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স্টবসস্টমল্লাস্টহর রাহমাস্টনর রাস্টহম  

অনুষ্ঠাদনর সভাপস্টত,  

সহকমীবৃন্দ,  

স্টেয় সাাংবাস্টেকবৃন্দ,  

সুস্টধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

স্টমস্টিয়া রাদের অন্যতম স্তম্ভ। প্রেদশর প্রচাখ। সমাদের েপ িণ। উন্নয়দনর সহায়ক শস্টি। সাাংবাস্টেকরা হদচছন স্টমস্টিয়ার 

োণ। তাদের প্রপশাগত মান উন্নয়দনর সুদ াগ সম্প্রসারদণ আটতলা স্টপআইস্টব ভবদনর উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপস্টিত হদত প্রপদর 

আস্টম আনস্টন্দত। এ উপলদযে উপস্টিত সকলদক আন্তস্টরক অস্টভনন্দন োনাস্টি।  

সব িকাদলর সব িদেষ্ঠ বাঙাস্টল, োস্টতর স্টপতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুস্টেবুর রহমান ১৯৭৪ সাদল প্রেদশ েথমবাদরর মদতা 

সাাংবাস্টেকতার স্টবকাশ ও সুষ্ঠু েস্টশযদণর লদয োতীয় প্রেস ইনস্টিটিউট েকল্প অনুদমােন কদরন। িরস্টমটস্টর, কোদেদটস্টরয়া, 

বিৃতা কয ও পাঠাগারসহ একটি স্বয়াংসম্পূণ ি ইনস্টিটিউট েস্টতষ্ঠার লদযে বাদেদট ১৫ লয টাকা বরাদ্দ প্রেন।  

পঁচাত্তদরর ১৫ আগদির পর সামস্টরক সরকার শুধু সাাংবাস্টেকদের উন্নয়ন েকল্পই বন্ধ কদরস্টন। সামস্টরক েরমান োস্টর 

কদর সাংস্টবধানদক যত-স্টবযত কদর। েনগদণর প্রমৌস্টলক অস্টধকার হরণ কদর। তখন সাংবােপত্র ও সাাংবাস্টেকরা Press 

Advice বারা স্টনয়স্টন্ত্রত হদতা। সাংবােপদত্রর স্বাধীনতা স্টছল না। েনগদণর স্বাধীন মত েকাদশর প্রকাদনা সুদ াগ স্টছল না। 

স্টবএনস্টপ আমদলও এই Press Advice েথা চালু স্টছল।  

সুস্টধমন্ডলী,  

আমরা স্টছয়ানব্বইদয় সরকার গঠন করার পর স্টমস্টিয়া ও সাাংবাস্টেকদের উন্নয়দন উদযাগ প্রনই। েথমবাদরর মদতা 

প্রবসরকারী খাদত টিস্টভ চোদনল চালুর অনুদমােন প্রেই। সাাংবাস্টেকদের েন্য কল্যাণ তহস্টবল গঠন কস্টর। সাংস্টবধাদনর ৩৯ 

অনুদিে অনু ায়ী সাংবােপদত্রর পূণ ি স্বাধীনতা স্টনস্টিত কস্টর।  

আস্টম ২০০০ সাদলর ৮ই প্রেব্রুয়াস্টর এই ভবদনর স্টভস্টত্তেস্তর িাপন কস্টর। আে ভবনটি উদবাধন করস্টছ। োস্টতর স্টপতার 

প্রসই পস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন করদত প্রপদর আস্টম গস্টব িত।  

নবস্টনস্টম িত ভবদন সাাংবাস্টেকদের েস্টশযণ ও গদবষণা সুস্টবধা আরও বাড়াদনা হদয়দছ। েস্টশযণাথীদের েন্য আবাসন 

সুস্টবধা সৃস্টি করা হদয়দছ। একটি আইটি ল্যাব িাপন করা হদয়দছ। ভবনটি প্রেদশর সকল সাাংবাস্টেদকর প্রপশাগত মান উন্নয়দন 

পীঠিাদন পস্টরণত হদব বদল আশা কস্টর।  

সুস্টধমন্ডলী,  

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাকামী বাঙাস্টল োস্টতর পথ-েেশ িক স্টহদসদব আস্টবর্ভ িত না হদল হয়দতা সাাংবাস্টেকই হদতন। আপনারা 

োদনন, ছাত্রেীবদন স্টতস্টন কলকাতা প্রথদক েকাস্টশত দেস্টনক ইদত্তহাে-এর এদেদশর েস্টতস্টনস্টধ স্টহদসদব কাে কদরন। বঙ্গবন্ধু 

সাাংবাস্টেক-বান্ধব স্টছদলন। স্টতস্টন  খন পাস্টকস্তানী শাসন-প্রশাষণ-বঞ্চনার স্টবরুদে লড়াইদয় প্রনতৃত্ব প্রেন, তখন সাংবােকমীরা 

স্টছদলন তাঁর সহায়ক শস্টি।  

োস্টতর স্টপতা ১৯৭২ সাদলর ১৬ই জুলাই োতীয় প্রেস ক্লাদব ঢাকা সাাংবাস্টেক ইউস্টনয়দনর েথম বাস্টষ িক সাধারণ 

সভায় েধান অস্টতস্টথর ভাষদণ বদলস্টছদলন, ‘‘গণতদন্ত্রর একটা নীস্টতমালা আদছ। সাাংবাস্টেকতারও একটা নীস্টতমালা আদছ। এ 

দুদটা মদন রাখদল আমরা অদনক সমস্যা সমাধান করদত পারব।''  

দুুঃখেনক হদি, আেও অদনদক গণতন্ত্র ও সাাংবাস্টেকতার নীস্টত এস্টড়দয় প্র দত চান। সাংস্টবধান মানদত চান না। 

অসতেদক সুগার প্রকাদটি কদর পস্টরদবশদনর মাধ্যদম পাঠক-েশ িকদক স্টবভ্রান্ত করদত চান। সন্ত্রাস ও েঙ্গীবােদক মেে প্রেন। 



স্টকছু মহদলর এই অপদচিা শুধু স্বাধীনতাস্টবদরাধী ও তাদের অনুসারীদেরদকই উৎসাস্টহত করদব। তারা আরও সস্টহাংস ও 

প্রেশস্টবদরাধী কাদে স্টলপ্ত হদব।  া শাস্টন্তস্টেয়, গণতন্ত্রমনা ১৬ প্রকাটি মানুদষর কাম্য নয়।   

তাই বঙ্গবন্ধুর প্রসই উদ্ধৃস্টতটি আেও অতেন্ত োসস্টঙ্গক। োস্টয়ত্বশীল ব্যস্টিরা  স্টে মুদখ এক কথা বদলন, আর কদরন 

আদরকটা তাহদল গণতদন্ত্র ঝুঁস্টক বাদড়। অপসাাংবাস্টেকতার েন্ম হয়। েনগদণর স্টনভ িরতার িানগুদলা দুব িল হয়। তাই স্টমস্টিয়াদক 

এ ব্যাপাদর আরও োস্টয়ত্বশীল হওয়ার আহ্বান োনাস্টি।  

আেকাল স্টমস্টিয়াদত প্রেস্টখ, অদনদকই সব স্টবষদয় স্টবদশষদের মদতা মতামত প্রেন। তাদের প্রকাদনা োয়বেতা প্রনই। 

েবাবস্টেস্টহও করদত হয় না। শুধু সরকার ও রােনীস্টতস্টবে নয় সকলদকই েবাবস্টেস্টহর আওতায় আনদত হদব। স্টমস্টিয়াদক এ 

োস্টয়ত্ব পালন করদত হদব। এেন্য স্টমস্টিয়ার মাস্টলক-সাাংবাস্টেকসহ সবাইদক বস্ত্ত্তস্টনষ্ঠ ও সতোনুসন্ধানী হদত হদব। উৎদসর 

গভীদর প্র দত হদব। গদবষণা করদত হদব। এসব প্রযদত্র সহায়তার েন্যই আমরা স্টপআইস্টবদক শস্টিশালী কদরস্টছ।  

সুস্টধবৃন্দ,  

আমরা ২০০৮ এর স্টনব িাচনী ইশদতহাদর ২০২১ সাদলর মদধ্য স্টিস্টেটাল বাাংলাদেশ েস্টতষ্ঠার অঙ্গীকার কস্টর। আমরা 

স্টমস্টিয়ার পূণ ি স্বাধীনতা এবাং অবাধ তথ্য েবাদহর স্টনিয়তা প্রেই।  

বতিমান সরকাদরর প্রপৌদন পাঁচ বছর প্রশদষ আমরা প্রগৌরদবর সাদথ োনাস্টি প্র , বাাংলাদেশ এখন অদনকটাই 

স্টিস্টেটাইেি। স্টিস্টেটাল সুস্টবধা গ্রাম প িন্ত প্রপৌুঁদছ প্রগদছ। নতুন েেদন্মর োনলাভ সহে হদয়দছ। এই সুস্টবধা স্টমস্টিয়া, স্টশযাথী, 

প্রপশােীবী, গ্রাদমর নারী ও কৃষক, প্ররাগী, স্টবস্টভন্ন প্রসবা গ্রহণকারীসহ সমাদের সব িস্তদরর মানুষ প্রভাগ করদছ।  

অনলাইন স্টমস্টিয়া সৃস্টি হদয়দছ। সামাস্টেক ওদয়বসাইটগুদলার ব্যবহারও স্টেন স্টেন বাড়দছ। অপব্যবহারও হদি। এসব 

বদন্ধ সামাস্টেক সদচতনতা বাড়াদনা হদব।  

আমরা এবার যমতায় আসার পর গণমাধ্যমদক শস্টিশালী করার লদযে বহুমুখী পেদযপ স্টনদয়স্টছ। তথ্য অস্টধকার 

আইন েণয়দনর মাধ্যদম সাাংবাস্টেকদের তথ্য পাওয়ার অস্টধকার স্টনস্টিত কদরস্টছ।  

এবার ১৭টি স্যাদটলাইট টিস্টভ চোদনদলর অনুদমােন প্রেয়া হদয়দছ। কস্টমউস্টনটি প্ররস্টিও চালু হদয়দছ। এদত িানীয় 

েনগণ উপকৃত হদি। সাাংবাস্টেকদের হয়রাস্টন বদন্ধ তাদের স্টবরুদে মানহাস্টনর মামলার প্রযদত্র প্রগ্রেতাস্টর পদরায়ানার পস্টরবদতি 

সমন োরীর স্টবধান কদর প্রেৌেোরী কা িস্টবস্টধ সাংদশাধন করা হদয়দছ।  

সাাংবাস্টেকদের কল্যাদণ সাাংবাস্টেক সহায়তা তহস্টবল গঠন করা হদয়দছ। এ সাংক্রান্ত নীস্টতমালা করা হদয়দছ। েরুরী 

েদয়ােদন তারা এখন অদনক প্রবশী সহায়তা পাদিন। েধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহস্টবল প্রথদকও সহায়তা করা হদি। সাাংবাস্টেকদের 

 থা থ প্রবতন-ভাতা স্টনস্টিত করদত অিম ওদয়ে প্রবাি ি প্র াষণা করা হদয়দছ। সাংস্টিি সকদলর মতামত স্টনদয় োতীয় সম্প্রচার 

নীস্টতমালা চূড়ান্ত প িাদয় রদয়দছ।  

স্টমস্টিয়া এখন প্র দকাদনা সমদয়র প্রচদয় প্রবশী স্বাধীনতা প্রভাগ করদছ। তদব এ স্বাধীনতা  থা থ ব্যবহার না করদল তা 

স্টমস্টিয়া ও প্রেদশর েন্য অকল্যাণ বদয় আনদব।  

ইোস্টনাং হরতাল-অবদরাদধর নাদম গণমাধ্যদমর সাংবােকমীরা আক্রান্ত হদি। তাদের  ানবাহন ভাঙচুদরর স্টশকার 

হদি। ধম িান্ধরা গণমাধ্যদমর কন্ঠদরাদধর পাঁয়তারা করদছ। অদনদক গণমাধ্যম ও সাংবােপদত্রর স্টবরুদে অশালীন ও আক্রমণাত্মক 

কথা বদলন। তারা গণতদন্ত্রর েন্যও মারাত্মক হুমস্টকস্বরূপ। সাাংবাস্টেকদের ঐকেবেভাদব এসব অপশস্টিদক প্রমাকাদবলা করদত 

হদব। প্রেদশর উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সাাংস্টবধাস্টনক ধারাদক অব্যাহত রাখদত আরও তৎপর হদত হদব।  

সাাংবাস্টেকদের গদবষণা প্রোরোর করদত েস্টশযণ মস্টিউল ও প্রকৌশল যুদগাপদ াগী করদত প্রেস ইনস্টিটিউটদক আদরা 

উদযাগী হওয়ার আহবান োনাই।  াদত েস্টশস্টযত সাাংবাস্টেকরা সতে ও ন্যায় েস্টতষ্ঠায় সমথ ি হয়। বস্ত্ত্তস্টনষ্ঠ সাংবাে পস্টরদবশদন 

উবুে হয়। প্রেদশর উন্নয়ন ও কল্যাদণ আরও স্টনদবস্টেত হয়।  াদত েনগদণর মদধ্য গণতন্ত্র ও মুস্টিযুদের প্রচতনা স্টচরিায়ী হয়।  

সুস্টধমন্ডলী,  

বতিমান সরকাদরর সময় ৫ হাোর ৮০৩টি স্টনব িাচন-উপস্টনব িাচন অনুস্টষ্ঠত হদয়দছ। ৬৪ হাোর ২৩ েন েনেস্টতস্টনস্টধ 

স্টনব িাস্টচত হদয়দছন। প্রকাথাও প্রকাদনা অস্টভদ াগ উদঠস্টন। সাাংবাস্টেকরা এর েতেযেশী। আমরা েনগদণর প্রভাট ও ভাদতর 

অস্টধকার পূরদণর মাধ্যদম গণতন্ত্রদক সুদৃঢ় করদত চাই। সাংস্টবধানদক সমুন্নত রাখদত চাই।  

সামদন োতীয় সাংসে স্টনব িাচন। এই স্টনব িাচনদক সুষ্ঠ,ু স্টনরদপয ও শাস্টন্তপূণ ি করদত সাাংবাস্টেকদেরও অবোন রাখার 

আহ্বান োনাই।  াদত বাাংলাদেশ ২০২১ সাদলর মদধ্য ক্ষুধামুি, োস্টরদ্র্েমুি, সমৃে প্রেদশ পস্টরণত হয়। োস্টতর স্টপতার প্রসানার 

বাাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়।  



তরুণ েেন্ম সাাংবাস্টেকতা প্রপশায় আরও উৎসাহী হদব এ আশা ব্যি কদর আস্টম বাাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউদটর নতুন 

ভবদনর শুভ উদবাধন প্র াষণা করস্টছ।  

সকলদক ধন্যবাে।                                                                         

প্রখাো হাদেে।  

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ স্টচরেীবী প্রহাক। 

 


