
নিহত সাাংবানিকদির পনরবার এবাং অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ ঘটিায় আহত  

সাাংবানিকদির মাদে অনুিাদির চেক প্রিাি অনুষ্ঠাি  

 

ভাষণ  

 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী  

 

চেখ হানসিা  

 

প্রধািমন্ত্রীর কার্ ঘালয়, ঢাকা, রনববার, ১৭ আষাঢ় ১৪১৯, ১ জুলাই ২০১২  

 

নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

সাাংবানিক চিতৃবৃন্দ,  

নিহত সাাংবানিকদির পনরবার এবাং অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ ঘটিায় আহত সাাংবানিকবৃন্দ,  

উপনস্থত সুনধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

নিহত সাাংবানিকদির পনরবার এবাং অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ ঘটিায় আহত সাাংবানিকদিরদক অনুিাি প্রিাদির এই অনুষ্ঠাদি 

উপনস্থত সকলদক আমার আন্তনরক শুদভচ্ছা জািানচ্ছ।  

আনম নিহত সাাংবানিকদির আত্মার োনন্ত কামিা করনি। তাদির পনরবাদরর প্রনত সমদবিিা জািানচ্ছ। আহত ও অসুস্থ 

সাাংবানিকদির দ্রুত আদরাগ্য কামিা করনি।  

চিদের সাাংবানিকদির জন্য আজ একটি আিদন্দর নিি। আমাদির জন্যও আজ একটি নবদেষ নিি। সরকার এই প্রথম 

সাাংবানিকদির সহায়তার জন্য একটি তহনবল গঠি কদরদি। একটি িীনতমালা হদয়দি। ফদল আমরা আজ ৬১ জিদক সহায়তা 

করদত পারনি। ভনবষ্যদত তহনবল আদরা বড় হদব। আমরা আদরা চবেী সাাংবানিক ভাই-চবািদক সহদর্ানগতা করদত পারদবা।  

সুনধমন্ডলী,  

গণতন্ত্র সুসাংহত করা, সরকারী কম ঘকাদন্ড স্বচ্ছতা ও জবাবনিনহতা নিনিত করা এবাং সুোসি প্রনতষ্ঠায় স্বাধীি ও 

িানয়ত্বেীল গণমাধ্যদমর ভূনমকা অতযন্ত চবেী।  

এ জন্যই সব ঘকাদলর সব ঘদেষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু চেখ মুনজবুর রহমাি ১৯৭২ সাদলর সাংনবধাদি ৩৯ অনুদচ্ছদি 

চিদের প্রদতযক িাগনরদকর বাক্-স্বাধীিতা এবাং সাংবাি মাধ্যদমর স্বাধীিতার নিিয়তা নিদয় চগদিি।  

জানতর নপতার পিাঙ্ক অনুসরণ কদর আমরা আমাদির নিব ঘােিী ইেদতহাদর গণমাধ্যদমর স্বাধীিতা সুনিনিত করার 

প্রনতশ্রুনত নিদয়নিলাম। বাাংলাদিদের গণমাধ্যম আজ তাই পূণ ঘ স্বাধীিতা চভাগ করদি।   

আমরা তদের অবাধ প্রবাহদক নবদেষ গুরুত্ব চিই। এ জন্য তে অনধকার আইি করা হদয়দি। এ আইদির সুষ্ঠু বাস্তবায়ি 

নিনিত করদত তে কনমেি গঠি করা হদয়দি। '৯৬ সরকাদরর সময় আমরাই প্রথম চবসরকারী টিনভ েযাদিদলর অনুমনত চিই। 

গণমাধ্যদম সুস্থ প্রনতদর্ানগতার দ্বার উদমাক্ত কনর। এবার আমরা আদরা ১৫টি চবসরকারী টিনভ েযাদিদলর অনুমনত নিদয়নি। এফএম 

ব্যান্ড চরনিও ও কমুযউনিটি চরনিও'র অনুমনত নিদয়নি।  



আমরা নবশ্বাস কনর, জিগদণর ক্ষমতায়দির মূল েনক্ত তে। তাই আমরা গ্রাম পর্ ঘন্ত তদের অবাধ প্রবাহ নিনিত কদরনি। 

নপ্রন্ট নমনিয়ারও ক্রমান্বদয় নবস্তৃনত র্দটদি।  

সাাংবানিকদির অদহতুক হয়রানি বদে নক্রনমিাল প্রনসনিউর চকাি সাংদোধি কদর মািহানি মামলায় চগ্রফতারী পদরায়ািা 

জানরর পনরবদতঘ সমি জানরর নবধাি োলু করা হদয়দি। আমরা অষ্টম ওদয়জ চবাি ঘ গঠি কদরনি।  

সাাংবানিকবন্ধুগণ,  

স্বাধীিতা পাওয়ার চেদয় স্বাধীিতা রক্ষা করা অদিক কঠিি। এ জন্য অদিক চবেী িানয়ত্বেীলতার প্রদয়াজি হয়। আমাদির 

রাজনিনতক িীনত-আিদে ঘ মতদভি থাকদত পাদর। নকন্তু সবনকছুর ঊদবঘ চিদের স্বাথ ঘ। চিেদপ্রদম উদ্বুদ্ধ হদয় প্রদতযদক নিদজর 

নবদবকদক সিা জাগ্রত রাখদত পারদল চিে আদরা দ্রুত এনগদয় র্াদব।  

আমাদির মদি রাখদত হদব, চিে স্বাধীি িা হদল বাঙানল জানতর এ উন্ননত হদতা িা। নমনিয়ার নবকাে র্টদতা িা। তাই 

স্বাধীিতা সাংগ্রাম ও মুনক্তযুদ্ধ আমাদির চেতিা। আমাদির প্রদতযদকর চপ্ররণার মূল উৎস। এখাদি চকাদিা র্াটনত চিখা নিদল জানত 

নহদসদব আমরা এগুদত পারদবা িা। তাই নমনিয়াদকও বস্ত্তনিষ্ঠ সাংবাি ও অনুষ্ঠাি প্রোর, সতয ও ন্যাদয়র অনুেীলি এবাং চিদের 

স্বাথ ঘ রক্ষাদক সদব ঘাচ্চ অগ্রানধকার নিদত হদব।  

জানতর নপতার আিদে ঘ গড়া আমাদির রাজিীনতর মূল লক্ষয, গ্রামীণ জিদগাষ্ঠীর উন্নয়ি নিনিত করা। তাদির অনধকার 

সমুন্নত রাখা। র্াদত িানরদ্র্য হ্রাস পায়। তাদির আদয়র পথ সুগম হয়। গ্রামীণ অথ ঘিীনত গনতেীল হয়।  

আমরা গণতদন্ত্র নবশ্বাসী। কারণ গণতানন্ত্রক ব্যবস্থাই পাদর জিগদণর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থাি, নেক্ষা, নেনকৎসা ও চভাদটর 

অনধকার নিনিত করদত। গণতন্ত্র উতরদণ আমাদির নমনিয়াও অদিক নিষ্ঠার পনরেয় নিদয়দি। অনজঘত গণতন্ত্রদক সুসাংহত করদত 

নমনিয়াদক আদরা িানয়ত্বেীল ভূনমকা পালদির আহবাি জািাই।  

সুনধমন্ডলী,  

আমরা নেক্ষা, স্বাস্থয, কৃনষ, চর্াগাদর্াগসহ আথ ঘ-সামানজক প্রনতটি খাদত ব্যাপক উন্ননত সাধি কদরনি। নবশ্বমন্দা সদেও 

আমাদির অথ ঘিীনত এনগদয় র্াদচ্ছ। ২০১০-১১ অথ ঘবিদর ৬.৭১ েতাাংে প্রবৃনদ্ধ হদয়দি। গত অথ ঘবিদর সাত েতাাংদের কািাকানি 

প্রবৃনদ্ধ হদয়দি। এবার ৭.২ েতাাংে প্রবৃনদ্ধ অজঘদির লক্ষযমাত্রা নিধ ঘারণ কদরনি। আমাদির জিেনক্ত ও পণ্য রফতানিদত প্রবৃনদ্ধ 

অব্যাহত আদি। নরজাভ ঘ ১০ নবনলয়ি িলাদরর চবেী। বাাংলাদিদের ইনতহাদস গত বির সদব ঘাচ্চ নবদিেী নবনিদয়াগ এদসদি ১.১৩৬৪ 

নবনলয়ি িলার (১১৩ চকাটি ৬৪ লক্ষ িলার)।  

আমাদির সরকাদরর সাদড় নতি বিদর মাথানপছু আয় ৬৩০ িলার চথদক ৮৪৮ িলাদর উন্নীত হদয়দি। আত্মকম ঘসাংস্থাদির 

সুদর্াগ চবদড়দি। িানরদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাদচ্ছ। রাজস্ব আয় নদ্বগুণ হদয়দি। উন্নয়ি কম ঘকাদন্ড বরাদ্দ নদ্বগুণ কদরনি। নিনজটাল বাাংলাদিে 

গড়ার পদথ দ্রুত এনগদয় র্ানচ্ছ।  

আমরা ২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদিেদক একটি মধ্যম আদয়র চিদে পনরণত করদত োই। ক্ষুধা-িানরদ্র্যমুক্ত, প্রগনতেীল, 

োনন্তপূণ ঘ বাাংলাদিে গদড় তুলদত োই। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দির মাধ্যদম আমরা জানতর নপতার স্বদের চসািার বাাংলা গদড় 

তুলদবা। আমাদির এ র্াত্রায় আপিাদিরদক সহর্াত্রী নহদসদব চপদত োই। আসুি, সবাই নমদল আমরা চিদের অথ ঘনিনতক মুনক্ত 

নিনিত কনর।    

আপিাদির সবাইদক ধন্যবাি।  

চখািা হাদফজ।  

জয়বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদিে নেরজীবী চহাক।  

... 


