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নবসনমল্লানহি িাহমাননি িানহম
অনুষ্ঠারনি সভাপনত,
সহকমীবৃন্দ,
সাাংবানিক সহায়তা-ভাতাপ্রাপ্ত সাাংবানিক ও তাঁরিি পনিবািবগ,ঘ
উপনস্থত সুনধমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
অসুস্থ, অসচ্ছল ও দূর্ ঘটনাজননত আহত ও ননহত সাাংবানিক পনিবারিি সিস্যরিি অনুকূরল আনথ ঘক সহায়তা
ভাতা/অনুিারনি চেক নবতিণ অনুষ্ঠারন উপনস্থত সকলরক আন্তনিক শুরভচ্ছা জানানচ্ছ।
আগস্ট বাঙানলি চোরকি মাস। গভীি শ্রদ্ধািসারথ স্মিণ কিনি সব ঘকারলি সব ঘরশ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতি নপতা বঙ্গবন্ধু
চেখ মুনজবুি িহমান, বঙ্গমাতা চেখ ফনজলাতুন চনিা মুনজবসহ ১৫ আগরস্টি সকল েহীিরক।
আনম ২০০৪ সারলি ২১চে আগরস্টি ভয়াবাহ চেরনড হামলায় ননহতরিি আনম স্মিণ কিনি। আহতরিি প্রনত
জানানচ্ছ গভীি সমরবিনা।
শ্রদ্ধাি সারথ স্মিণ কিনি জাতীয় োি চনতা, মহান মুনিযুরদ্ধি ৩০ লাখ েহীি এবাং ২-লাখ ননর্ ঘানতত মা-চবানরক।
যুদ্ধাহত মুনিরর্াদ্ধা এবাং েহীি পনিবারিি সিস্যরিি প্রনত গভীি সমরবিনা জানানচ্ছ।
সাাংবানিকরিি কল্যারণ ‘বাাংলারিে সাাংবানিক কল্যাণ ট্রাস্ট’ স্থাপরন আমাি ব্যনিগত আেহ কাজ করিরি। এ
নবষরয় আনম অনুরপ্রিণা চপরয়নিলাম জানতি নপতাি কাজ চথরক। জানতি নপতা সাংবািপরে কাজ কিরতন। নতনন চকালকাতা
চথরক প্রকানেত দিননক ইরেহাি পনেকাি তৎকালীন পূব ঘবরঙ্গি প্রনতনননধ নিরলন। বঙ্গবন্ধু তাঁি অসমাপ্ত আ্মজজীবনী’চত এ
সম্পরকঘ অরনক কথাই নলরখরিন (পৃষ্ঠা:৮৮)। চসনিক চথরক আনমও গণমাধ্যম পনিবারিিই একজন সিস্য।
সুনধমন্ডলী,
আমিা র্খন ২০০৯ সারল সিকাি গঠন কনি তখন োনিনিরক নবএননপ-জামাত চজাট আি তত্ত্বাবধায়ক সিকারিি
চিরখ র্াওয়া দুুঃোসরনি নেে। নবএননপ-জামাত চজাট ধরমঘি নারম জনঙ্গবাি লালন করিরি। সাাংবানিক হতযা করিরি। তািা
তারিি পাঁে বিরি ১৮ জন সাাংবানিকরক হতযা করিনিল। অসাংখ্য সাাংবানিকরক পঙ্গু করি নিরয়নিল।
২০০১ পিবতী সমরয় শুধু চনৌকায় চভাট চিওয়াি অপিারধ মানুরষি চোখ উপরে চফলা, মানুষরক পঙ্গু করি চিওয়া
নিল ননতয দননমনেক ব্যাপাি। তখন েট্টোরম অধ্যক্ষ চগাপলকৃষ্ণ মুহুনি, খাগোিনেি নহন্দু পুরিানহত মিন চগাপাল চগাস্বামী,
িাউজারনি চবৌদ্ধ নভক্ষু জ্ঞানরজযানত মহারথরিাসহ সাংখ্যালঘু সম্প্রিারয়ি অরনক ধমীয় চনতারক হতযা কিা হয়। মনন্দরি হামলা,
প্রনতমা ভাাংচুি, বানের্ি জ্বানলরয় চিওয়া, হতযা, ধষ ঘণ, লুটপাটসহ চহন অপিাধ নাই র্া চজাট সিকাি করিনন।
২১ চে আগস্ট চেরনড হামলা, োহ এএমএস নকবনিয়া হতযা, আহসান উল্লাহ মাস্টাি হতযা, নিটিে হাই কনমেনারিি
ওপি চবামা হামলা, চিেব্যাপী ৫ে’ স্থারন নসনিজ চবামা হামলা নবএননপ-জামাত চজাট আমরলি নেে। বাাংলা ভাই নিল তারিি
সৃনি। চিরেি সকল সন্ত্রাসী কমঘকান্ড ও জনঙ্গবারিি নেকে হরচ্ছ নবএননপ-জামাত।
আমিা ২০০৯ সারল সিকাি গঠন কিাি পি চিরেি প্রনতটি চসক্টিরক চঢরল সাজাই। বনিত মানুরষি কল্যারণ কাজ
শুরু কনি। অন্যান্য চপোজীনবরিি মত সাাংবানিক কল্যাণরক অোনধকাি চিই। আজরক ননরয় আমিা ৫ম বারিি সাাংবানিক
সহায়তা ভাতা ও অনুিান প্রিান কিনি।

আমিা ‘সাাংবানিক সহায়তা ভাতা ও অনুিান নীনতমালা-২০১২’ প্রণয়ন করিনি। এি আরলারক আমিা অসুস্থ,
অসচ্ছল, আহত এবাং ননহত সাাংবানিক এবাং তাঁরিি পনিবারিি সিস্যরিি অনুিান নিরয় আসনি। এবাি এ ট্রাস্ট হরত ১৯৬জন
সাাংবানিকরক ১ চকাটি ৪০ লাখ টাকা চিওয়া হরচ্ছ।
এ কার্ ঘক্রমরক প্রানতষ্ঠাননক রূপ চিওয়াি জন্য আমিা ইরতামরধ্যই ‘বাাংলারিে সাাংবানিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৪’
প্রণয়ন করিনি। এ আইরনি আওতায় একটি ট্রানস্ট চবাড ঘ গঠন কিা হরয়রি।
সুনধবৃন্দ,
আমিা ‘সাংবািপে কমী (োকুনিি েতঘাবলী) আইন-২০১৫’ এি খসো প্রণয়ন করিনি। সাাংবানিকরিি জন্য প্লট
অথবা ফ্ল্যাট বিারেি জন্য নবরেষ প্রকল্প েহরণি উরযাগ ননরয়নি। ইরতামরধ্যই অরনক সাাংবানিক প্লট বিাে চপরয়রিন।
সাংখ্যানুপানতক হারি একক চপোজীবী নহরসরব আমাি মরন হয় সাাংবানিকগণই সবরেরয় চবনে প্লট বিাে চপরয়রিন।
আমিা গণমাধ্যম কমীরিি জন্য অিম ওরয়জ চবাড ঘ োলু করিনি। চর্সব পনেকা ওরয়জ চবারড ঘি সুপানিে বাস্তবায়ন
করিরি, তারিি নবজ্ঞাপরনি হাি নিগুণ কিা হরয়রি। আমাি প্রতযাো সকল পনেকাই ওরয়জ চবাড ঘ বাস্তবায়ন কিাি মাধ্যরম
সাাংবানিকরিি কল্যারণ ভূনমকা িাখরব।
আমিা সম্প্রোি নীনতমালা-২০১৪ প্রণয়ন করিনি। এ নীনতমালাি আওতায় সম্প্রোি কনমেন আইন প্রণয়ন কিা
হরব। র্ত নেগনগি সম্ভব এ আইন প্রণয়রনি কাজ সম্পন্ন হরব বরল আো কনি।
আওয়ামী লীগ সিকাি গণমাধ্যরমি স্বাধীনতা নননিত কিরত ২০০৯ সারল তথ্য অনধকাি আইন প্রণয়ন করি। এিাো
১৯৯৬-২০০১ চময়ারি আমারিি সিকািই এরিরে প্রথম চবসিকানি চটনলনভেরনি িাি উন্মুি করি চিয়। আজ দুই ডজরনিও
চবনে চবসিকানি চটনলনভেন কাজ কিরি। অরনকগুরলা েযারনল োলুি অরপক্ষায়। পাোপানে েলরি এফএম চিনডও ও
কনমউননটি চিনডও। পে পনেকাি সাংখ্যাও বােরি। এিফরল সাাংবানিক ও গণমাধ্যম কমীরিি কারজি পনিনধ ও চক্ষে নবস্তৃত
হরয়রি। প্রনতরর্ানগতা চবরেরি। একটা সময় নিল সাাংবানিকিা কাজ করি চবতন চপরতন না। তখন এটা নিল তাঁরিি চনো।
এখন সাাংবানিকতা চপো নহরসরব প্রনতনষ্ঠত হরয়রি। সাাংবানিকরিি চবতন-ভাতাও এখন মানসম্মত। চপো নহরসরব
সাাংবানিকতা উচ্চমারনি এবাং মর্ ঘািাপূণ ঘ।
সুনধমন্ডলী,
চিরে বতঘমারন অসাংখ্য অন-লাইন গণমাধ্যম োলু িরয়রি। নডনজটাল তথ্য-প্রযুনিি সুবারি অন-লাইন গণমাধ্যরমি
সাংখ্যা প্রনতননয়তই বােরি। এই অন-লাইন গণমাধ্যমরক ননয়ম-শৃঙ্খলাি মরধ্য আনরত আমিা ‘অন-লাইন গণমাধ্যম
নীনতমালা’ প্রণয়ন কিনি। অনেরিই এ নীনতমালা বাস্তবায়ন হরব।
সাাংবানিকরিি িক্ষতাি উন্নয়রনি জন্য আমিা প্রনেক্ষণ কার্ ঘক্রম চজািিাি করিনি। গত ৫ বিরি বাাংলারিে চপ্রস
ইননস্টটিউরটি মাধ্যরম নবনভন্ন গণমাধ্যরমি ১২ হাজারিিও চবনে সাাংবানিকরক নবনাখিরে প্রনেক্ষণ চিওয়া হরয়রি।
নপআইনবরত মাস্টাস ঘ চকাস ঘ োলু কিা হরয়রি।
জাতীয় গণমাধ্যম ইননস্টটিউরট ইরলকট্রননক নমনডয়াি কমীরিি প্রনেক্ষণ চিওয়া হরচ্ছ। েলনচ্চে নেরল্প িক্ষতা বৃনদ্ধি
জন্য েলনচ্চে ও চটনলনভেন ইননস্টটিউট প্রনতষ্ঠা কিা হরয়রি। ইরতামরধ্য এই প্রনতষ্ঠারনি কার্ ঘক্রম শুরু হরয়রি।
আমিা চিরে বস্তননষ্ঠ ও গঠনমূলক সাাংবানিকতাি েোঘ চিখরত োই। স্বাধীন মত প্রকারেি সুরর্াগ ননরয় এক চশ্রনণি
সাাংবানিক নামধািী ব্যনিবগ ঘ সমারজ হলুি সাাংবানিকতা েোিঘ চেিা কিরি। আপনারিি চপোি স্বারথ ঘ এসব ব্যনিবরগিঘ
নবরুরদ্ধ আপনারিিই চসাচ্চাি হরত হরব।
নপ্রয় সাাংবানিকবৃন্দ,
নবএননপ-জামারতি গণতন্ত্র নবরিাধী অপকমঘ, যুদ্ধাপিাধীরিি নবোি, জনঙ্গ-সন্ত্রাসসহ নবনভন্ন জননবরিাধী ইসুযরত
আমিা আপনারিি সহরর্ানগতা চপরয়নি। এজন্য আনম আপনারিি ধন্যবাি জানাই। আনম গণমাধ্যরমি ইনতবােক ভূনমকারক
শ্রদ্ধা কনি। আবাি অরনরক সরতযি নবপিীরতও অবস্থান চনয়। তারিি সম্পরকঘ আমাি বলাি নকছু চনই। তারিি নবরবক জােত
চহাক- চস প্রাথ ঘনাই কনি। আমাি প্রতযাো, চিে ও জানতি কল্যারণ গণমাধ্যম সকল অশুভ েনিি নবরুরদ্ধ তারিি কলনম যুদ্ধরক
অব্যাহত িাখরব।
সমারলােনারক আনম কখনই ভয় পাই না। গঠনমূলক সমারলােনারক স্বাগত জানাই। নকন্তু সমারলােনাি নারম র্নি
ব্যনি আক্রমণ হয়, েনিে হনন কিা হয়, তখন তারক সাাংবানিকতা বলা র্ায় না।

আপনারিি মরন িাখরত হরব, নমনডয়ায় একবাি চকান ব্যনি বা প্রনতষ্ঠান সম্পরকঘ খািাপ নকছু প্রোি হরল তা আি
নফনিরয় চনওয়াি চকান উপায় থারক না। হাজাি সাংরোধনী নিরলও মানুরষি মন চথরক আরগি ধািণা মুরি চফলা র্ায় না।
কারজই অর্থা র্ারত কািও েনিে হনন না কিা হয়, চসনিরক আপনারিি দৃনি নিরত হরব।
ভাতা ও অনুিানপ্রাপ্ত নপ্রয় সাাংবানিকবৃন্দ,
আমিা চর্ ভাতা নিনচ্ছ তা প্ররয়াজরনি তুলনায় অপ্রতুল। তবু আো কিব এই অথ ঘ সামান্য হরলও আপনারিি উপকারি
আসরব। অরথ ঘি পনিমাণ এবাং অনুিারনি সাংখ্যা বৃনদ্ধি প্ররেিা অব্যাহত িরয়রি। সিকাি সবসময় আপনারিি পারে আরি এবাং
থাকরব।
আওয়ামী লীগ সিকারিি গৃহীত নানামুখী পিরক্ষরপ বাাংলারিে আজ নবরেি বুরক উন্নয়রনি চিাল মরডল। চিরেি
প্রবৃনদ্ধ এখন ৭.০৫ েতাাংে। মূল্যস্ফীনত ১০ বিরি মরধ্য সব ঘননম্ন মাে ৫.৪৫ েতাাংে। মাথানপছু আয় ১ হাজাি ৪৬৬ মানকঘন
ডলাি। ৫ চকাটি মানুষ ননম্ন আরয়ি স্তি চথরক মধ্যম আরয়ি স্তরি উন্নীত হরয়রি। িানিরদ্রযি হাি ২২.৪ েতাাংরে নানমরয়
এরননি। সিকানি ও চবসিকানিভারব চিে চকাটি মানুষরক োকুনি হরয়রি। নবরিরে কমঘসাংস্থান ৩১ লাখ। ৭৮ ভাগ মানুষ
নবদুযৎ সুনবধা পারচ্ছ। ২০২১ এি আরগই র্রি র্রি নবদুযৎ চপৌৌঁরি নিব ইনোল্লাহ্।
নডনজটাল বাাংলারিে আজ স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। সািারিরে ৫ হাজাি ২৭৫ টি নডনজটাল চসন্টাি ২০০ প্রকারিি
প্রযুনিরসবা নিরচ্ছ। চেখ িারসল নডনজটাল ল্যাব নারম ২০০১টি নডনজটাল ল্যাব ননমঘাণ কিা হরয়রি। সারে ১৬ হাজাি
কনমউননটি নিননক ও ইউননয়ন স্বাস্থযরকন্দ্র প্রানন্তক মানুরষি স্বাস্থযরসবায় ননরয়ানজত আরি। এখন ইন্টািরনট োহক ৫ চকাটি ৭
লাখ ৭ হাজারিি চবেী। আমিা নি-নজ চসবা োলু করিনি, অনেরিই চফাি-নজ োলু কিরবা।
আমিা পায়িা সমুদ্রবন্দি ননমঘাণ করিনি। চমরট্রারিল ও নবআিটি প্রকরল্পি কাজ শুরু হরয়রি। ২০১৮ সারল পদ্মা
চসতুরত র্ানবাহন েলরব বরল আো কনি।
ইরতামরধ্য আমিা ননম্ন মধ্যম আরয়ি চিরে উন্নীত হরয়নি। আমাি প্রতযাো ২০২১ সারলি মরধ্য বাাংলারিে হরব
মধ্যম আরয়ি চিে এবাং ২০৪১ সারলি মরধ্য আমিা উন্নত-সমৃদ্ধ চিরে পনিণত হব, ইনোল্লাহ্।
বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সারলি ১৬ জুলাই জাতীয় চপ্রসিারব সাাংবানিকরিি উরেরে বরলনিরলন, ‘‘স্বাধীনতা পাওয়া চর্মন
কিকি, তা িক্ষা কিা তাি চেরয়ও কিকি। স্বাধীনতা সুপ্রনতনষ্ঠত কিবাি জন্য বহু সমরয়ি প্ররয়াজন হয়। তবু নবপ্লরবি পরি
ি’মারসি মরধ্য আপনািা র্তখানন স্বাধীনতা চপরয়রিন, ততখানন স্বাধীনতা এরিরে এি পূরব ঘ চকউ পায় নাই’’।
আনম আো কনি চিরেি সাাংবানিগণ তাঁরিি চপোগত স্বাধীনতাি পূণ ঘ ব্যবহারিি মাধ্যরম জানতি নপতাি স্বরপ্নি
‘চসানাি বাাংলা’ গোয় ননরবনিত হরবন। বাাংলারিেরক নবরেি বুরক মর্ ঘািাপূণ ঘ আসরন তুরল ধিরত ভূনমকা িাখরবন।
আজ চর্সকল সাাংবানিক আমারিি মারে চনই, আনম তাঁরিি আ্মজাি মাগনফিাত কামনা কিনি। আপনারিি
পনিবারিি অব্যাহত কল্যাণ কামনা কিনি। আপনারিি ননিাপি চপোগত জীবন কামনা কিনি।
সবাইরক আবািও ধন্যবাি জাননরয় আমাি বিব্য এখারনই চেষ কিনি।
চখািা হারফজ।
জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাাংলারিে নেিজীবী চহাক।
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