
বাাংলাদেশ ববতাদেে হীেক জয়ন্তী উদবাধন অনুষ্ঠান 
ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

বশখ হাসিনা 
জাতীয় ববতাে ভবন চত্ত্বে, আগােগাঁও, ঢাকা, বিামবাে, ১ ব ৌষ ১৪২১, ১৫ সিদিম্বে ২০১৪ 

সবিসমল্লাসহে োহ মাসনে োসহম 

অনুষ্ঠাদনে িভা সত, 

িহকমীবৃন্দ, 

তথ্য মন্ত্রণালদয়ে কম মকতমাবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ ববতাদেে কম মকতমা, কম মচাসে, সশল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ,  

এবাং উ সিত সুসধমন্ডলী,  

 আস িালামু আলাইকুম। 

ঐসতহযবাহী বাাংলাদেশ ববতাদেে হীেক জয়ন্তী উেযা ন অনুষ্ঠাদন উ সিত িকলদক আসম শুদভচ্ছা জানাই।  

আগামীকাল ১৬ সিদিম্বে। আমাদেে মহান সবজয় সেবি। সবজয় সেবদিে প্রাক্কাদল আসম গভীে শ্রদ্ধাে িাদে স্মেণ 

কেসি িব মকাদলে িব মদশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতে স তা বঙ্গবন্ধু বশখ মুসজবুে েহমানদক যাঁে অসবিাংবাসেত বনতৃদে আমো অজমন 

কদেসি স্বাধীনতা।  

স্মেণ কেসি জাতীয় চাে বনতা ৈিয়ে নজরুল ইিলাম, তাজউসিন আহমে, এম মনসুে আলী ও বমাহাম্মে 

কামারুজ্জামানদক। স্মেণ কেসি মহান মুসিযুদদ্ধে সিশ লক্ষ শহীে, দু’লক্ষ সনয মাসতত মা-ববানদক; যাঁদেে িদব মাচ্চ আ্মততযাদগে 

সবসনমদয় আমো চূড়ান্ত সবজয় সিসনদয় আনদত ব দেসি। িকল যুদ্ধাহত মুসিদযাদ্ধা ও স্বজন হাোদনা  সেবাদেে িেস্যদেে প্রসত 

জানাসচ্ছ গভীে িমদবেনা। 

নানা চড়াই-উৎোই ব সেদয় বেদশে িব মবৃহৎ গণমাধ্যম বাাংলাদেশ ববতাে ৭৫ বিে পূণ ম কদেদি। এজন্য আসম 

বাাংলাদেশ ববতাদেে অগসণত বশ্রাতা, সশল্পী, কলাকুশলী, কম মকতমা-কম মচাসেিহ িাংসশস্নষ্ট িকলদক অসভনন্দন জানাই। 

জাসতে স তা সনদজ সনয়সমত ববতাে শুনদতন। ’৭০-এে সনব মাচদনে ফলাফল সতসন তাঁে ঘসনষ্ঠ িহদযাগীদেে সনদয় 

ববতাদেে মাধ্যদমই শুদনসিদলন। জাসতে স তা বাাংলাদেশ ববতাদে বহুবাে এদিদিন। তাঁে ১১৪টি ভাষণ বাাংলাদেশ ববতাদে 

িাংেসক্ষত েদয়দি। আমাে েীঘ মসেদনে অভযাি বেসিও বশানা। বি কােদণ, বাাংলাদেশ ববতাে আমাে সনদজেও সপ্রয় একটি 

প্রসতষ্ঠান। 

আ নাো জাদনন,  াসকস্তানী িামসেক জান্তা বঙ্গবন্ধুে ঐসতহাসিক ৭ই মাদচ মে ভাষণ িোিসে িম্প্রচাদেে উ ে 

সনদষধাজ্ঞা জাসে কদেসিল। এে প্রসতবাদে ববতাদেে বেশদপ্রসমক-িাহিী কমীবাসহনী বিসেন িকল অনুষ্ঠান িম্প্রচাে বন্ধ কদে 

বেন।  দেে সেন ৮ মাচ ম ইয়াসহয়া িেকাে বাধ্য হয় বিই ভাষণ িম্প্রচাে কেদত। যা সিল মুসিকামী বাঙাসল জাসতে এক 

সবোট িাফল্য। ১৯৭১ এে ৭ মাদচ মে কালজয়ী ভাষণ িম্প্রচাে ববতােদক স্বাধীনতা িাংগ্রাদমে ইসতহাদিে এক অসবদচ্ছদ্য অাংদশ 

 সেণত কদেদি। 

সুসধমন্ডলী, 

ববতাদেে যািা শুরু হয় ১৯৩৯ িাদলে ১৬ই সিদিম্বে। প্রেদম নাম সিল ধ্বসন সবস্তাে বকন্দ্র, ঢাকা।  দে এে নাম হয় 

‘অল ইসন্ডয়া বেসিও ঢাকা বেশন’।  

১৯৭১ এে ২৫ মাচ ম কালোদত  াসকস্তানী হানাোেো যখন মুসিকামী সনেস্ত্র বাঙাসলে উ ে ঝাঁস দয়  দড় তখন 

চট্টগ্রাম ববতাে বকন্দ্র বেদক আওয়ামী লীগ বনতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুে বেওয়া স্বাধীনতাে বঘাষণা  াঠ কদেন। তখন এে নাম 

হয় স্বাধীন বাাংলা সবপ্লবী ববতাে বকন্দ্র।  

ববতাদেে বেশদপ্রসমক ও অিমিাহিী কম মকতমাো চট্টগ্রাদম স্বাধীন বাাংলা সবপ্লবী ববতাে বকন্দ্র িা ন কদেন। 

আসম অতযন্ত আনসন্দত বয, আজদকে এই শুভসেদন বাাংলাদেশ ববতাে স্বাধীন বাাংলা ববতাদেে েশজন শব্দসিসনকদক 

িম্মাননা প্রোন কেল। 

মহান মুসিযুদদ্ধে িমদয় ‘স্বাধীন বাাংলা ববতাে বকন্দ্র’বক বলা হত মুসিযুদদ্ধে সবতীয় ফ্রন্ট।  

স্বাধীন বাাংলা ববতাে বেশা্মতদবাধক গান, েম্যনাট্য-জল্লাদেে েেবাে, েম্যকেন-চেম িিহ অিাংখ্য অনুষ্ঠান সনম মাণ 

ও প্রচাে কদে মুসিদযাদ্ধাদেে িাহি যুসগদয়সিল।  াশা াসশ অবরুদ্ধ মুসিকামী বেশবািীদক মুসিে বপ্রেণায় উিীপ্ত কদেসিল। 
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তখন স্বাধীন বাাংলা ববতােদকন্দ্রই মুসজব নগে িেকাে ও মুসিবাসহনীে িাদে মুসিকামী জনগদণে বিতুবন্ধন অটুট বেদখসিল। 

তাই আজদকে বাাংলাদেশ ববতাে স্বাধীন বাাংলা ববতাে বকদন্দ্রে গসব মত উত্তোসধকাে। আসম ‘স্বাধীন বাাংলা ববতাে বকদন্দ্র’ে বীে 

শব্দসিসনকদেে গভীে শ্রদ্ধাে িাদে স্মেণ কেসি।  

জাসতে স তাদক ি সেবাদে হতযাে  ে বাাংলাদেশ ববতােদক বকান িেকাসে আদেশ িাড়াই োতাোসত বেসিও 

 াসকস্তাদনে আেদল বেসিও বাাংলাদেশ কো হদয়সিল। ১৯৯৬ িাদল িেকাে গঠদনে  ে বাাংলাদেশ ববতােদক আমো তাে 

হাোদনা বগৌেবেীপ্ত নাম সফসেদয় সেই।   

সুসধবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ ববতাে আবহমান বাাংলাে কৃসষ্ট, িাংস্কৃসত এবাং ঐসতহয ধােণ ও লালন কদে চদলদি। কালক্রদম এটি সশল্পী-

কলাকুশলী ৈতসেে সূসতকাগাদে  সেণত হয়। ববতাে বেদশে উৎ ােনমুখী কম মকান্ড প্রচাে, সশক্ষা, কৃসষ, নােীে ক্ষমতায়ন এবাং 

িাাংস্কৃসতক ঐসতদহযে উৎকষ ম িাধদন  রুেপূণ ম ভূসমকা োখদি।  

বাাংলাদেশ ববতাদেে অনুষ্ঠান ও িাংবাে প্রতযন্ত অঞ্চদলে জনমানুদষে তথ্য, সশক্ষা ও সবদনােদনে িবদচদয় সনভ মেদযাগ্য 

উৎি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুদয মাগ-দুসব ম াদক ববতাদেে সনেলি কমীবাসহনী জরুেী তথ্য প্রোন কদে িবিময়ই দুগ মত মানুদষে  াদশ  

োঁসড়দয়দিন। 

বেদশে প্রতযন্ত অঞ্চদলে প্রায় ১০ হাজাে িাংগীতসশল্পী, ৩ হাজাে নাট্যসশল্পী, ৮শ উ িা ক-উ িাস কা, ৪ হাজাে 

সশশু-সকদশাে, ৮শ কলাকুশলীদেে প্রসতভা সবকাদশে িব মবৃহৎ গণমাধ্যম বাাংলাদেশ ববতাে। এই প্রসতষ্ঠান অিাংখ্য  ণী, েসেদ্র, 

অবদহসলত, বদয়াবৃদ্ধ সশল্পীে বেঁদচ োকাে ন্যযনতম অদে মে বযাগান সেদচ্ছ।  

বাাংলাদেশ ববতাদেে  রুে অনুধাবন কদে স্বাধীনতাে  ে েই জাসতে স তা এ প্রসতষ্ঠাদনে কায মকাসেতা আেও বৃসদ্ধ 

কদেন। বসহসব মদে িয়টি ভাষায় অনুষ্ঠান িম্প্রচাদেে উদদ্যাগ বনন। এলদক্ষয সতসন ১৯৭৪ িাদল ঢাকাে অদূদে কসবেপুদে 

শট মওদয়ভ বকন্দ্র িা দনে জন্য বাাংলাদেশ ববতােদক ৬০৪ একে জসম বোি বেন।  

বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই িেকাদে এদিদি জাসতে স তাে প্রেসশ মত  দে ববতােিহ বেদশে গণমাধ্যদমে 

উন্নয়দন কাজ কদেদি। 

১৯৯৬-২০০১ বময়াদে আমোই বাাংলাদেশ ববতাদেে ঠাকুেগাঁও, োঙামাটি, বসেশাল, বান্দেবান এবাং কক্সবাজাে 

বকন্দ্র িা ন কসে। আমো জাতীয় ববতাে ভবন সনম মাণ কসে। ট্রান্সসক্র শন িাসভ মি ও বাতমা সবভাগদক কসিউটাোইজড্ কসে। 

জাতীয় ববতাে ভবদনে বফান ইন ও টক স্টুসিও িা ন  কসে। এই স্টুসিও বেদক িেকাে প্রধান সহদিদব বেদশে ইসতহাদি 

িব মপ্রেম আসম ১৯৯৭ িাদল বাাংলাদেশ ববতাদেে মাধ্যদম প্রতযন্ত অঞ্চদলে জনগদণে সবসভন্ন প্রদেে জবাব বেই।  

সুসধমন্ডলী, 

সবএনস -জামাত বজাট প্রসতটি বিক্টদেে মত বাাংলাদেশ ববতাদেও চেম অচলাবিা সৃসষ্ট কদেসিল। তাো ববতােদক 

মুসিযুদদ্ধে ইসতহাি সবকৃসতে হাসতয়াে সহদিদব ব্যবহাে কদে। এই অ শসি বাঙাসল িাংস্কৃসতদক ধ্বাংি কোে ষড়যদন্ত্রে অাংশ 

সহদিদবই ববতােদক  ঙ্গু কদে বেওয়াে বচষ্টা কদে। অন্যান্য িেকাসে প্রসতষ্ঠাদনে মত এখাদনও তাো েলীয়কেণদকই 

 দোন্নসতে মা কাঠি সহদিদব গ্রহণ কদে।  

২০০৯ িাদল জনগদণে ম্যাদন্ডট সনদয় িেকাে গঠদনে  ে আমো বাাংলাদেশ ববতােদক আবাে জনগদণে প্রসতষ্ঠাদন 

 সেণত কসে। জাতীয় ববতাে ভবদন জাসতে স তাে ম্যযোল পূনঃিা ন কো হয়। খুলনা ববতাে বকন্দ্র চত্ত্বদে জাসতে স তাে 

স্মৃসত ভাস্কয ম িম্প্রিােণ প্রকল্প গ্রহণ কসে।  

ববতােদক একটি আধুসনক গণমাধ্যম সহদিদব গদড় তুলদত আমো নতুন কদে প্রকল্প হাদত সনই। ইদতামদধ্যই 

বাাংলাদেশ ববতাদেে সিসজটালাইদজশন প্রসক্রয়া শুরু কদেসি। এখন ইন্টােদনদটে মাধ্যদম ববতাে নতুন দু’টি চযাদনদল অনুষ্ঠান 

প্রচাে কেদি। ফদল ইন্টােদনদটে  াশা াসশ বমাবাইল বফাদনে মাধ্যদমও বাাংলাদেশ ববতাে শুনদত  াদচ্ছন বশ্রাতাো।  

আমো ভসবষ্যদত স্যাদটলাইদটে মাধ্যদম বাাংলাদেশ ববতাদেে অনুষ্ঠান িম্প্রচাদেে  সেকল্পনা সনদয়সি। বঙ্গবন্ধু 

স্যাদটলাইট যা আমাদেে চলসত বময়াদেে মদধ্যই উৎদক্ষ ণ কোে  সেকল্পনা েদয়দি, বিখাদন বাাংলাদেশ ববতাদেে জন্য দু’টি 

চযাদনল বোি োখা হদয়দি।  
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আমো ২০০৯ িাদল ধামোইদয় ১০০০ সকদলাওয়াদটে মহাশসি বপ্রেণ বকদন্দ্র আধুসনক প্রযুসিে ট্রান্সসমটাে িা ন 

কসে। িাভাদেে কসবেপুদে নতুন শট মওদয়ভ বপ্রেণ যন্ত্র ও উ মহাদেদশে প্রেম বোদটদটবল এদন্টনা িা ন কসে। এে মাধ্যদম 

পৃসেবীে প্রায় ৫০ শতাাংশ এলাকায় িয়টি ভাষায় বাাংলাদেশ ববতাদেে অনুষ্ঠান িম্প্রচাে কো িম্ভব হদচ্ছ।  

এক িময় ববতাে সিল িবচাইদত আকষ মণীয় মাধ্যম। অিাংখ্য বটসলসভশন চযাদনদলে িাদে প্রসতদযাসগতায় ববতাে তাে 

আকষ মণ সকছুটা হাোদলও এে প্রদয়াজনীয়তা বকান অাংদশ কদমসন। ইোসনাং এফএম বেসিও অদনক ববসশ জনসপ্রয় হদয়  

উদঠদি।  

আমো বাাংলাদেশ ববতাদে এমএফ ট্রান্সসমশদনে আওতা বাড়াদনাে জন্য কাজ কদে যাসচ্ছ। নতুন নতুন এফএম 

ট্রান্সসমটাে ও ববতাে বেশন িা ন কো হদচ্ছ। অসচদেই ময়মনসিাংহ ও বগা ালগদে দু’টি স্বয়াং িম্পূণ ম ১০ সকদলাওয়াট এফ 

এম ববতাে বকন্দ্র িা ন কো হদচ্ছ। ২০১০ িাদল কুসমল্লা ববতাে বকদন্দ্রে িম্প্রচাে উদবাধন কসে।  

আমো ববতােদক আধুসনক, গসতশীল ও িমদয়া দযাগী গণমাধ্যদম  সেণত কেদত বদ্ধ সেকে। 

সুসধবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এদিদি গণমাধ্যদমে উন্নসত হদয়দি। ’৯৬ বময়াদে আমোই বেদশ প্রেম 

ববিেকাসে টিসভ চযাদনল চালু কসে গত িয় বিদে ৩১টি ববিেকাসে বটসলসভশন িম্প্রচাদেে অনুমসত প্রোন কদেসি। এখন বমাট 

২৬টি বটসলসভশন কাজ কেদি। 

আমো তথ্য অসধকাে আইন-২০০৯ প্রণয়ন এবাং তথ্য কসমশন প্রসতষ্ঠা কদেসি। জাতীয় িম্প্রচাে নীসতমালা-২০১৪ 

প্রণয়ন কদেসি। ববিেকাসে মাসলকানায় এফ এম বকন্দ্র িা ন ও  সেচালনা আইন-২০১৪ প্রণয়ন কো হদয়দি। এ নীসতমালাে 

আওতায় আমো ২৪টি এফএম বকন্দ্র িা দনে অনুমসত সেদয়সি। এ সনদয় ববিেকাসে খাদত বমাট ২৮টি এফএম বেসিও অনুমসত 

ব ল।  বতমমাদন ১২টি এফএম বকন্দ্র িম্প্রচাে কায মক্রম  সেচালনা কেদি। সনব মাচনী ওয়াো অনুযায়ী আমো কসমউসনটি বেসিও 

প্রসতষ্ঠা কদেসি। ইদতামদধ্য ৩২টি কসমউসনটি বেসিও িা দনে অনুমসত সেদয়সি।   

বাাংলাদেশ ববতাদেে কম মকতমা,কম মচাসে, সশল্পী-কলাকুশলীবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ ববতাে তাে কাদজে স্বীকৃসত স্বপ   সবসভন্ন জাতীয় ও আন্তজমাসতক  য মাদয় এ  য মন্ত ৪৬টি পুেস্কাদে ভূসষত 

হদয়দি। Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) এে ভাইি-বপ্রসিদিন্ট  দে 

২০১২-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৬ দুই বময়াদে বাাংলাদেশ ববতাে সনব মাসচত হদয়দি। এ জন্য আসম বাাংলাদেশ ববতাদেে িকল 

িেস্যদক অসভনন্দন জানাই। 

আ নাো সৃজনশীল অনুষ্ঠান এবাং বস্তুসনষ্ঠ িাংবাে প্রচাদেে মাধ্যদম ববতাদেে ঐসতহয িমুন্নত োখদবন। দুদয মাগ 

ব্যবিা নায় ববতােদক কীভাদব আেও কায মকে কো যায় বি সবষদয় িাংসিষ্টদেে আেও সচন্তা-ভাবনা কেদত হদব।   

আমাদেে িেকাদেে লক্ষয- োসেদ্রয সবদমাচন, গ্রামীণ অে মনীসতে সবকাশ, সশক্ষা ও স্বািযদিবা সনসিত কো, নােীে 

ক্ষমতায়ন, বেশীয় িাংস্কৃসতে সবকাশ। এই লক্ষয অজমদন ববতােদক কাজ কেদত হদব।  

এদেদশে েসেদ্র মানুদষে ট্যাদক্সে টাকায় বাাংলাদেশ ববতােিহ িেকাসে গণমাধ্যম দলা চদল। বখদট খাওয়া মানুদষে 

তথ্য  াওয়াে অসধকাে ও সুি সবদনােন সনসিত কোই আ নাদেে কাজ। এদক্ষদি বকান ধেদণে গাসফলসত িহয কো হদব না। 

বতমমান যুগ প্রসতদযাসগতাে যুগ। প্রসতদযাসগতায় টিদক োকাে জন্য প্রযুসিগত ও অনুষ্ঠান উ িা ন বকৌশদল  সেবতমন 

আনদত হদব। মানুদষে জীবন-ঘসনষ্ঠ অনুষ্ঠান সনম মাণ কেদত হদব। মদন োখদবন প্রযুসিে িাদে সৃজনশীলতা যুি না হদল 

কাসিত িাফল্য  াওয়া যাদব না।  

ববতাদেে অনুষ্ঠান যাদত বশ্রাতাদেে মানসবক  ণাবলী, বেশদপ্রম ও সুকুমাে বৃসত্তে চচ মাদক আেও বৃসদ্ধ কদে বিসেদক 

বখয়াল োখা আ নাদেে ৈনসতক োসয়ে। এই োসয়ে  ালদন আমাদেে িেকাে আ নাদেে িবধেদণে িহায়তা কেদত প্রস্তুত। 

িাংকদট, দুদয মাদগ, িম্ভাবনায় ববতাে বহাক বেদশে গণমানুদষে সবেস্ত বন্ধু - এ আশাবাে ব্যি কদে িকলদক আবােও 

ধন্যবাে জাসনদয় আসম বাাংলাদেশ ববতাদেে ৭৫ বিে পূসতম উৎিদবে শুভ উদবাধন বঘাষণা কেসি।  

বখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ সচেজীসব বহাক। 


