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গণত  শি শালী করেত গণমাধ েক শি শালী

করেত হেব :ি কার
১১ ঘ া আেগ

বাসস

ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী বেলেছন, গণত  শি শালী করেত গণমাধ মেক শি শালী করার িবক

নই। গতকাল সামবার জাতীয় সংসেদর িমিডয়া স াের অনলাইন িনউজ পাটাল পালােম  িনউজ িবিড

ডটকেমর ি তীয় িত াবািষকী উপলে  আেলাচনা অনু ােন ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন।

গণমাধ েম কািশত ব িন  সংবাদ গণত েক শি শালী করেত পাের উে খ কের ি কার বেলন, ধানম ী
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শখ হািসনা অনলাইন, ি  ও ইেলক িনক িমিডয়ােক উৎসািহত কেরেছন। ফেল বাংলােদশ এখন তথ

বােহর অবাধ সময় অিতবািহত করেছ। আইিসিটর সহজলভ তার ফেল তথ  বােহর সেুযাগ বৃি  পেয়েছ।

এেত তেথ র চার অবািরত হেয়েছ।

অনু ােন িবেশষ অিতিথর ব ব  দন ডপুিট ি কার ফজেল রা ী িময়া, সংসদ সদস  আ া ামান বাবু,
মু ফা লুৎফু াহ ও সাংবািদক রাজ ুআহেমদ।

এ সময় ি কার কক কেট পালােম  িনউজ িবিড ডটকেমর ি তীয় িত াবািষকী উদযাপন অনু ােনর

উে াধন কেরন। ি কার বেলন, গণমাধ েম কািশত তথ ই জনমত তিরেত পূণ

ভূিমকা পালন কের থােক। আর তাৎ িণক ও সহেজ জনগেণর কােছ তথ  পৗছঁােত অনলাইন পাটাল খুবই

কাযকর। সংসদীয় গণতে র চচােক সসুংহত রাখেত পালােম  িনউজ িবিড অবদান রাখেছ বেলও উে খ কেরন

িতিন।

ি কার বেলন, ধানম ী শখ হািসনার নতৃে  সংসদ সদস রা আইন ণয়েনর পাশাপািশ জলবায়ু পিরবতন,
খাদ  িনরাপ া, এসিডিজ এবং সরকােরর উ য়নমলূক কমশালায় অংশ হণ কের থােক।

পালােম  িনউজ িবিড ডট কম অনলাইন পাটােলর স াদক সািকলা পারভীেনর সভাপিতে  এবং সাংবািদক

িনিখল ভে র স ালনায় অনু ােন দেশর িবিশ  সাংবািদকরা উপি ত িছেলন।
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