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ভবিভমল্লাভহর রাহমাভের রাভহম 

 

অনুষ্ঠানের িভাপভত, 

িহকমীবৃন্দ, 

তথ্য মন্ত্রণালয় বব  ি ভলিষ্ট মন্ত্রণালনয়র ভবভভন্ন দপ্তনরর কম িকতিা-কম িচাভরবৃন্দ, 

সুভধমন্ডলী। 

আিিালামু আলাইকুম। 

তথ্য ভবনের ভভভিপ্রস্তর স্থাপে উপলনযে আনয়াভজত অনুষ্ঠানে উপভস্থত িবাইনক আন্তভরক শুনভচ্ছা জাোভচ্ছ।  

বটা আগস্ট মাি; শোনকর মাি। ১৯৭৫ িানলর ১৫ই আগস্ট িব িকানলর িব িনশ্রষ্ঠ বাঙাভল, জাভতর ভপতা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুভজবুর রহমাে িপভরবানর োহাদাতবরণ কনরে।  

আভম জাভতর ভপতার স্মৃভতর প্রভত গভীর শ্রদ্ধা জাোভচ্ছ। শ্রদ্ধা জাোভচ্ছ আমার মা, ভতে ভাই, দু’ভাইনয়র স্ত্রীিহ 

অন্যান্য েহীনদর প্রভত যাঁরা শিই কালরানত ঘাতকনদর হানত ভেহত হে। আভম তাঁনদর রুনহর মাগভিরাত কামো করভি।    

সুভধবৃন্দ, 

িরকানরর গুরুত্বপূণ ি মন্ত্রণালয়গুনলার মনে তথ্য মন্ত্রণালয় অন্যতম। তথ্য-প্রযুভির অগ্রগভতর িানে িানে তথ্য 

মন্ত্রণালনয়র কানজর পভরভধ আরও বৃভদ্ধ পানচ্ছ। তথ্য-প্রযুভি বকভদনক শযমে তথ্য পাওয়ার দুয়ার খুনল ভদনয়নি, অন্যভদনক 

শতমভে তথ্যনক ভবকৃতভানব বা ভুলভানব উপস্থাপনেরও সুনযাগ সৃভষ্ট কনরনি।   

তথ্য মন্ত্রণালনয়র দাভয়ত্ব হনচ্ছ উপকাভর তথ্যগুনলানক মানুনের কানি শপ ৌঁনি শদওয়া বব  রাষ্ট্র ও িমানজর জন্য 

যভতকর তনথ্যর প্রবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা।  

আজনক বখানে শয তথ্য ভবনের ভভভিপ্রস্তর স্থাপে করা হল, বনত চলভিত্র ও প্রকােো অভধদপ্তর, গণনযাগানযাগ 

অভধদপ্তর বব  ভিল্ম শিন্সর শবাড ি-বর দপ্তর োকনব। 

৬০ শকাটি টাকার শবভে অে ি ব্যনয় ১৬-তলা ব ভবেটির ভেম িাণ কাজ ২০১৬ িানলর মনে  শেে হনব। ব ভবনে অভিি 

স্থাপনের পাোপাভে আধুভেক লাইনেভর, গনবেণা শকন্দ্র, ভিল্ম প্রনজকেে হল, অভডটভরয়াম, ভডভজটাল তথ্য ভান্ডার োকনব।  

আভম তথ্য মন্ত্রণালনয়র ি ভলিষ্ট িবাইনক অনুনরাধ জাোব ব ভবেটি শযে জেগনণর িানে িরকানরর শিতুবন্ধ রচোর 

শকন্দ্রভবন্দু ভহনিনব প্রভতভষ্ঠত হয়। বটি শযে পভরণত হয় জাতীয় তথ্য হাব-ব। জেগণ, গণমােমকমী বব  তথ্য কমীরা যানত 

বখানে িব ধরনণর সুনযাগ-সুভবধা পাে শি ব্যবস্থা করনত হনব।  

আপোরা জানেে, আমরা ঢাকা ভবশ্বভবদ্যালনয়র টিবিভি, শিাহরাওয়াদী উদ্যাে, রমো, শিগুেবাভগচা বব  িভন্নভহত 

বলাকানক ভঘনর জাতীয় িা স্কৃভতক বলয় প্রভতষ্ঠার মহাপভরকল্পো গ্রহণ  কনরভি। বা লানদে ভেল্পকলা বকানডভম, জাতীয় 

ভচত্রোলা, জাতীয় োট্যোলা, আন্তজিাভতক মাতৃভাো ইেভস্টটিউট বর িানে বখে যুি হনত যানচ্ছ তথ্য ভবে। বটি আমানদর 

জাতীয় িা স্কৃভতক বলয়নক আরও িমৃদ্ধ করনব।  

উপভস্থত সুভধবৃন্দ, 

বকটি গণতাভন্ত্রক িমাজ ব্যবস্থা গনে শতালার জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ অপভরহায ি। ব ভাবো শেনকই আমরা ১৯৯৬ 

িানল িরকার পভরচালোর দাভয়ত্ব গ্রহনণর পর শবিরকাভর পয িানয় শটভলভভেে স্থাপে ও পভরচালোর অনুমভত প্রদাে কভর। ব 

পয িন্ত ৩২টি শবিরকাভর স্যানটলাইট টিভভ চোনেল স্থাপে ও পভরচালোর অনুনমাদে শদওয়া হনয়নি। বতিমানে 

শবিরকাভর পয িানয় ২৩ টি শটভলভভেে চোনেল িম্প্রচানর আনি।  



 
 

আমরা শবিরকাভর বিবম শবতার শকন্দ্র স্থাপে ও পভরচালো েীভতমালা-২০১০ প্রণয়ে কভর। বর আওতায় বতিমাে 

িরকানরর িময় ২৪টি বিবম শবতার শকন্দ্র স্থাপনের অনুনমাদে শদওয়া হনয়নি। বতিমানে ১৫টি শবতার পভরচাভলত হনচ্ছ। 

বিাো ৩২টি প্রভতষ্ঠােনক কমুেভেটি শরভডও পভরচালোর অনুনমাদে শদওয়া হনয়নি। ১৫টি চালু আনি। 

শযাগানযানগর জন্য শমাবাইল শিাে আজ আর ভবলাভিতা েয়। ১৯৯৬ িানলর পূনব ি মাত্র বকটি শকাম্পােী শমাবাইল 

শিাে পভরচালো করত। শি শকাম্পােীর মাভলক ভিল তখেকার িরকানরর বকজে প্রভাবোলী শেতা। তারা কী পভরমাণ মুোিা 

করত তখে যারা শমাবাইল শিাে ব্যবহার কনরনিে তারা ভানলাভানবই জানেে। বকটা কনলর খরচ ভিল ভমভেট প্রভত ২০ 

টাকা। ভযভে কল করনতে তার ১০ টাকা, আর ভযভে ধরনতে তার ১০ টাকা।    

আমরা ৯৬ িানল রাষ্ট্র পভরচালোর দাভয়নত্ব বনি শিই মনোপভল শভনঙ্গ শদই। শমাবাইল অপানরটরনদর শিবা শদওয়ার 

শযত্র উন্মুি কনর শদই। শয কারনণ আজ ১৬ শকাটি মানুনের শদনে ১২ শকাটি ৬৮ লানখর শবভে িীম ব্যবহার হনচ্ছ।   

সুধী, 

মানুে যানত িহনজ তথ্য পায় শিজন্য আমরা তথ্য অভধকার আইে, ২০০৯ প্রণয়ে কনরভি। বজন্য 

কভমেে গঠে কনর শদওয়া হনয়নি। 

তথ্য ও ভবনোদে িরবরাহ বব  শদেীয় কৃভষ্ট ও ি স্কৃভত ভবকানে বা লানদে শবতার, ভবটিভভ, 

ভপআইভড, চলভিত্র ও প্রকােো অভধদপ্তর, গণনযাগানযাগ অভধদপ্তর, বা লানদে ভিল্ম আকিাইভ, ভিল্ম শিন্সর শবাড ি, 

ভপআইভব, জাতীয় গণমােম ইেভস্টটিউট, বা লানদে চলভিত্র ও শটভলভভেে ইেভস্টটিউট বব  ভববিভডভি কাজ 

কনর যানচ্ছ। 

প্রভতটি ি স্থানক আরও আধুভেক বব  কায িকর করার জন্য আমরা প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা ভেনয়ভি।  

বা লানদে শটভলভভেনের িম্প্রচার ব্যবস্থা বোলগ শেনক িম্পূণ ি ভডভজটানল রূপান্তনরর পভরকল্পো 

গ্রহণ করা হনয়নি। ৩৮ শকাটি ১০ লাখ টাকা ব্যনয় ‘ভবটিভভ িদর দপ্তর ভবে ভেম িাণ’ বাস্তবায়ে করা 

হনয়নি। ৫৪ শকাটি ১০ লাখ টাকা ব্যনয় বা লানদে শটভলভভেনের ‘ঢাকা শটভলভভেে শকনন্দ্র’র িম্প্রিাভরত 

ভবনের স্টুভডও যন্ত্রপাভত স্থাপে প্রকনল্পর ভেম িাণ কাজও িম্পন্ন হনয়নি। 

বা লানদে শবতানর প্রভতভদে িম্প্রচার িময় ২৪০ ঘন্টা হনত ৩৮৫ ঘন্টায় উন্নীত হনয়নি। প্রায় ৭৫ 

শকাটি টাকা ব্যনয় ‘বা লানদে ভিল্ম আকিাইভ’ ভবে ভেম িানণর কাজ চলনি।  

২১ শকাটি টাকা ব্যনয় ‘ভববিভডভি-শত ভডভজটাল প্রযুভি প্রবতিে’ েীে িক প্রকল্প িমাভপ্তর পনে 

রনয়নি। 

ভবগত িানে ৬ বিনর ৩৮টি চলভিত্র ভেম িানণর জন্য িরকাভর অনুদাে প্রদাে করা হনয়নি। বকই 

িানে প্রভত অে িবিনর ২টি কনর ভেশুনতাে চলভিত্র ভেম িানণর জন্য িরকাভর অনুদাে শদওয়া হনয়নি। 

স্বল্পদদঘ িে চলভিত্র ভেম িানণর জন্য অনুদাে প্রদাে শুরু হনয়নি। 

ভপআইভবনত িা বাভদকতায় মাস্টাি ি শকাি ি প্রবতিে করা হনয়নি বব  ভপআইভব-দুদক ও ভপআইভব-

বটুআই গণমােম পুরস্কার প্রবতিে করা হনয়নি। 

জাতীয় গণমােম ইেভস্টটিউনট আমানদর িরকানরর িমনয় িানে ৯ শকাটি টাকা ব্যনয় 

অবকাঠানমা উন্নয়নের কায িক্রম িম্পন্ন হনয়নি।  

২০১৩ িানল বা লানদে চলভিত্র ও শটভলভভেে ইেভস্টটিউট প্রভতষ্ঠা করা হনয়নি। ব ইেভস্টটিউনট 

চলভিত্র ভবেয়ক প্রেম শকাি ি বব  শটভলভভেে ভবেয়ক প্রেম শকাি ি িমাপ্ত হনয়নি।  

স্বাধীে গণমােমনক সুদৃঢ় ভভভির উপর দাঁে করানোর জন্য আমরা িা বাভদক ও গণমােমকমীনদর জন্য 

ভেবতিেমূলক ব্যবস্থা ও ভবভধ-ভবধাে বাভতল কনরভি।  

িা বাভদকনদর কল্যানণ িা বাভদক িহায়তা ভাতা/অনুদাে েীভতমালা-২০১২ প্রণয়ে করা হনয়নি। 

ভবগত ৪ অে িবিনর ৬০৮ জে িা বাভদক/িা বাভদক পভরবানরর মানে ৩ শকাটি ৮০ লাখ টাকার অনুদানের 

শচক ভবতরণ করা হনয়নি। 

িা বাভদকনদর বৃহির কল্যাণ িাধনের জন্য ‘বা লানদে িা বাভদক কল্যাণ ট্রাস্ট আইে, ২০১৪’ 

প্রণয়ে করা হনয়নি বব  ব আইনের আওতায় ট্রাভস্ট শবাড ি গঠে করা হনয়নি। 



 
 

ইনলক্ট্রভেক ভমভডয়ার স্বাধীেতানক সুি হত কনর বর যোযে ভবকানের লনযে ‘‘জাতীয় িম্প্রচার েীভতমালা ২০১৪’’ 

বব  িম্প্রচার কভমেে আইে প্রণয়নের কাজ দ্রুত বভগনয় চনলনি। জাতীয় চলভিত্র েীভতমালার খিোও চূোন্ত করা হনয়নি। 

িা বাভদকনদর জন্য ৮ম ওনয়জ শবাড ি শরানয়দাদ শঘােণা ও বাস্তবায়নের উনদ্যাগ গ্রহণ কনরভি। ইনলক্ট্রভেক ভমভডয়ায় 

কম িরত িা বাভদকনদর জন্য পৃেক ওনয়জ শবাড ি গঠনের ভবেয়টিও িভক্রয়ভানব ভবনবচোধীে।  

আমরা িমানলাচোনক ভয় পাই ো। গঠেমূলক িমানলাচো কনর আমানদর ভুল-ত্রুটি ধনর ভদে। তনব বমে ভকছু 

ভলখনবে ো, বা বলনবে ো যানত শদনের ভাবমূভতি ক্ষুণ্ণ হয়, অপেভির হাত েভিোলী হয়।  

সুভধবৃন্দ, 

আমানদর িরকানরর মূল লনযে িাধারণ মানুনের জীবেমানের উন্নয়ে। আমরা জাভতর ভপতার দাভরদ্র্েমুি, ক্ষুধামুি 

শিাোর বা লা গোর স্বপ্ননক বাস্তবায়ে করার লনযে ভেনয় কাজ কনর যাভচ্ছ। বনযনত্র মানুেনক আমানদর কানজর িানে িম্পৃি 

করা অতেন্ত জরুভর। ব কাজটি করার দাভয়ত্ব হনচ্ছ তথ্য মন্ত্রণালয় বব  বর অধীেস্ত দপ্তরগুনলার। 

আপোরা অনেক ভানলা কাজ কনরনিে। তনব আভম মনে কভর আরও অনেক শবভে কাজ করার সুনযাগ আপোনদর 

রনয়নি। ভবগত িানে ৬ বিনর আমানদর িরকানরর শযিব অজিে শিগুনলানক আরও ভানলাভানব িাধারণ মানুনের মনে শপ ৌঁনি 

ভদনত হনব। পাোপাভে জভঙ্গবাদ, িন্ত্রািবাদ, কুপমুন্ডকতার ভবরুনদ্ধ মানুেনক িনচতে কনর তুলনত হনব। তাহনলই মানুে বভগনয় 

আিনবে। আর মানুে বভগনয় আিনলই বা লানদে বভগনয় যানব। 

আমরা আজ ভেম্ন মেম আনয়র শদনের স্বীকৃভত শপনয়ভি। আমরা দ্রুত উি মেম আনয়র শদনের কাতানর শযনত চাই। 

২০৪১ িানলর মনে উন্নত শদনের িাভমল হনত চাই। বজন্য আমানদর জেগণনক িম্পৃি করনত হনব। তাঁনদরনক উৎিাভহত 

করনত হনব। 

বাঙাভল বীনরর জাভত। যুদ্ধ কনর শদনের স্বাধীেতা অজিে কনরভি আমরা। আমরা অবশ্যই পভরশ্রম কনর ব শদে শেনক 

দাভরদ্র্ে ূরর কনর বা লানদেনক বকটি সুখী-িমৃদ্ধ, োভন্তর শদে ভহনিনব পভরণত করব, ইেোআল্লাহ। 

আসুে িবাই আমরা বকনযানগ ব লনযে অজিনে কাজ কভর। আপোনদর িব িাঙ্গীণ িািল্য কামো করভি।  

শখাদা হানিজ। 

জয় বা লা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বা লানদে ভচরজীবী শহাক। 

... 


