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দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম 

মাননীয় তথ্যমন্ত্রী, 

সহকমীবৃন্দ, 

গণমাধ্যমমর দবদেষ্ট ব্যদিবগ য, 

সহায়তা ভাতা ও অনুিানপ্রাপ্ত সাাংবাদিকবৃন্দ। 

সুদধমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

সবাইমক পদবত্র রমজান মামসর শুমভচ্ছা। আজমক দনময় আমরা চতুর্ যবামরর মত সাাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুিান 

প্রিান করলাম। 

গত শময়ামি আমরা ‘সাাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুিান নীদতমালা-২০১২’ প্রণয়ন কদর। এ নীদতমালা প্রণয়মনর পর 

শর্মকই এই সহায়তা ভাতা ও অনুিান প্রিান করা হমচ্ছ।  

২০১১-২০১২ অর্ যবছর শর্মক শুরু কমর এ পর্ যন্ত ৬২৩ জন অসচ্ছল ও অসুস্থ সাাংবাদিকমক ৩ শকাটি ৮০ লাখ টাকা 

ভাতা ও অনুিান শিওয়া হময়মছ।  

এ কার্ যক্রমমক প্রাদতষ্ঠাদনক রূপ শিওয়ার জন্য আমরা ইমতামমধ্যই ‘বাাংলামিে সাাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৪’ 

প্রণয়ন কমরদছ। এ আইমনর আওতায় একটি ট্রাদস্ট শবার্ য গঠন করা হময়মছ।  

ট্রামস্টর কার্ যক্রম পদরচালনার জন্য সরকামরর পক্ষ শর্মক ‘সীর্’ মাদন শিওয়া হমব। ব্যদি ও প্রাদতষ্ঠাদনক অনুিান 

গ্রহমণর মাধ্যমম এই ট্রাস্ট সাাংবাদিকমির কল্যামণ প্রময়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহণ করমব। 

দপ্রয় সাাংবাদিকবৃন্দ, 

সাাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুিান প্রবতযন ছাড়াও সাাংবাদিকমির জন্য তথ্য মন্ত্রণালময়র মধ্যমম আমরা শবে 

কময়কটি যুগান্তকারী কার্ যক্রম গ্রহণ কমরদছ।  

‘সাংবািপত্র কমী (চাকুদরর েতযাবলী) আইন-২০১৫’ এর খসড়া প্রণয়ন করা হময়মছ। এটি দেগদগরই কার্ যকর করা 

সম্ভব হমব বমল আো কদর। 

সাাংবাদিকমির জন্য প্লট অর্বা ফ্ল্যাট বরামের জন্য দবমেষ প্রকল্প গ্রহমণর উমযাগ শনওয়া হময়মছ। আো কদর এ 

উমযাগ দেগদগরই বাস্তবাদয়ত হমব।  

ইমতামমধ্যই অমনক সাাংবাদিক প্লট বরাে শপময়মছন। সাংখ্যানুপাদতক হামর একক শপোজীবী দহমসমব আমার মমন হয় 

সাাংবাদিকগণই সবমচময় শবদে প্লট বরাে শপময়মছন।  

আমরা গণমাধ্যম কমীমির জন্য অষ্টম ওময়জ শবার্ য চালু কমরদছ। শর্সব পদত্রকা ওময়জ শবামর্ যর সুপাদরে বাস্তবায়ন 

কমরমছ, তামির দবজ্ঞাপমনর হার দিগুণ করা হময়মছ। র্ারা এখন এটি বাস্তবায়ন কমরদন, তামির দবষয়টি সরকার দনদবড়ভামব 

মদনটর করমছ। ওময়জ শবার্ য বাস্তবায়মন র্ারা ব্যর্ য হমব তামির সরকাদর সুমর্াগ-সুদবধা বন্ধ কমর শিওয়া হমব। 

আমরা সম্প্রচার নীদতমালা-২০১৪ প্রণয়ন কমরদছ। এ নীদতমালার আওতায় সম্প্রচার কদমেন আইন প্রণয়ন করা 

হমব। র্ত দেগদগর সম্ভব এ আইন প্রণয়মনর কাজ সম্পন্ন হমব বমল আো কদর। 

গণমাধ্যমমর স্বাধীনতা দনদিত করমত আমরা ২০০৯ সামল তথ্য অদধকার আইন প্রণয়ন কদর। এরফমল সাাংবাদিক ও 

গণমাধ্যম কমীমির কামজর পদরদধ ও শক্ষত্র দবস্তৃত হময়মছ।  

একটা সময় দছল সাাংবাদিকরা কাজ কমর শবতন শপমতন না। তখন এটা দছল তাঁমির শনো। এখন সাাংবাদিকতা শপো 

দহমসমব প্রদতদষ্ঠত হময়মছ। আয়-শরাজগামরর দিক শর্মকও এ শপো এখন খারাপ নয়। এটা সম্ভব হময়মছ প্রদতমর্াদগতা বাড়ার 

কারমণ।  



 
 

১৯৯৬-২০০১ শময়ামি আমরাই এমিমে শবসরকাদর শটদলদভেমনর িার উন্মুি কমর শিই। আজ দুই র্জমনরও শবদে 

শবসরকাদর শটদলদভেন কাজ করমছ। অমনকগুমলা চযামনল চালুর অমপক্ষায়। পাোপাদে চলমছ এফএম শরদর্ও ও কদমউদনটি 

শরদর্ও। এরফমল েত েত দেদক্ষত তরুণ-তরুণীর কম যসাংস্থান হময়মছ। 

সুধী, 

শিমে বতযমামন অসাংখ্য অন-লাইন গণমাধ্যম চালু রময়মছ। দর্দজটাল তথ্য প্রযুদির সুবামি অন-লাইন গণমাধ্যমমর 

সাংখ্যা প্রদতদনয়তই বাড়মছ। বতযমামন অন-লাইন গণমাধ্যমমর জন্য শকান নীদতমালা শনই। আমরা অন-লাইন গণমাধ্যম 

নীদতমালা প্রণয়ন করদছ। অদচমরই এ নীদতমালা বাস্তবায়ন হমব। 

সাাংবাদিকমির িক্ষতার উন্নয়মনর জন্য আমরা প্রদেক্ষণ কার্ যক্রম শজারিার কমরদছ। গত ৫ বছমর বাাংলামিে শপ্রস 

ইনদস্টটিউমটর মাধ্যমম দবদভন্ন গণমাধ্যমমর ১২ হাজামররও শবদে  সাাংবাদিকমক দবনাখরমচ প্রদেক্ষণ শিওয়া হময়মছ। 

দপআইদবমত মাস্টাস য শকাস য চালু করা হমচ্ছ।  

জাতীয় গণমাধ্যম ইনদস্টটিউমট ইমলকট্রদনক দমদর্য়ার কমীমির প্রদেক্ষণ শিওয়া হমচ্ছ। চলদিত্র দেমল্প িক্ষতা বৃদির 

জন্য চলদিত্র ও শটদলদভেন ইনদস্টটিউট প্রদতষ্ঠা করা হময়মছ। ইমতামমধ্য এই প্রদতষ্ঠামনর কার্ যক্রম শুরু হময়মছ। 

আমরা শিমে বস্তদনষ্ঠ ও গঠনমূলক সাাংবাদিকতার চচ যা শিখমত চাই। স্বাধীন মত প্রকামের সুমর্াগ দনময় এক শশ্রদণর 

সাাংবাদিক নামধারী ব্যদিবগ য সমামজ অপসাাংবাদিকতা চচ যার শচষ্টা করমছ। আপনামির শপোর স্বামর্ য এসব ব্যদিবমগ যর দবরুমি 

আপনামিরই শসািার হমত হমব। 

আদম দকন্তু সমামলাচনামক ভয় পাই না। বরাং আদম গঠনমূলক সমামলাচনামক স্বাগত জানাই। দকন্তু সমামলাচনার 

নামম র্দি ব্যদি আক্রমণ হয়, চদরত্র হনন করা হয়, তখন তামক সাাংবাদিকতা বলা র্ায় না।  

আপনামির মমন রাখমত হমব, দমদর্য়ায় একবার শকান ব্যদির বা প্রদতষ্ঠান সম্পমকয খারাপ দকছু প্রচার হমল তা আর 

দফদরময় শনওয়ার শকান উপায় র্ামক না। হাজার সাংমোধনী দিমলও মানুমষর মন শর্মক আমগর ধারণা মুমছ শফলা র্ায় না। 

কামজই অর্র্া র্ামত কারও চদরত্র হনন না করা হয়, শসদিমক আপনামির দৃদষ্ট দিমত হমব।  

পাোপাদে আপনামির অবস্থান স্পষ্ট করমত হমব। আপনারা ন্যাময়র পমক্ষ র্াকমবন না অন্যাময়র পক্ষ দনমবন; 

আপনারা জদিবাি, উগ্রবামির সামর্ র্াকমবন না োদন্ত, প্রগদত এবাং সহাবস্থামনর সামর্ র্াকমবন। 

এ বছমরর ৫ জানুয়াদরর পর দবএনদপ-জামাত সারামিমে দবভীদষকাময় পদরদস্থদতর সৃদষ্ট কমরদছল। শস পদরদস্থদত 

শমাকামবলায় আপনামির সহমর্াদগতা শপময়দছ। এজন্য আদম আপনামির ধন্যবাি জানাই। আবার অমনমক সমতযর দবপরীমতও 

অবস্থান দনময়দছল। তামির সম্পমকয আমার বলার দকছু শনই। তামির দবমবক জাগ্রত শহাক - শস প্রার্ যনাই কদর। 

ভাতা ও অনুিানপ্রাপ্ত দপ্রয় সাাংবাদিকবৃন্দ, 

আমরা শর্ ভাতা দিদচ্ছ তা প্রময়াজমনর তুলনায় অপ্রতুল। তবু আো করব এই অর্ য সামান্য হমলও আপনামির উপকামর 

আসমব। আমরা ভদবষ্যমত অমর্ যর পদরমাণ এবাং অনুিামনর সাংখ্যা বৃদির শচষ্টা চাদলময় র্াব। সরকার সবসময় আপনামির পামে 

র্াকমব। আদম আপনামির ও আপনামির পদরবামরর সিস্যমির মিল কামনা কদর।   

আমামির সকমলর লক্ষয একটাই। তা হল সব যকামলর সবমশ্রষ্ঠ বাাাদল জাদতর দপতা বিব্ধু  শেখ মুদজবুর রহমামনর 

ক্ষুধা ও িাদরদ্র্যমুি ‘শসানার বাাংলা’ গমড় শতালা।  

বাাংলামিে ইমতামমধ্যই দনম্ন মধ্যম আময়র শিমে উন্নীত হময়মছ। ২০২১ সামলর মমধ্য মধ্যম আময়র শিমে পদরণত 

হমব বমল আমরা আোবািী।  

আসুন, আমরা সবাই জাদতর দপতার স্বমের শসানার বাাংলা গড়ার পর্ চলায় আরও  প্রমচষ্টা চালাই। শিেমক দবমের 

িরবামর মার্া উঁচু কমর চলার েদি, সাহস ও সামথ্যয অজযমন আরও আত্মপ্রতযয়ী হই। 

শর্সব সাাংবাদিক আজ আমামির মামে শেঁমচ শনই, আদম তাঁমির আত্মার মাগদফরাত কামনা করদছ। আদম সবাইমক 

অদগ্রম ঈি-শমাবারক জানাই। 

  

শখািা হামফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বিব্ধু  

বাাংলামিে দচরজীবী  শহাক। 
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