
নিহত এবং অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ ঘটিায় আহত সাংবানিকদির মাদে  

অনুিাদির চেক নবতরণ অনুষ্ঠাি  

ভাষণ  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী  

চেখ হানসিা  

প্রধািমন্ত্রীর কার্ ঘালয়, ঢাকা, রনববার, ১৩ শ্রাবণ ১৪২০, ২৮ জুলাই ২০১৩  

 

নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম 

সহকমীবৃন্দ,  

সাংবানিক চিতৃবৃন্দ,  

ভাতাপ্রাপ্ত সাংবানিক ও সাংবানিকবৃদন্দর পনরবাদরর সিস্যবৃন্দ,  

উপনস্থত সুনধমন্ডলী।  

            আসসালামু আলাইকুম।  

সাংবানিক সহায়তা ভাতা/অনুিাি ২০১২ নবতরণ অনুষ্ঠাদি সবাইদক আন্তনরক শুদভচ্ছা জািানচ্ছ।  

এ তহনবদলর আওতায় এবার আমরা ১৫৮ জি সাংবানিক এবং সাংবানিক পনরবাদরর সিস্যদির মাদে ১ চকাটি টাকার 

সহায়তা ভাতা/অনুিাদির চেক প্রিাি করা হদচ্ছ। গত বছর প্রথমবাদরর মত আমরা ৬১ জি সাংবানিদকর মাদে ৫০ লাখ টাকার 

ভাতা প্রিাি কনর।  

সাংবানিকতা একটি মহাি চপো হদলও আমাদির চিদের অনধকাংে সাংবানিদকর োকুনরর স্থানয়দের চকাি নিশ্চয়তা 

এখিও চিই। মানলকদির মনজঘর উপর তাঁদির োকুনর নিভ ঘরেীল। আবার োকুনরর ছাড়ার সময়ও চবনেরভাগ চেদে তাঁরা 

গ্রাচুইটি/চপিেি চকাি নকছুই পাি িা। ফদল অদিদকই মাদেমদেই নিিারুণ অথ ঘকদে পদড়ি।  

এসব সাংবানিক ভাইদবাি নকংবা তাঁদির পনরবাদরর সিস্যদির আদগ নবনচ্ছন্নভাদব সাহায্য সহদর্ানগতা করা হত। এসব 

নিক নবদবেিা কদর আনম এবার িানয়ে চিওয়ার পর সাংবানিক সহায়তা তহনবল গঠদির উদযাগ চিই। গত বছর এ সংক্রান্ত 

িীনতমালা প্রণয়ি করা হয় এবং আমরা ৫০ লাখ টাকা চিই। এবার তা বানড়দয় ১ চকাটি করা হদয়দছ। এই িীনতমালা ও তহনবল 

গঠদির মােদম সাংবানিক সমাদজর িীর্ ঘনিদির একটি িাবী পূরণ হদয়দছ।  

সুনধমন্ডলী,  

আমাদির সরকার তদের অবাধ প্রবাহ এবং সংবািপে তথা গণমােদমর পূণ ঘ স্বাধীিতায় নবশ্বাসী। গণতানন্ত্রক োসি 

ব্যবস্থার প্রানতষ্ঠানিক রূপদক সুসংহত করা, স্বচ্ছতা এবং প্রোসদি জবাবনিনহতা নিনশ্চত করার জন্য গণমােদমর ইনতবােক 

ভূনমকা পালি কদর থাদক।  

আমাদির সংনবধাদি নেন্তা, নবদবক, বাকস্বাধীিতা ও গণমােদমর স্বাধীিতার নিশ্চয়তা নবধাি করা হদয়দছ। আমাদির 

নিব ঘােিী অঙ্গীকাদর প্রিত্ত প্রনতশ্রুনত অনুর্ায়ী আমরা স্বাধীি গণমােম এবং তদের অবাধ প্রবাহ নিনশ্চত কদরনছ। বাংলাদিদের 

গণমােম আজ পূণ ঘ স্বাধীিতা চভাগ করদছ।  

গণমােদমর এই স্বাধীিতা চর্ি অটুট থাদক এবং ধারাবানহকতা বজায় থাদক চস লদেে আমাদির সরকার নিরলসভাদব 

কাজ কদর র্াদচ্ছ।  

তদের অবাধ প্রবাহ নিনশ্চত করার লদেে তে অনধকার আইি ২০০৯ পাে করা হদয়দছ। প্রোসদির নবনভন্নস্তদর স্বচ্ছতা 

ও জবাবনিনহতা নিনশ্চত করার জন্য গঠি করা হদয়দছ তে কনমেি।  

সুনধমন্ডলী,  

আপিারা জাদিি, নবজ্ঞাদির অগ্রগনত ও প্রযুনি নবকাদের ধারাবানহকতায় বতঘমাদি নপ্রণ্ট নমনিয়ার পাোপানে ইদলক্ট্রনিক 

নমনিয়ার দ্রুত নবস্তার র্টদছ।  



তদের অবাধ প্রবাহ নিনশ্চত করার জন্য গত চময়াদি আমরা চবসরকানর খাদত প্রথম টিনভ েোদিল পনরোলিার অনুমনত 

চিই। এরই ধারাবানহকতায় আমরা এবার আরও ১৫টি চবসরকানর টিনভ েোদিদলর অনুমনত নিদয়নছ। র্ার অনধকাংে ইদতামদেই 

সম্প্রোর শুরু কদরদছ।  

এছাড়া আরও ৭টি এফ.এম চরনিও'র অনুমনত নিদয়নছ। সারাদিদে ১৬টি কনমউনিটি চরনিও চেেদির অনুমনতও আমরা 

প্রিাি কদরনছ। গ্রামীণ জিদগাষ্ঠী ও অবদহনলত জিদগাষ্ঠীদক উন্নয়দির মূল চরাতধারায় সম্পৃি করার চেদে কনমউনিটি চরনিও 

সহায়ক ভূনমকা পালি করদব বদল আমরা নবশ্বাস কনর।  

১৪টি কনমউনিটি চরনিও চেেি ইদতামদে তাদির প্রোর কার্ ঘক্রম শুরু কদরদছ। অবনেে দু'টির সম্প্রোর কার্ ঘক্রম 

প্রনক্রয়াধীি। বতঘমাদি নবদিেী টিনভ েোদিলগুদলা চথদক প্রোনরত সংবাি, আদলােিা অনুষ্ঠাি বাধাহীিভাদব আমাদির চিদে প্রোনরত 

হদচ্ছ।  

নপ্রণ্ট নমনিয়ারও ক্রমান্বদয় নবস্তৃনত র্টদছ। বতঘমাদি দিনিক, সাপ্তানহক ও পানেকসহ অন্যান্য ্াগানজদির সং্া ৪২৫টি। 

এরমদে দিনিদকর সং্া ৩১৫টি। আমাদির উন্মুি ও উিার িীনতর ফদল গণমােদমর এই ব্যাপক নবস্তারলাভ সম্ভব হদয়দছ।  

সাংবানিকদির নবরুদে মািহানির মামলার চেদে চগ্রফতানর পদরায়ািার পনরবদতঘ সমি জানরর নবধাি কদর চফৌজিারী 

কার্ ঘনবনধ সংদোধি করা হদয়দছ। সাংবানিকবৃন্দ র্াদত হয়রানির নেকার িা হি চস লদেেই এ সংদোধিী আিা হদয়দছ।  

সাংবানিক বন্ধুরা,  

আমাদির চিদের গণমােম স্বাধীিভাদব তাদির মতামত প্রকাে করদছ। তদব এ কথা আমাদির সবাইদক মদি রাখদত 

হদব চর্, স্বাধীিতার সাদথ িানয়েেীলতা গভীরভাদব সম্পৃি। বাক স্বাধীিতার িাদম অন্যায়ভাদব অদন্যর েনরেহরণ, 

উদেশ্যপ্রদণানিত সংবাি পনরদবেি, চগাষ্ঠী স্বাদথ ঘ অসতে প্রোরণা সুস্থ স্বাধীি সাংবানিকতা ও গণতদন্ত্রর জন্য হুমনকস্বরূপ।  

গণমােদমর স্বাধীিতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংবাি প্রোদরর চেদে বস্ত্ত্তনিষ্ঠতা, ন্যায় িীনতর অনুেীলি, চিদের স্বাথ ঘ রো 

অপনরহার্ ঘ। উদেশ্যপ্রদণানিত সংবাি প্রোর সামনগ্রক গণতানন্ত্রক পনরদবেদক নবনিত কদর এবং অগণতানন্ত্রক কাদয়মী স্বাথ ঘাদন্বষীদির 

জন্য অন্যায় সুদর্াদগর পথ কদর চিয়। এ চপ্রোপদট গণমােদমর িানয়েেীলতার নবকল্প চিই।  

পনশ্চমা নবদশ্বর গণমােদমর স্ব-আদরানপত নিয়ন্ত্রণ, চিেদপ্রম এবং িানয়েেীলতা ও আেরণ নবনধর কদঠার অনুেীলি কদর 

থাদক। আমাদির চিদের গণমােমও পূণ ঘাঙ্গ স্বাধীিতা চভাগ করার পাোপানে তাদির নিজ িানয়ে সম্পদকঘ আরও সদেতি হদব 

বদল আমরা আো কনর।  

আপিাদির মদি রাখদত হদব, একটা ভুল বা নমো সংবাি একজি ব্যনি, পনরবার বা প্রনতষ্ঠাদির ধ্বংস চিদক নিদয় 

আসদত পাদর।  

অদিক সময় সংদোধিী চিওয়া হদলও তা নকন্তু চসই ব্যনি বা প্রনতষ্ঠাদির সুিাম নফনরদয় নিদত পাদর িা।  

সাংবানিক বন্ধুগণ,  

আমাদির গণতানন্ত্রক োসি ব্যবস্থা অপেনি দ্বারা বার বার বাধাগ্রস্ত হদয়দছ। এ অপেনির নবরুদে এবং পুদরাপুনর 

গণতানন্ত্রক োসি ব্যবস্থা প্রবতঘদি আমাদির সাংবানিক সমাজ নিরলস সংগ্রাম োনলদয়দছ। মহাি মুনিযুদেও তাঁরা চরদখনছদলি 

গুরুেপূণ ঘ ভূনমকা। তাই সাংবানিকদির কল্যাদণ আমরা সবসময়ই কাজ কদরনছ।  

সাংবানিকদির র্থার্থ চবতিভাতা নিনশ্চত করার জন্য সংবািপে নেদল্পর সাদথ জনড়তদির চবতিদেল সুপানরে করার 

লদেে আমরা ৮ম মজুনর চবাি ঘ গঠি কনর। এই মজুনর চবাি ঘ ইদতামদে সুপানরে আকাদর চরাদয়িাি িানখল কদরদছ। আো করা 

র্ায়, অল্প নকছুনিদির মদেই ৮ম সংবািপে মজুনর চবাি ঘ চরাদয়িাি চূড়ান্ত করা সম্ভব হদব। সাংবানিক সমাদজর িাবী পুরদণ আমরা 

সফল হব।  

বাংলাদিেদক একটি আধুনিক অগ্রসরমাি রাষ্ট্র নহদসদব নবশ্বিরবাদর আমরা পনরনেত করদত োই। আমরা োই 

বাংলাদিেদক মেম আদয়র চিদে রূপান্তর করদত। এরই আদলাদক জানতর কাদছ ২০২১ রূপকল্প আমরা নিদয়নছলাম। এ রূপকল্প 

বাস্তবায়দির জন্য আমরা িািানবধ পিদেপ নিদয়নছ।  

এই রূপকল্প বাস্তবায়দি ও নিনজটাল বাংলাদিে নবনিম ঘাদণ সাংবানিক সমাদজর সব ঘাত্মক সহায়তা আমরা সবসময়ই 

প্রতোো কনর।  



আপিারা জাদিি, সব ঘকাদলর সব ঘদশ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু চেখ মুনজবুর রহমাি িানরদ্র্েমুি, ক্ষুধামুি এক 

সমৃেোলী চসািার বাংলার স্ব্ন  চিদখনছদলি। আমরা নবশ্বাস কনর আপিাদির সবার সহদর্ানগতায় আমরা জানতর নপতার স্বদ্ন র 

চসািার বাংলা গদড় তুলদত সমথ ঘ হব। আপিাদির সবাইদক আবারও ধন্যবাি।      

চখািা হাদফজ।  

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদিে নেরজীবী চহাক।  


