভেন ইননস্টটিউট-এি কার্ ঘক্রম েীঘ্রই শুরু কিাি ব্যবস্থা চনওয়া হরয়রে। ক্রমপ্রসািমান ইরলক্ট্রননক নমনিয়া এবাং েলনিরত্রি 

জন্য িয জনবল ততনিরত এ প্রনতষ্ঠানটি নবরেষ ভূনমকা িাখরব বরল আমাি নবশ্বাস। পাোপানে জাতীয় গণমাধ্যম ইননস্টটিউটও 

ইরলক্ট্রননক নমনিয়াি সাাংবানিকবৃরন্দি প্রনেযণ নিরচ্ছ। 

নপ্রণ্ট নমনিয়াি সাাংবানিকরিি প্রনেযরণি জন্য বাাংলারিে চপ্রস ইননস্টটিউটরক আরিা েনিোলী কিা হরচ্ছ। ‘৯৬ 

চময়ারি আমিা সাাংবানিকরিি প্রনেযণ ব্যবস্থাি উন্নয়রন ৯ চকাটি ৫৩ লয টাকা ব্যরয় “নপআইনব কমরেক্স সম্প্রসািণ ও 

আধুনননককিণ” প্রকরল্পি কাজ শুরু কনি। নকন্তু নবএননপ-জামাত চজাট যমতায় এরস এ কাজ বন্ধ করি চিয়। ২০০৯ সারল 

সিকাি গঠরনি পি চসই অসমাপ্ত কাজ আমিাই পুনিায় শুরু কনি র্া ইরতামরধ্য চেষ হরয়রে। 

আমিা আজ নবশ্ব আকাে সাংস্কৃনতি সারথ সম্পৃি। এি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাি জন্য আমিা কোবল চটনলনভেন চনটওয়াকঘ 

আইরনি আওতায় কোবল চটনলনভেন চনটওয়াকঘ পনিোলনা ও লাইরসনসাং নবনধমালা-২০১০ প্রণয়ন করিনে। 
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গণমাধ্যরমি একটি অন্যতম অঙ্গ েলনিত্র। নবরনািন োড়াও গণমানুষরক চিেরপ্ররম উদ্বুদ্ধ কিাি চযরত্র এ মাধ্যরমি 

িরয়রে নবরেষ ভূনমকা। আমিা েলনিত্ররকও নেল্প নহরসরব চর্াষণা করিনে। ৩ এনপ্রল-চক জাতীয় েলনিত্র নিবস চর্াষণা করিনে। 

েলনিত্র সাংিযরণি জন্য বাাংলারিে নিল্ম আকঘাইভ ও ব্যবস্থাপনা নীনত-২০১১ প্রণয়ন কিা হরয়রে। নিনজটাল পদ্ধনতরত সনাতন 

েলনিরত্রি সাংিযরণি ব্যবস্থা চনয়া হরয়রে। ৭৫ চকাটি টাকা ব্যরয় “বাাংলারিে নিল্ম আকঘাইভ” ভবন ননম ঘারণি কাজ েলরে।  

বাাংলারিরেি নবকােমান সম্প্রোি মাধ্যমরক একটি সুনননি ঘষ্ট ননয়ম-নীনত অনুর্ায়ী পনিোলনা ও মান উন্নয়রনি জন্য 

আমিা জাতীয় সম্প্রোি নীনতমালা-২০১৪ প্রণয়ন করিনে। সম্প্রোি নীনতমালাি আরলারক সম্প্রোি কনমেন গঠন কিা হরব। 

নপ্রয় সাাংবানিক বন্ধুগণ, 

স্বাধীনতা পাওয়াি চেরয় স্বাধীনতা িযা কিা কঠিন। এ জন্য অরনক চবেী িানয়ত্বেীলতাি প্ররয়াজন হয়। আমারিি 

িাজনননতক নীনত-আিরে ঘ মতরভি থাকরত পারি। নকন্তু সবনকছুি উরবঘ চিরেি স্বাথ ঘ। চিেরপ্ররম উদ্বুদ্ধ হরয় প্ররতেরক ননরজি 

নবরবকরক সিা জাগ্রত িাখরত পািরল চিে আরিা দ্রুত এনগরয় র্ারব। 

আমারিি মরন িাখরত হরব, চিে স্বাধীন না হরল বাঙানল জানতি এ উন্ননত হরতা না। নমনিয়াি নবকাে র্টরতা না। তাই 

স্বাধীনতা সাংগ্রাম ও মুনিযুদ্ধ আমারিি চেতনা আমারিি প্ররতেরকি চপ্রিণাি মূল উৎস। এখারন চকারনা র্াটনত চিখা নিরল জানত 

নহরসরব আমিা এগুরত পািরবা না। তাই নমনিয়ারকও বস্তুননষ্ঠ সাংবাি ও অনুষ্ঠান প্রোি, সতে ও ন্যারয়ি অনুেীলন এবাং চিরেি 

স্বাথ ঘ িযারক সরব ঘাি অগ্রানধকাি নিরত হরব। 

জানতি নপতাি আিরে ঘ গড়া আমারিি িাজনীনতি মূল লযে, গ্রামীণ জনরগাষ্ঠীি উন্নয়ন নননিত কিা। তারিি অনধকাি 

সমুন্নত িাখা। র্ারত িানিদ্র হ্রাস পায়। তারিি আরয়ি পথ সুগম হয়। গ্রামীণ অথ ঘনীনত গনতেীল হয়। 

আমিা গণতরন্ত্র নবশ্বাসী। কািণ গণতানন্ত্রক ব্যবস্থাই পারি জনগরণি অন্ন, বাসস্থান, নেযা, নেনকৎসা ও চভারটি 

অনধকাি নননিত কিরত। গণতরন্ত্র উত্তিরণ আমারিি নমনিয়াও অরনক ননষ্ঠাি পনিেয় নিরয়রে। অনজঘত গণতন্ত্ররক সুসাংহত 

কিরত নমনিয়ারক আরিা িানয়ত্বেীল ভূনমকা পালরনি আহ্বান জানাই।   

সু    লী, 

গত পাঁে বেরি আমিা চিরেি প্রনতটি খারত ব্যাপক উন্ননত সাধন করিনে। চিরেি তথ্য চর্াগারর্াগ প্রযুনিি উন্নয়রনি 

চযরত্র এক যুগান্তকািী নবেব র্রটরে। নবএননপ জামাত চজাট আমরল চর্খারন চমাবাইরলি কল োজঘ ১০ টাকা নেল তা এখন প্রনত 

নমননরট ৮৩ পয়সায় চনরম এরসরে। আমিা চমাবাইরল নি-নজ োলু করিনে। অনেরিই চিাি-নজ োলু হরব। ২৫ হাজাি ওরয়ব 

সাইট ননরয় আমিা নবরশ্বি বৃহত্তম ওরয়ব চপাট ঘাল জাতীয় তথ্য বাতায়ন োলু করিনে। ৬৪ চজলায় ই-সানভ ঘস চসন্টাি এবাং প্রনতটি 

ইউনয়রন তথ্য চসবা চকন্দ্র োলু কিা হরয়রে।  

বাাংলারিরেি আজ অথ ঘনীনত েনিোলী নভনত্তি উপি িানড়রয়রে। গত অথ ঘবেরি নবএননপ জামাত চজারটি নােকতা, 

হিতাল, অবরিাধ সরেও প্রবৃনদ্ধ ৬ েতাাংরেি উপরি ধরি িাখরত সযম হরয়নে। মাথানপছু আয় ৬৬০ িলাি চথরক ১১৯০ িলারি 

উন্নীত হরয়রে। তবরিনেক মুদ্রাি নিজাভ ঘ ২২ নবনলয়ন িলাি োনড়রয় চগরে। আত্মকম ঘসাংস্থারনি সুরর্াগ চবরড়রে। িানিদ্র¨ দ্রুত হ্রাস 

পারচ্ছ। সকল বাধা অনতক্রম করি বাাংলারিে সামরনি নিরক এনগরয় র্ারচ্ছ।  

আমিা ২০২১ সারলি মরধ্য বাাংলারিেরক একটি মধ্যম আরয়ি চিরে এবাং ২০৪১ সারলি মরধ্য একটি উন্নত চিরে 

পনিণত কিরত োই। ক্ষুধা-িানিদ্র¨মুি, প্রগনতেীল, োনন্তপূণ ঘ বাাংলারিে গরড় ত্যলরত োই। আমিা জানতি নপতাি অসমাপ্ত কাজ 

সমাপ্ত কিরত োই। আমারিি এ র্াত্রায় আপনারিিরক সহর্াত্রী নহসারব চপরত োই। আসুন, সবাই নমরল আমিা চিরেি 

অথ ঘনননতক মুনি নননিত কনি।    

সকলরক আবািও ধন্যবাি।      

 

           । 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলারিে নেিজীবী চহাক। 

--- 


