
বাাংলাদেশ টেলললিশদের চার যুগ পূলতি উদবাধে অনুষ্ঠাে  

িাষণ  

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী  

টশখ হালিো  
গণিবে, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১১ ট ৌষ ১৪১৯, ২৫ লিদিম্বর ২০১২  

 

লবিলমল্লালহর রাহমালের রালহম  

লবটিলির েশ িক-টরাতা,  

িমদবত সুলধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ টেলললিশদের চার যুগ পূলতি উ লদযে আজদকর এই শুিযদণ আলম লবটিলির িকল েশ িক-টরাতাদক আন্তলরক শুদিচ্ছা 

জাোলচ্ছ।  

আজ শুি বড়লেে। এ উ লদযে টেশ লবদেদশর িকল খৃষ্টাে ধম িাবলম্বীদক জাোই শুদিচ্ছা। Merry Christmas.  

গত চার যুগ ধদর বাাংলাদেশ টেলললিশে গণমানুদষর প্রধাে িম্প্রচার মাম হম লহদিদব েশ িক-টরাতাদক তথ্য ও লবদোেে লেদয় 

আিদে। িমাজ উন্নয়ে, মুক্তবুলির চচ িা ও মুলক্তযুদির টগৌরদবাজ্জ্বল ইলতহাি িম্পদকি জেগণদক িদচতে কদর চদলদে।  

স্বাধীেতালবদরাধীরা ১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগস্ট িব িকাদলর িব িদরষ্ঠ বাঙালল, জালতর ল তা বঙ্গবন্ধু টশখ মুলজবুর রহমােদক 

ি লরবাদর হতো কদর। ঘাতকরা তার র টিলি িবদে ঢুদক লবটিলি'র লেদবলেতপ্রাণ কমীদের হতো কদর। আজদকর এই লেদে আলম 

তাদেরদক স্মরণ করলে। তাদের আত্মার মাগলিরাত কামো করলে।  

১৯৬৪ িাদলর ২৫টশ লিদিম্বর লিআইটি, বতিমাে রাজউক িবদে টেলললিশদের কার্ িক্রম শুরু হয়। শুরুদত লতে'শ ওয়াে 

ট্রান্সলমোদরর িাহাদে ঢাকার আশ াদশ েশ মাইল এলাকায় ৩ ঘণ্টা অনুষ্ঠাে িম্প্রচার করা হদতা। স্বাধীেতার  র জালতর ল তার লেদে িদশ 

লবটিলিদত আধুলেক প্রযুলক্ত িাংযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ িাদলর ৯ টিব্রুয়ালর লিআইটির ক্ষুদ্র  লরির টেদক টেলললিশদের িকল অলিি 

রামপুরা টিলি িবে স্থাোন্তর করা হয়। ১৯৭৫ িাদলর ৬ মাচ ি রামপুরা টিলি িবদের আনুষ্ঠালেক উদবাধে হয়।  

বতিমাে িরকার লবটিলি'র স্যাদেলাইে িম্প্রচারদক িম্প্রিালরত কদরদে। লবটিলি'র টেেওয়াকি লবস্তৃত কদরদে। টেদশর প্রায় িব 

স্থাে টেদকই লবটিলি'র অনুষ্ঠাে টেখা র্ায়। এখে লবদের অলধকাাংশ টেদশ লবটিলি ওয়ার্ল্ি িালি িদির মাম হদম অনুষ্ঠাে িম্প্রচালরত হদচ্ছ। 

লবটিলি'টত আধুলেক প্রযুলক্ত ও েতুে েতুে অনুষ্ঠাে যুক্ত করা হদয়দে। এদত লবটিলি'র মাে টবদড়দে।  

জালতর ল তার স্বদের টিাোর বাাংলা গড়ার লদযে জেগণদক উবুি করদত লবটিলি'র ভূলমকা অতেন্ত গুরুত্বপূণ ি। লবদোেেমূলক 

অনুষ্ঠাদের  াশা ালশ লবটিলি জাতীয় ঐলতহে, ইলতহাি ও িাংস্কৃলতদক জেগদণর কাদে তুদল ধরদে। লশযামূলক অনুষ্ঠাে প্রচাদরও লবটিলি 

এলগদয় আদে। এ ধরদণর অনুষ্ঠাে আদরা আকষ িণীয় ও কার্ িকর করার লদযে লবটিলি'টক মদোদর্াগী হদত হদব।  

িরকাদরর উন্নয়ে কম িকাদন্ডর িাদে জেগণদক িম্পৃক্ত করা এবাং মুলক্তযুু্দির টচতোয় উবুি করদত লবটিলি'টক আদরা উদযাগী 

হদত হদব। আলম আশা কলর, টেদশর মানুদষর চালহো ও আকাঙ্ক্ষার  লরপূরক অনুষ্ঠাে ততলর এবাং িম্প্রচাদর লবটিলি তাদের অবোে 

রাখদব।  

বতিমাে িরকার লমলিয়া-বান্ধব। টেদশর লপ্রন্ট ও ইদলকট্রলেক লমলিয়া এখে পূণ ি স্বাধীেতা টিাগ করদে। '৯৬ িরকাদরর িময় 

আমরাই প্রেম টবিরকালর স্যাদেলাইে চোদেদলর অনুদমােে টেই। আমরা এবার িরকাদরর োলয়ত্ব গ্রহদণর  র তথ্য অলধকার আইে 

প্রণয়ে কদরলে। তথ্য কলমশে গঠে কদরলে। িাাংবালেকদের টবতে টবাি ি গঠে কদরলে। আমরা গণমাম হম কমীদের িহায়তা িাদন্ড বরাদ্দ 

প্রোেিহ োোলবধ কম িসূচী বাস্তবায়ে কদরলে। িাংিে টেলললিশেিহ ১৬টি েতুে টেলললিশে ও ৭টি টরলিও চোদেদলর অনুদমােে লেদয়লে। 

তদথ্যর অবাধ প্রবাহ লেলিত হদয়দে।  

লিলজোল বাাংলাদেশ গড়ায় আমরা দ্রুত এলগদয় র্ালচ্ছ। লবটিলি'টকও লিলজোলাইজি করা হদয়দে। লশযা, স্বাস্থে, কৃলষিহ 

টিবাখাতগুদলাদত লিলজোল ব্যবস্থা প্রবতিে করা হদয়দে। িদল গ্রাদমর জেগণও এখে িরকারী টিবা কমমূদে ও দ্রুত  াদচ্ছ।  



আমরা লবটিলি'র প্রযুলক্তগত লবকাশ, সৃজেশীলতার উন্নয়ে এবাং টেেওয়াকি িম্প্রিারদণ ব্যা ক কার্ িক্রম গ্রহণ কদরলে। 

বাাংলাদেশ টেলললিশে চট্টগ্রাম টকন্দ্র ৬ ঘণ্টা কদর অনুষ্ঠাে িম্প্রচার করদে। রাজশাহীদত পূণ িাঙ্গ টেলললিশে টকন্দ্র ও খুলোয় লবটিলি'র 

টস্টশে স্থা দের উদযাগ টেওয়া হদয়দে। ২০২১ িাদলর মদম হ টেদশর িবগুদলা লবিাগীয় শহদর লবটিলি'র পূণ িাঙ্গ টকন্দ্র প্রলতষ্ঠা করার 

 লরকল্পো লেদয়লে।  

চার যুগ পূলতির আজদকর এ অনুষ্ঠাদে আলম লবটিলি'র উত্তদরাত্তর িািে কামো করলে। লবটিলি'র প্রলতটি কমীদক লেষ্ঠার িাদে 

োলয়ত্ব  ালদের জন্য আহ্বাে জাোলচ্ছ।  

কৃলষ, লশল্প, বালণজে, আবহাওয়া ও জলবায়ু  লরবতিে, প্রাকৃলতক দুদর্ িাদগর পূব িািাি, স্বাস্থে, োরী ও লশশু লবষয়ক অনুষ্ঠাে প্রচাদর 

লবটিলি'টক আদরা উদযাগী হওয়ার আহবাে জাোলচ্ছ।  

লবোয়দের এ যুদগ লবটিলি'টকও টেশী-লবদেশী গণমাম হদমর িাদে প্রলতদর্ালগতা কদর টিদক োকদত হদব। এ জন্য অনুষ্ঠাদের মাে 

আদরা বাড়াদত হদব। লেয়লমত গদবষণা করদত হদব। আলম আশা কলর, আগামী লেদের চোদলঞ্জ টমাকাদবলায় লবটিলি সৃজেশীল অনুষ্ঠাে 

ততরীদত উদযাগী হদব।  

আলম বাাংলাদেশ টেলললিশদের চার যুগ পূলতি অনুষ্ঠাদের শুি উদবাধে টঘাষণা করলে।  

টখাো হাদিজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ লচরজীবী টহাক।  

... 


