
ভিভিও কনফারেন্স এে মাধ্যরম  

বাাংলারেশ টেভলভিশন চট্টগ্রাম টকরেে অনুষ্ঠান টেড় ঘন্টাে স্থরল ৬ ঘন্টা সম্প্রচাে কার্ যক্রম  

উরবাধনী বক্তরেে েভকাং পরেন্ট 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

টশখ হাভসনা 
শভনবাে, ৩১ ভিরসম্বে ২০১৬, গণিবন, ঢাকা 

ভবসভমল্লাভহে োহমাভনে োভহম 

 

আসসালামু আলাইকুম, সবাইরক শুরিচ্ছা জানাভচ্ছ। 

• আজ ভিরসম্বরেে টশষ ভেন। এ মাস আমারেে ভবজরেে মাস। তাই শুরুরতই আভম স্মেণ কেভি সব যকারলে টেষ্ঠ 

বাঙাভল, জাভতে ভপতা বঙ্গবন্ধু টশখ মুভজবুে েহমানরক। মুভক্তযুরে ৩০ লাখ শহীে ও সম্ভ্রম হাো ২ লাখ মা-টবারনে 

প্রভত েো জানাই। 

• একটি উন্নত সমাজ েবস্থা গরড় তুলরত অবাধ তথ্য প্রবাহ অপভেহার্ য। এই কােরণই আমো তথ্য প্রবারহে সকল 

মাধ্যরমে সেকাভে ও টবসেকাভে পর্ যারে সম্প্রসােণ করে র্াভচ্ছ।  

• আমাে সেকারেে সমে ১৯৯৬ সারলে ১৯ ভিরসম্বে চট্টগ্রারম বাাংলারেশ টেভলভিশরনে একটি পূণ যাঙ্গ টকে স্থাভপত 

হে এবাং স্থানীেিারব ১ ঘন্টা ৩০ ভমভনরেে অনুষ্ঠান সম্প্রচাে শুরু হে।  

• আজ টেরক টেড় ঘন্টাে পভেবরতয ৬ ঘন্টাে অনুষ্ঠান সম্প্রচাে শুরু হল। 

• বাাংলা িাষাে প্রেম টেভলভিশন বাাংলারেশ টেভলভিশন (ভবটিভি) ১৯৬৪ সারলে ২৫ ভিরসম্বে ঢাকাে তৎকালীন 

ভিআইটি িবরনে নীচতলাে এনইভস (ভনপ্পন ইরলকট্রভনক টকাম্পানী) জাপারনে সহরর্াভগতাে আত্মপ্রকাশ করে।  

• স্বাধীনতাে পে ১৯৭২ সারল বঙ্গবন্ধুে সেকাে োষ্ট্রপভতে আরেরশ বাাংলারেশ টেভলভিশনরক একটি সেকাভে 

গণমাধ্যরম রূপ টেন।  

• জাভতে ভপতাে ভনরে যরশ ১৯৭৫ সারলে ৯ টফব্রুোভে ভিআইটি’ে ক্ষুদ্র পভেসে টেরক  োমপুোে বৃহত্তে পভেমন্ডরল 

বাাংলারেশ টেভলভিশন টকে স্থানান্তে হে। 

• ১৯৯৬ সারল সেকাে পভেচালনাে োভেত্ব গ্রহরণে পে আভমই প্রেম টবসেকাভে পর্ যারে টেভলভিশন স্থাপন ও 

পভেচালনাে অনুমভত প্রোন কভে।  

• এ পর্ যন্ত ৩২টি টবসেকাভে স্যারেলাইে টিভি চযারনল স্থাপন ও পভেচালনাে অনুরমােন টেওো 

হরেরি।  

• বতযমারন টবসেকাভে পর্ যারে ২৩টি টেভলভিশন চযারনল সম্প্রচারে আরি।  

• আমো টবসেকাভে এফএম টবতাে টকে স্থাপন ও পভেচালনা নীভতমালা-২০১০ প্রণেন কভে।  

• বতযমান সেকারেে সমে ২৪টি এফএম টবতাে টকে স্থাপরনে অনুরমােন টেওো হরেরি। বতযমারন ১৫টি টবতাে 

পভেচাভলত হরচ্ছ।  

• এিাড়া ৩২টি প্রভতষ্ঠানরক কভমউভনটি টেভিও পভেচালনাে অনুরমােন টেওো হরেরি। ১৫টি চালু আরি। 

• সেকাে টমাবাইরলে মরনাপভল েবসা টিরঙ্গ টমাবাইল অপারেেেরেে টসবা টেওোে টেত্র উন্মুক্ত করে ভেরেরি। আজ 

১৬ টকাটি মানুরষে টেরশ ১২ টকাটি ৬৮ লারখে টবভশ সীম েবহাে হরচ্ছ।   

•  ১৯৯৬ সারলে পূরব য তৎকালীন সেকারেে একজন প্রিাবশালী মন্ত্রীে একটি টকাম্পানী এটি পভেচালনা কেত।  

• একো করলে খেচ ভিল ভমভনে প্রভত ২০ োকা। ভর্ভন কল কেরতন তাে ১০ োকা, আে ভর্ভন ধেরতন তাে ১০ োকা।    

• তথ্য ও ভবরনােন সেবোহ এবাং টেশীে কৃভি ও সাংস্কৃভত ভবকারশ বাাংলারেশ টবতাে, ভবটিভি, 

ভপআইভি, চলভিত্র ও প্রকাশনা অভধেপ্তে, গণরর্াগারর্াগ অভধেপ্তে, বাাংলারেশ ভফল্ম আকযাইি, ভফল্ম টসন্সে 

টবাি য, ভপআইভব, জাতীে গণমাধ্যম ইনভিটিউে, বাাংলারেশ চলভিত্র ও টেভলভিশন ইনভিটিউে এবাং 

ভবএফভিভস কাজ করে র্ারচ্ছ। 



Error! Unknown switch argument. 

• বাাংলারেশ টেভলভিশরনে সম্প্রচাে েবস্থা এনালগ টেরক সম্পূণ য ভিভজোরল রূপান্তরেে পভেকল্পনা 

বাস্তবােন কো হরচ্ছ।  

• ৩৮ টকাটি ১০ লাখ োকা েরে ‘ভবটিভি সেে েপ্তে িবন ভনম যাণ’ বাস্তবােন কো হরেরি। 

• ৫৪ টকাটি ১০ লাখ োকা েরে বাাংলারেশ টেভলভিশরনে ‘ঢাকা টকরেে সম্প্রসাভেত িবরনে 

স্টুভিও র্ন্ত্রপাভত স্থাপন প্রকরল্প’ে ভনম যাণ কাজও টশষ হরেরি। 

• প্রাে ৭৫ টকাটি োকা েরে ‘বাাংলারেশ ভফল্ম আকযাইি’ িবন ভনম যারণে কাজ চলরি।  

• ২১ টকাটি োকা েরে ‘ভবএফভিভস-টত ভিভজোল প্রযুভক্ত প্রবতযন’ শীষ যক প্রকল্প সমাভপ্তে পরে 

েরেরি। 

• ভপআইভবরত সাাংবাভেকতাে মািাস য টকাস য প্রবতযন কো হরেরি। 

• ২০১৩ সারল বাাংলারেশ চলভিত্র ও টেভলভিশন ইনভিটিউে প্রভতষ্ঠা কো হরেরি। এ ইনভিটিউরে 

চলভিত্র ভবষেক প্রেম টকাস য এবাং টেভলভিশন ভবষেক প্রেম টকাস য সমাপ্ত হরেরি।  

• গত ৮ বিরে বাাংলারেশ টপ্রস ইনভিটিউরেে মাধ্যরম ভবভিন্ন গণমাধ্যরমে ১২ হাজারেেও টবভশ  সাাংবাভেকরক 

ভবনাখেরচ প্রভশেণ টেওো হরেরি।  

• আভম ভনজ উরযারগই সাাংবাভেকরেে জন্য কল্যাণ ট্রাি করে ভেরেভি। আমাে কারি কােও োভব কেরত হে নাই। 

• চট্টগ্রাম টকরেে সম্প্রচাে সমে বাড়ারনাে ফরল চট্টগ্রারমে স্থানীে সাংস্কৃভতে ভবকাশ আেও সহজ হরব।  

• পর্ যােক্ররম সব ভবিাগীে শহেগুরলারত বাাংলারেশ টেভলভিশরনে পূণ যাঙ্গ টকে চালু কো র্ারব বরল আশা কেভি। 

• সবাইরক ধন্যবাে জাভনরে আমাে বক্তে টশষ কেভি।  

টখাো হারফজ, 

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু, 

বাাংলারেশ ভচেজীবী টহাক। 

... 


