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কাগর্চ্ক ছাত্রিচ্ে যাচ্ে অনলাইন দৈত্রনক 
আত্রৈত্ে আরাফাত্ 

 
ত্রবশ্ববোপী খবর বািচ্ছ প্রত্রত্ত্রৈন। বািচ্ছ খবচ্রর পত্ররচ্বশক প্রত্রত্ষ্ঠান এবং ত্া আরও ববত্রশ মানুচ্ের কাচ্ছ 

বপ ৌঁচ্ছ যাচ্ে ত্রবত্রিন্ন প্রযারমাধ্েচ্মর সুবাচ্ৈ। খবচ্রর প্রত্রত্চ্যাত্রগত্ার পাশাপাত্রশ প্রযুত্রির কারচ্ে প্রযার মাধ্েচ্মর 
প্রত্রত্চ্যাত্রগত্া ববচ্িচ্ছ দ্রুত্। বযিাচ্বই ব াক,  মানুে সংবাৈ বপচ্ত্ আগ্র ী। বপচ্ত্ যান সবার আচ্গ সবজচ্শে সংবাৈ। 
একসমে সংবাচ্ৈর র্ন্য সবচ্যচ্ে ত্রনিজরচ্যাগে মাধ্েম ত্রছল কাগর্ বা মুত্রিত্ সংবাৈপি। এখন সমে দ্রুত্ বৈচ্ল 
যাচ্ে,  বৈলাচ্ে মানুচ্ের যাত্র ৈা আর র্ীবনযাপচ্নর ধ্রন। এর সচ্ে ত্াল বমলাচ্ত্ ত্রগচ্ে ত্রপত্রছচ্ে পিচ্ছ ছাপা 
কাগচ্র্র সংবাৈপি। 

আচ্মত্ররকান র্ানজাত্রলর্ম ত্রবেেক গচ্বেো প্রত্রত্ষ্ঠান ‘ৈে পচ্েন্টার ইন্সত্রটত্রটউট’- এর এক র্ত্ররচ্প বৈখা বগচ্ছ,  
সংবাচ্ৈর উৎস ত্র চ্সচ্ব র্নত্রপ্রেত্াে কাগচ্র্র দৈত্রনক বেচ্ক এত্রগচ্ে যাচ্ে অনলাইন দৈত্রনকগুচ্লা। এত্রগচ্ে যাচ্বই বা 
না বকন!  কাগচ্র্র দৈত্রনচ্ক বযখাচ্ন আর্চ্কর সংবাৈ পাওো যাচ্ে আগামীকাল,  বসখাচ্ন অনলাইন বেইত্রলগুচ্লা 
পাঠকচ্ক মু ূচ্ত্জর সংবাৈ মু ূচ্ত্জই বপ ৌঁচ্ছ ত্রৈচ্ে। মু ূচ্ত্জর খবর মু ূচ্ত্জ বপ ৌঁচ্ছ ত্রৈচ্ত্ অনলাইন পত্রিকাগুচ্লা কাগচ্র্র 
পত্রিকার যাইচ্ত্ পাঠচ্কর কাচ্ছ আচ্গ সংবাৈ ত্রনচ্ে ( বেত্রকং ত্রনউর্)  ত্রনচ্ে  াত্রর্র  চ্ে। ত্াই দ্রুত্গত্রত্চ্ত্ র্নত্রপ্রে 
 চ্ে পিচ্ছ অনলাইন দৈত্রনক বা ত্রনউর্ এচ্র্ত্রন্সগুচ্লা। এখনকার পাঠকও সবার আচ্গ সবজচ্শে বপচ্ত্ যান। অচ্নক 
বৈচ্শই ক্রমাগত্ কমচ্ছ মুিেত্রশচ্ের প্রকাশনা। প্রযুত্রির ত্রবকাচ্শ অনলাইন বেইত্রলগুচ্লার কারচ্ে মানুে এখন খবচ্রর 
র্ন্য ছাপা পত্রিকার বৈচ্ল এখন বযাখ রাখচ্ছ কত্রিউটাচ্র। 

বখাৈ ত্রনউইেকজ টাইমচ্সর ত্রনবজা ী সিাৈক ত্রবল বকলার সম্প্রত্রত্ মন্তবে কচ্রচ্ছন,  অনলাইন বেইত্রলর কারচ্ে 
ত্াচ্ৈর প্রযারসংখো আশংকার্নকিাচ্ব কচ্মচ্ছ। ত্রত্ত্রন দুই বছচ্রর মচ্ধ্ে উন্নত্ ত্রবশ্বস  ত্ৃত্ীে ত্রবচ্শ্বর বৈশগুচ্লাচ্ত্ও 
অনলাইন বেইত্রলর কারচ্ে কাগচ্র্র পত্রিকা বি ধ্াক্কা খাচ্ব বচ্ল মন্তবে কচ্রন। উৈা রেস্বরূপ কোত্রলচ্ফাত্রনজোে এখন 
বকাচ্না সংবাৈপচ্ির স্টল পাওো যাে না। বকাচ্না  কারচ্ক ৈরর্ার ফাৌঁচ্ক বাসার বিত্চ্র সংবাৈপি ঢুত্রকচ্ে ত্রৈচ্ত্ও 
আর বৈখা যাে না। গত্ বছচ্রর মাঝামাত্রঝ সমে বেচ্ক কোত্রলচ্ফাত্রনজোে কাগচ্র্র দৈত্রনক প্রাে উধ্াও বলচ্লই যচ্ল। 
ইউচ্রাচ্পর অচ্নক র্ােগাে সংবাৈপি স্টলও ( ৈত্রকওস্কৈ)  এখন আচ্গর মচ্ত্া বৈখা যাে না। পতৃ্রেবীর অচ্নক 
বৈচ্শই এখন কাগচ্র্র পত্রিকার প্রযারসংখো কমচ্ছ। 

র্ানজাত্রলর্মত্রবেেক গচ্বেো প্রত্রত্ষ্ঠান ৈে পচ্েন্টার ইন্সত্রটত্রটউচ্টর র্ত্ররচ্প বৈখা যাে,  অনলাইন সংবাৈপচ্ির 
ওচ্েবসাইট এখন অচ্নচ্কর কাচ্ছই ত্াচ্ৈর সংবাচ্ৈর প্রধ্ান উৎস। র্ত্ররচ্প অংশগ্র েকারী ৪১ িাগ মানুে র্াত্রনচ্েচ্ছন,  
ত্ারা ত্াচ্ৈর সংবাচ্ৈর প্রধ্ান উৎস ত্র চ্সচ্ব অনলাইনচ্কই ত্রবচ্বযনা কচ্র োচ্কন। ৩১ িাগ মানুে র্াত্রনচ্েচ্ছন,  
ত্াচ্ৈর সংবাচ্ৈর প্রধ্ান মাধ্েম ছাপা সংবাৈপি। র্ত্ররচ্পর আচ্রকত্রট উচ্েখচ্যাগে ত্েে  চ্ে,  অনলাইন বেইত্রলগুচ্লার 
প্রধ্ান পাঠক ত্রটনএর্ বেচ্ক মধ্েবেস্করা। ত্চ্ব ত্রুেরাই অনলাইন দৈত্রনচ্কর ওচ্েবসাইচ্ট ববত্রশ ত্রিক কচ্র োচ্কন। 
আচ্মত্ররকাে পত্ররযাত্রলত্ এই র্ত্ররচ্পর ফলাফল শুধ্ ু আচ্মত্ররকার র্ন্যই প্রচ্যার্ে নে,  ত্রবশ্ববোপীই বািচ্ছ অনলাইন 
সংবাৈপচ্ির র্নত্রপ্রেত্া। ত্েেপ্রযুত্রির উন্নেচ্নর সাচ্ে সাচ্ে বািচ্ছ ত্রেত্রর্টাল ত্রমত্রেোর বেব ার। আর এর সচ্ে ত্াল 
বমলাচ্ত্ত্রইএরই মচ্ধ্ে ত্রবচ্শ্বর প্রাে সব প্রধ্ান সংবাৈপিই ত্াচ্ৈর অনলাইন সংস্করে প্রকাশ কচ্রচ্ছ। 
আমাচ্ৈর বৈচ্শ এখনও কাগচ্র্র দৈত্রনচ্কর প্রিাব োকচ্লও প্রযুত্রির ত্রবকাচ্শর সাচ্ে সাচ্ে মানুে এখন অনলাইন 
দৈত্রনকগুচ্লাচ্ত্ও ত্রিত্রর্ট করচ্ছ। বািচ্ছ অনলাইন দৈত্রনচ্কর পাঠকসংখো। অচ্নচ্কই বাসাে বা অত্রফচ্স ছাপা পত্রিকা 
রাখচ্লও ত্াৎক্ষত্রেকিাচ্ব খবর র্ানার র্ন্য প্রেম বযাখ রাখচ্ছন ইন্টারচ্নচ্ট। 

সমচ্ের  াত্ ধ্চ্র আমাচ্ৈর বৈচ্শও অনলাইন দৈত্রনকগুচ্লা র্নত্রপ্রে  চ্ে উঠচ্ছ। পাঠকরা খবচ্রর কাগর্ 
ত্রকনচ্লও সংবাচ্ৈর আপচ্েট র্ানচ্ত্ আচ্গ ত্রিত্রর্ট করচ্ছন অনলাইন দৈত্রনকগুচ্লা। বাংলাচ্ৈচ্শ প্রযুত্রির বেব ার 
বািচ্ছ ক্রমাগত্। বৈচ্শর মানুেও এখন অচ্নক ববত্রশ প্রযুত্রিত্রনিজর। সংবাৈ  চ্ে পিচ্ছ মানুচ্ের কাচ্ছ এখন এক 
ত্রবচ্নাৈন। বছর দুচ্েক আচ্গও বাংলাচ্ৈচ্শর সংবাৈপি ত্রবচ্ৈচ্শ বযত্। প্রবাসীরা আর্চ্কর দৈত্রনক বপচ্ত্ন ৩- ৪ ত্রৈন 
পর। অনলাইচ্নর যুচ্গ এখন আর বৈচ্শর বাইচ্র বকাচ্না সংবাৈপি যাে না বলচ্লই যচ্ল। কারে কত্রিউটাচ্রর এক 
ত্রিচ্কই ত্ারা র্ানচ্ত্ পারচ্ছন পতৃ্রেবীর খবর। মাউচ্সর ত্রিচ্কই প্রবাসীচ্ৈর বযাচ্খ বিচ্স আসচ্ছ সত্রযি বাংলাচ্ৈশ। 
সব ত্রমত্রলচ্ে সংবাচ্ৈর ত্রবচ্শ্ব ত্রেত্রর্টাল ত্রমত্রেোর বেব ার বািচ্ছ অত্েন্ত দ্রুত্ াচ্র। আর ত্ার সাচ্ে প্রত্রত্চ্যাত্রগত্াে 
মুত্রিত্ সংবাৈপি কত্ত্রৈন ত্রটচ্ক োচ্ক,  বসটাই বৈখার ত্রবেে। বস র্ন্য: বাংলাত্রনউর্ 


