
সংবাদ সম্পাদক প্রয়াত বজলুর রহমান পদক ববতরণ অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবসনা  

ঢাকা, শুক্রবার, ১৩ চৈত্র ১৪১৫, ২৭ মাৈ চ ২০০৮  

 

বব   ল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

 

সম্মাবনত সভাপবত,  

বপ্রয় সাংবাবদক, শেখক, বুবিজীবী, সংস্কৃবতকমী  

এবং সমববত সুবধবৃন্দ,  

 

আসসাোমু আোইকুম।  

 

অসবকাবৈ সতয প্রকাবের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নই একজন সাংবাবদকবক শ ৌরবদীপ্ত কবর শতাবে। মানুবষর কল্যাবণর 

েবযয সততা, বনষ্ঠা, একাগ্রতা বনবয় কাজ করবে মবনর স্ববস্তর সাবে স্ব স্ব শযবত্র সাফল্যও আবস। সংবাদ সম্পাদক বজলুর 

রহমাবনর শযবত্র এ কোগুবো প্রব াজয। সারাটা জীবন বতবন একটি সুস্থ্য সমাবজর জন্য সংগ্রাম কবরবেন। একটি অসম্প্রদাবয়ক 

োবিপূণ চ, ন্যায়বভবিক, শোষণমুক্ত সমাজ প্রবতষ্ঠার জন্যই বতবন কাজ কবর শ বেন।  

বজলুর রহমান বেবেন ব্যবক্ত ত আৈরবণ অসাধারণ ববনয়ী, মৃদুভাষী বকন্তু আদে চ ত অবস্থ্াবন অস্ভবব ৃঢ়  একজন মানুষ। 

ষাবটর দেক শেবক শুরু কবর মৃত্যযর পূব চ প চি বাংোবদে এবং বাঙাবের প্রবতটি ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাবম বতবন বেবেন সামবনর 

কাতাবরর সাহসী চসবনক।  

সব চকাবের সব চবেষ্ঠ বাঙাবে জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাবনর শনতৃবে পবরৈাবেত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান 

মুবক্তযুবি শেখক ও সাংবাবদক বহবসবব বতবন অনন্য ভূবমকা পােন কবরবেন। একটি  ণতাবন্ত্রক, অসাম্প্রদাবয়ক, ন্যায়বভবিক 

োবিপূণ চ সমাজ  ঠবন আজ  খন বজলুর রহমাবনর মত শোবকর প্রবয়াজন বেে সববৈবয় শববে, তখনই আমরা তাঁবক হারাোম।  

আবম বববেষ কারা াবর আটক অবস্থ্ায় বজলুর রহমাবনর মৃত্যয সংবাদ পাই। তাঁর সহধবম চনী আওয়ামী েী  শপ্রবসবিয়াম 

সদস্য শব ম মবতয়া শৈৌধুরীবক আবম সান্ত্বনা জানাবনার সুব া ও পাইবন। বহু শবদনার মবে এটিও আমার জন্য কম শবদনা নয়।  

আমাবক অন্যায়ভাবব,  াবয়র শজাবর বমথ্যা অজুহাত ও অবভব াব  আটক করা হবয়বেে। পরবতী সমবয় তা প্রমাণ 

হবয়বে। আমার অপরাধ বেে আবম মানুবষর ভাগ্য পবরবতচবনর কো ববেবে।  ণতন্ত্র পুনঃপ্রবতষ্ঠার কো ববেবে। সন্ত্রাস, দুনীঁবত, 

লুটপাট, অোবির ববরুবি কো ববেবে।  া সতয তাই ববেবে। বমথ্যার আেয় শনইবন। দাবরবের ববরুবি কো ববেবে। ববেবে সুোসন 

ৈাই।  

আজকাে অবনবকই ববে োবকন, সাংবাবদকবদর না-বক শকান বন্ধু োবক না। বকন্তু আবম বেবত ৈাই, অবশ্যই 

সাংবাবদকবদর বন্ধু োবক। জন বণর পবয  াঁরা কাজ কবরন, মানুবষর জন্য কো ববেন, তাঁরা কখনই বন্ধুহীন হন না। বজলুর 

রহমান বন্ধুহীন বেবেন না।  

ব্যবক্ত তভাবব তাঁর সবঙ্গ আমার সম্পকচ বেে েিার, সম্মাবনর, প্রীবতর। ১৯৮১ সাবে বাংোবদে আওয়ামী েীব র 

সভাবনত্রীর দাবয়ে শনওয়ার পর বববভন্ন সমবয় রাজননবতক ক্রাবিেবে বা দুঃসমবয় আবম তাঁর পরামে চ শপবয়বে, সহব াব তা 

শপবয়বে।  

আবম  খন সাব-শজবে বন্দী, তখন  ড্ডাবেকা প্রবাবহ  া ভাবসবয় না বদবয় আতবকর শসই বদনগুবোবত বজলুর রহমান  া 

সতয ববে শজবনবেন, তাই ববেবেন।  ণতবন্ত্রর পবয, মানুবষর পবয কো ববেবেন। ভীবতর কাবে, প্রবোভবনর কাবে আত্মসমপ চণ 

কবরনবন। বনবজর কণ্ঠস্বর বা কেমবক কারও কাবে বন্ধক শদনবন।  



সুবধবৃন্দ,  

আবম ববশ্বাস কবর,  ণতন্ত্র োড়া সমাবজ মানবাবধকার প্রবতবষ্ঠত হবত পাবর না। আবার  ণতন্ত্রবক শটকসই করবত, 

মানুবষর অবধকার প্রবতষ্ঠার শযবত্র বনয়ামক ভূবমকা পােন করবত পাবর সংবাদপত্র তো বমবিয়া।  

সংবাদপবত্রর কাজ হবে জন বণর মতামত ও আো-আকাঙ্ক্ষাবক ত্যবে ধরা। বজলুর রহমান সংবাদপবত্রর এই মূে 

কাজটি সম্পবকচ সবৈতন বেবেন। তাই বতবন আমৃত্যয শৈষ্টা কবরবেন জন বণর আো-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও দুদ চোবক ত্যবে ধরবত। 

সাধারণ মানুবষর দু চবত, অসহায়ে, শোষণ-বন চাতন তাঁবক কষ্ট বদত। বতবন ববশ্বাস করবতন,  ণতন্ত্র প্রবতষ্ঠা োড়া সাধারণ 

মানুবষর  মুবক্ত শকানভাববই স্ভবব নয়।   

সুবধবৃন্দ,  

১৯৭৫ সাবে সব চকাবের সব চবেষ্ঠ বাঙাবে জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুবজবুর রহমানবক সপবরবাবর হতযার মে বদবয় শ  

শনবতবাৈক পবরবতচবনর সূৈনা হয়, তার ববরুবি বতবন অবস্থ্ান বনবয়বেবেন।  

আবরা-এেীয়  ণসংহবত পবরষবদর শনতা বহবসবব বজলুর রহমান আবরা-এেীয় শদেসমূবহ বনপীবড়ত, ববিত ও 

মুবক্তকামী মানুবষর জন্য কাজ কবরবেন।  

আমাবদর সংবাদপত্র জ বতর পবেকৃৎ মাবনক বময়া, জহুর আহবম্মদ শৈৌধুরী, আব্দুস সাোম, সবিাষ গুপ্ত ও বজলু ভাইবদর 

সাংবাবদকতার ধারাবক আরও ববকবেত করার মােবমই সাংবাবদক বজলুর রহমাবনর প্রবত সবতযকার েিা জানাবনা হবব ববে 

আবম মবন কবর।  

সুবধমন্ডেী,  

শদবে বতচমাবন মত প্রকাবের পূণ চ স্বাধীনতা ববরাজ করবে। সংবাদপত্র ও ইবেকট্রবনক বমবিয়া পূণ চ স্বাধীনতা শভা  করবে।  

আমার সরকার  ণতাবন্ত্রক সংস্কৃবতর ৈৈ চার ধারাবক অব্যাহত রাখার জবন্য সংবাদপবত্রর স্বাধীনতাবক সমুন্নত রাখব।  

সংবাদপত্র ও সাংবাবদকবদর প্রবত আমার অনুবরাধ োকবব,  ঠনমূেক সমাবোৈনা করুন। সরকাবরর ভুেত্রুটি ধবরবয় বদন। 

বকন্তু চবরী ও উবেশ্যমূেক সমাবোৈনা পবরহার করুন। সমাজ ও মানুবষর যবত হবত পাবর এমন কাজ বনশ্চয়ই সাংবাবদকরা 

করববন না।  

আমরা বদনবদবের অঙ্গীকার বনবয়  াত্রা শুরু কবরবে। আবম জাবন এ পে মসৃণ নয়। শদে ও জাবতর প্রবত সংবাদপবত্রর শ  

দায়ববাধ রবয়বে, শসই অবস্থ্ান শেবক আপনারা সহব াব তার হাত প্রসাবরত করবে আমাবদর েযয ও উবেশ্য অজচন সহজ হবব।  

 ণতাবন্ত্রক সমাবজ বভন্নমত ও বভন্ন ৃঢ়বষ্টভঙ্গী োকবতই পাবর। এটাই স্বাভাববক। সরকার ও রাজননবতক দেসমূবহর সাবে 

সাবে সংবাদপত্র তো বমবিয়ারও োকবব জবাববদবহতা ও দাবয়েেীেতা। এসববর সবম্মেবনর মে বদবয়ই আমরা  বড় ত্যেব 

আধুবনক,  ণতাবন্ত্রক ও সমৃি বাংোবদে।  

আসুন, সবাই ব্যবক্তস্বাবে চর উপবর শদবের স্বাে চবক স্থ্ান শদই।  ণতবন্ত্রর পতাকাবক ঊববচ ত্যবে ধবর।  

শখাদা হাবফজ। 

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংোবদে বৈরজীবী শহাক। 

--- 


