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অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদপত্ৰ “দদননক বাতনৰ”ৰ 

এক অৱল াকন 

অৱতৰনিকা  : 

সংবাদপত্ৰক সমাজৰ দালপাি বুন  অনিনিত কৰা িয় ৷ িাৰতত সংবাদপত্ৰৰ আৰম্ভনি ঘটিনি  ১৭৮০ চনত ৷ জজম্ি 

আগষ্টাি নিকীলয় ১৭৭৮ চনত কন কতাত স্থাপন কৰা প্ৰথমলিা িপাশা ৰ পৰাই ১৭৮০ চনৰ ২৯ জানুৱাৰীত িাৰতৰ 

প্ৰথমখন সংবাদপত্ৰ “ জবংগ  জগলজি” বা “ জক কাতা জজলনলৰ  এড্িাইিাইজাৰ” প্ৰকাশ দিনি  ৷ 

অসমত সংবাদপত্ৰৰ আগমন ঘটিনি  “অৰুলনাদই”ৰ জ ালগনদ ৷ মূ তঃ খ্ৰীষ্টধম মৰ প্ৰচাৰৰ উলেলশে আগমন ঘিা 

আলমনৰকান জবনিষ্ট নমিলনৰীসকল  ১৮৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দৰ জানুৱাৰী মািত নশৱসাগৰ নগৰৰ নমিন জপ্ৰিৰ পৰা প্ৰথমখন 

অসমীয়া সংবাদপত্ৰ “অৰুলনাদই”ৰ জন্ম নদনি  ৷ “অৰুলনাদই”ৰ পাতলত অসমত সাংবানদকতাৰ সূত্ৰপাত ঘিাৰ 

 গলত অসমীয়া িাষাৰ নতুন গদেশশ ীৰ আৰম্ভনি ঘলি ৷ সানিতেৰ বালব নতুন বীজ জৰাপি কনৰ “অৰুলনাদই”জয় 

অসমীয়া িাষা আৰু সানিতেক সমদৃ্ধিশা ী কনৰ জতাল  ৷ 

“অৰুলনাদই”জয় জদখুৱাই জ াৱা বালিলৰই অগ্ৰসৰ দি পৰৱতী সময়ত “আসাম নব ানসনী” (১৮৭১), “আসাম নমনিৰ” 

(১৮৭২), “আসাম ননউজ” (১৮৮২), “জজানাকী” (১৮৮৯), “িাইমি অৱ আসাম” (১৮৯৫), “বা াঁিী” (১৯০৯), 

“আৱািন” (১৯২৯) আনদ িাল সংখেক সংবাদপত্ৰ - আল াচনীৰ জন্ম িয় ৷ ক্ষিস্থায়ী ি’জ ও এই সংবাদপত্ৰসমূলি 

অসমীয়া সংবাদপত্ৰ আৰু সানিতেৰ জগতত উলেখল াগে িূনমকা গ্ৰিি কনৰনি  ৷ 

ঊননবংশ শনতকা আৰু কুনৰ শনতকাৰ প্ৰথমাৰ্ধ্ মত প্ৰকানশত সংবাদপত্ৰনব াক বেৱসানয়ক  ািা ািৰ বালব প্ৰকাশ কৰা 

নানি  ৷ বেৱসানয়কিালৱ সাফ ে  াি কনৰবশ  জসইনব াক সংবাদপত্ৰৰ প্ৰচ ন সংখোও কম আনি  ৷ আনিালত 

উপ ুক্ত জ াগাল াগ বেৱস্থা নথকাত সংবাদ গ্ৰিি আৰু সংবাদ জপ্ৰৰিৰ জক্ষত্ৰত সংবাদপত্ৰলবালৰ আধুননক সাংবানদকতাৰ 

 গত জখাজ নম াব পৰা নানি  ৷ নবনিন্ন সংবাদপত্ৰৰ মাজত সংবাদ সংগ্ৰি আৰু প্ৰকাশৰ তীব্ৰ প্ৰনতল ানগতাও 

পনৰ নক্ষত জিাৱা নানি  ৷ সামনগ্ৰক অথ মত অসমৰ সাংবানদকতাত বৃনিগত নচন্তাই জতনতয়া প্ৰাধানে  াি কৰা নানি  ৷ 

প্ৰচাৰ বৃদ্ধিৰ অনি ান, গৰম খবৰ সংগ্ৰি, প্ৰকৃনত নবষয় জসইনব াক সংবাদপত্ৰৰ প্ৰায় উলপনক্ষত নবষয় আনি  ৷ 

আচ লত জসই সময়ত সংবাদপত্ৰ আনি  জকৱ  মতামত প্ৰকাশৰ মাধেম ৷ 

১৯৩৫ চনত অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ “দদননক বাতনৰ”ৰ প্ৰকাশৰ  লগ  লগ অসমৰ সংবাদপত্ৰৰ জগতত  

এক নতুন অধোয়ৰ সূচনা িয় ৷ ৰায়বািাদুৰ নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ স্বত্বানধকাৰত জ াৰিািৰ পৰা প্ৰকানশত এই 

সংবাদপত্ৰখলন জপান প্ৰথলম 'ৰয়িাৰ', 'এচ’নচলয়লিড জপ্ৰি' আনদ সংবাদ প্ৰনতষ্ঠানৰ পৰা সংবাদ নকনন, জসয়া অনুবাদ 

কনৰ সংবাদপত্ৰত িপা কৰা নতুন পন্থা এিা অসমত উদ্ভাৱন কলৰ ৷ বাগ্মীবৰ নী মনি ফুকনৰ সম্পাদনাত প্ৰকানশত 

“দদননক বাতনৰ”ৰ জ ালগনদলয়ই অসমত জপান প্ৰথমবাৰৰ বালব সাংবানদকতাৰ বৃনিগত নচন্তাৰ সূত্ৰপাত ঘলি ৷ 

অসমীয়া িাষাত দদননক সংবাদপত্ৰৰ ধাৰাৰ আৰম্ভনি ঘলিাৱা “দদননক বাতনৰ”জয় অসমীয়া পাঠক সমাজক ডাাঁৰৰ 

বাতনৰ ডাাঁলৰ নদ এক নতুন স্বাদ নদনি  ৷ এলনদলৰ ১৯৩৭ চনশ লক  “দদননক বাতনৰ”জয় অসমৰ পাঠক সমাজক 

ননলতৌ বাতনৰৰ জ াগান ধনৰনি  ৷ নকন্তু পনৰতাপৰ নবষয় জ  সংবাদপত্ৰখনৰ স্বত্বানধকাৰ ৰায়বািাদুৰ নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱা 

১৯৩৬ চনত নচনকৎসাৰ বালব কন কতাশ   াব  গা জিাৱাত জতওাঁৰ অনুপনস্থনতত সংবাদপত্ৰখন প্ৰকাশৰ জক্ষত্ৰত নবনিন্ন 

অসুনবধাৰ সটৃষ্ট িয় ৷ ফ ত সংবাদপত্ৰখনৰ প্ৰকাশ বন্ধ দি  ায় ৷ ১৯৩৭ চনৰ ২৯ জনুত সংবাদপত্ৰখনৰ প্ৰকাশ বন্ধ 

কনৰ নদলয় ৷ এলনশকলয় অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ “দদননক বাতনৰ”ৰ প্ৰচ ন বন্ধ িয় ৷ 
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অধেয়নৰ উলেশে আৰু পিনত  : 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ “দদননক বাতনৰ”ৰ জ লনদলৰ নবলেষি আৰু সংৰক্ষি ি’ব  ানগনি  জতলনদলৰ 

জিাৱা নাই ৷ উপ ুক্ত সংৰক্ষিৰ অিাৱলত প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ “দদননক বাতনৰ”ৰ সকল ালবাৰ সংখো বতমমান 

পাবশ  জনালিাৱা ি’  ৷ “দদননক বাতনৰ”জয় সংবাদ জগতত গনি দথ জ াৱা জিটিৰ আ মলত পৰৱতী সংবাদপত্ৰসমূলি 

জপ্ৰৰিা  াি কনৰ আগ বানি দগলি ৷লসলয় অনাগত নদননব াকলতা “দদননক বাতনৰ” আন সংবাদপত্ৰসমূিৰ আদশ ম আৰু 

অনুলপ্ৰৰিা দি ৰ’ব ৷ অসমীয়া সাংবানদকতাৰ জগতখনত “দদননক বাতনৰ”ৰ অসীম প্ৰিাৱ  ক্ষে কনৰলয়ই এই 

গলৱষিাপত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰা দিলি ৷ অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদপত্ৰ নিচালপ “দদননক বাতনৰ”ৰ এক পনৰচয়, “দদননক 

বাতনৰ”ৰ সংবাদৰ নবলশষত্ব, পৰৱতী অসমীয়া দদননক সংবাদপত্ৰ প্ৰকাশত “দদননক বাতনৰ”ৰ িূনমকাৰ নবষলয় নবলেষি 

কৰাই ি’ব পত্ৰখননৰ উলেশে ৷ 

গলৱষিাপত্ৰখননত নবলশষশক নবলেষিাত্মক পিনত আৰু প্ৰলয়াজন সালপলক্ষ বি মনাত্মক পিনত বেৱিাৰ কৰা দিলি ৷ 

অধেয়নৰ পনৰসৰ  : 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰৰূলপ “দদননক বাতনৰ”ৰ নবনিন্ন প্ৰকালৰ নবলেষি ি’ব পালৰ। আমাৰ আল াচনাত 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ নিচালপ “দদননক বাতনৰ”ৰ এক পনৰচয় দাটি ধৰাৰ  গলত “দদননক বাতনৰ”ৰ  

সংবাদৰ নবলশষত্ব সম্পলকম আল াচনা কৰা দিলি আৰু পৰৱতী অসমীয়া দদননক সংবাদপত্ৰ প্ৰকাশত “দদননক 

বাতনৰ”ৰ িূনমকাৰ নবষলয় নবলেষি কৰা দিলি ৷ 

 

“দদননক বাতনৰ”ৰ এক পনৰচয়  : 

 

জ াৰিাি দ্ধজ াৰ জঠিা ৰ  পৰা ১৯৩৫ চনৰ ১২ আগষ্টত “দদননক বাতনৰ” প্ৰকাশ দিনি  ৷ বাগ্মীবৰ নী মনি ফুকনৰ 

সম্পাদনাত প্ৰকানশত অসমৰ প্ৰথম সংবাদপত্ৰখনৰ স্বত্বানধকাৰী আনি  নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱা ৷ পনৰচা ক শশীপ্ৰসাদ বৰুৱা 

আৰু প্ৰকাশক আনি  ডম্বৰুধৰ ফুকন ৷ সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদনা সিল াগীসক  আনি  - জবিুধৰ শম মা, কৰুিাকান্ত 

গশগ, ৰাজীৱল াচন বৰুৱা আৰু ৰাম বৰুৱা ৷ জবিুধৰ শম মা কাকতখনৰ পৰা আাঁতনৰ জ াৱাত পৰৱতী সময়ত  ক্ষ্মীনাথ 

ফুকন সিকাৰী সম্পাদক িয় ৷ সংবাদপত্ৰখনৰ মুখে মুদ্ৰক আনি  নন্দকান্ত জগাস্বামী ৷ সম্পাদক - সাংবানদক 

সকল ানব াক  গ  গাই সংবাদপত্ৰখনত প্ৰায় ৫৫ জন কম মচাৰী আনি  বুন  জাননব পৰা  ায়।  

অসমীয়া প্ৰথমখন দদননক “দদননক বাতনৰ”ৰ প্ৰচ ন সংখো নকমান আনি  জসই সম্পকমত নবনিন্নজনৰ মাজত মতৰ 

নিন্নতা জদখা  ায় ৷ “ ক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ মলত, কাকতখনৰ প্ৰচাৰ ২৫০০ খনতশক জবনি নানি  ৷”*১ কাকতখনৰ প্ৰধান 

মুদ্ৰাকৰ নন্দকান্ত জগাস্বামীৰ মলত “কাকতখনৰ প্ৰথম মুদ্ৰলনই আনি  দি িাজাৰলৰা অনধক কনপ ৷”*২ সম্পাদনা 

সিল াগী ৰাম বৰুৱাৰ মলত - “প্ৰথম অৱস্থাত “দদননক বাতনৰ”ৰ গ্ৰািক পাাঁচশ মানলি আনি  ৷ নপিত উইন য়ামচন 

জমগৰৰ আৰু আই.টি. এৰ বাগানসমূিৰ চািাবৰ পৰা মিৰীশ লক সকল ালৱ কাগজখন জ াৱাত আৰু ক্ৰমান্বলয় 

কাগজখলনও জননপ্ৰয়তা অজমন কৰাত গ্ৰািকৰ সংখো িাজাৰৰ ওপৰত দিনি  ৷”*৩ আনিালত অৰূপ দিৰ মলত 

“দদননক বাতনৰ”ৰ প্ৰচ ন সংখো নতনন িাজাৰমান আনি , তালৰ নতননিাগৰ এিাগমান নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱা ননলজ সদসে 

দি থকা িাৰতীয় চাি সন্থাই নকনন দ নি  ৷”*৪ 

“দদননক বাতনৰ”ৰ প্ৰকৃত প্ৰচ ন সংখো নকমান জসই সন্দিমত পৰস্পৰ নবলৰাধী মত থানকল ও তদানীন্তন অসমীয়া 

সমাজখনত নশনক্ষত জ াকৰ িাৰ কম জিাৱাত, জ াগাল াগ বেৱস্থা উন্নত জনালিাৱাত, কাকত বা আল াচনী এখন ননজাশক 

নকনন পনিবশ  পিুশৱৰ অিাৱ আনদ নদশলবাৰ প মলবক্ষি কনৰ  ক্ষ্মীনাথ ফুকলন জকাৱা '২৫০০ কনপ' কাকত প্ৰচ ন 

জিাৱা সংখোলিালৱ পনতয়নল াগে আনি  ৷ নস ন  নিওক আদ্ধজৰ পৰা ৮৭ বিৰ আগলত সংবাদপত্ৰ এখনৰ ২৫০০ 

কনপ িপা জিাৱালিা এিা উলেখল াগে খবৰ ৷ কাৰি জসই সময়ত অসমত নশনক্ষত মানুিৰ সংখো আিুন ৰ মূৰত 

জ নখব পৰা অৱস্থা আনি  ৷ জতলনলক্ষত্ৰত প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ “দদননক বাতনৰ”ৰ ২৫০০ কনপ িপা জিাৱা 

কথালিালৱ কাকতখন জ  জননপ্ৰয় আনি  তালৰ উমান পাব পানৰ ৷ 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰৰূলপ ১৯৩৫ চনৰ ১২ আগষ্টত প্ৰকাশ জপাৱা “দদননক বাতনৰ”জক আখো নদয়া িয় 

 নদও ইয়াৰ পূলব মই জ াৰিািৰ পৰাই নমঃ মফজ  হুলিইনৰ সম্পাদনাত “নগৰৰ কথা” নামৰ এখন সংবাদপত্ৰ প্ৰকাশ 
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পাইনি ।  ১৯৩৫ চনৰ ২০ জ ুাই তানৰলখ প্ৰকাশ জপাৱা “নগৰৰ কথা” নামৰ এক পৃষ্ঠাৰ আৰু এপইচা দামৰ 

জিব য়ড আকাৰৰ সংবাদপত্ৰখলন অসমৰ প্ৰথম দদননক সংবাদপত্ৰৰূলপ স্বীকৃনত দাবী কনৰব পালৰ  নদও বহু কাৰিত 

“নগৰৰ কথা”ক প্ৰথম দদননক সংবাদপত্ৰ জবা 

 াত অসুনবধা আলি ৷ কাৰি ননলতৌ আলবন  প্ৰকাশ জিাৱা সংবাদপত্ৰখনৰ “নগৰৰ কথা” নামলিাৰ দলৰই কাকতখলনা 

জ াৰিাি নগৰলত আৱি আনি  আৰু বাতনৰও প্ৰকাশ দিনি  জকৱ  জ াৰিাি নগৰৰ ৷ জসইফা ৰ পৰা 

সংবাদপত্ৰখনক 'স্থানীয় সংবাদ বুল টিন' বুন লি আখো নদব পানৰ ৷ তদুপনৰ সংবাদপত্ৰখনত জদশ-নবলদশৰ বাতনৰ 

প্ৰকাশ জনালপাৱাৰ বালব সমাল াচকসকল  এইখনক অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ বুন  স্বীকৃনত নদব জনালখালজ ৷ 

এই সন্দিমত  ক্ষ্মীনাথ ফুকলন আগ বলিাৱা মন্তবেলিা আনি  প্ৰনিধানল াগে - “প্ৰথম অসমীয়া দদননক বাতনৰ কাকত 

আনি  “দদননক বাতনৰ” ৷ আগলত জ াৰিািৰ পৰা মফজ  হুলিইলন 'নগৰৰ কথা' নাম নদ ননলজ সম্পাদক দি নদলনৌ 

ওল াৱা কাকত এখন নকিুনদন চ াইনি  ৷ নকন্তু প্ৰকৃতপলক্ষ জসইখন বাতনৰ কাকত নানি  ৷ প্ৰথম পৃনথৱী  ুিৰ 

সময়ত নডব্ৰুগড়ৰ সূ মধৰ ৰাজলখাৱা িপাশা ৰ পৰা নদলনৌ ওল াৱা 'ৰিৰ বাতনৰ'ৰ দলৰ 'নগৰৰ কথা' ক’বশ  গ’জ  

বুল টিনলি আনি । ”*৫ 

 

জতলনদলৰ জবিুধৰ শম মালয়া প্ৰথম অসমীয়া দদননক নিচালপ 'দদননক বাতনৰ'জক সন্মান নদ উলেখ কনৰনি  “১৯৩৫ 

চনৰ ১২ আগষ্টত 'দদননক বাতনৰ' ওল াৱাৰ এমািমানৰ আগলত 'নগৰৰ কথা' বুন  বাপুতা বা মঃ মফজ  হুলিইলন 

জ াৰিাি নগৰৰ খন্তীয়া- খুচৰীয়া বাতনৰ প্ৰকাশ কনৰ এনখ ীয়া পালতলৰ এখন দদননক কাকত প্ৰকাশ কলৰ ৷ নকন্তু 

দুমািমানৰ মূৰত কাগজখন নাইনকয়া ি’  ৷ জ াৰিািলত আৱি থকা বালব আাঁতৰৰ মানুলি তাৰ কথা শুননবশ  

জনপাইনি  ৷ 'দদননক বাতনৰ' আনি  সলদৌ অসমৰ মুখপত্ৰ ৰূলপ ৷ জসই গুলি, সলদৌ অসমৰ জপান প্ৰথম দদননক 

কাকত জকানখন বুন ল  'দদননক বাতনৰ'জক আিুন য়াব  ানগব ৷”*৬ 

সংবাদপত্ৰখনত  প্ৰকানশত সম্পাদকীয়ৰ পৰাও কাকতখন জ  স্থানীয় কাকত আনি  জসই কথা বুদ্ধজব পৰা  ায় - 

“নগৰৰ সকল া ৰকমৰ অিাৱ-অনিল াগ অসুনবধাৰ কথা নদলন নদলন প্ৰচাৰ কৰা ি’ব ৷ সকল া সম্প্ৰদায়ৰ সমাজ বা 

বেদ্ধক্তৰ পৰা নগৰৰ স্বাস্থে, সন্মান আৰু সুনবধা িানন ঘটিল  বা ঘিাৰ আশংকা থানকল , তাক সাৱধান কনৰ নদয়াত 

'নগৰৰ কথা' সাজ ুথানকব ৷  ালত নগৰখন আমাৰ আদশ ম নগৰ দি গনি উলঠ তাৰ কাৰলি জানত-বি ম- নননব মলশলষ 

সকল ালক উনচত মলত জনাই থকা ি’ব ৷ সংবাদদাতাসকল  সংবাদ নদওাঁলত আচ  সতোসতে িা শক চাই নচনত দ  

জ ন সটঠক কথালি মাত্ৰ জনায় ৷ ন খকৰ চিী আৰু টঠকনা নাথানকল  তাক প্ৰকাশ কৰা নিয় ৷”*৭ 

অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'জন 'নগৰৰ কথা' জসই সম্পকমত মত পাথ মকে থানকল ও জবিুধৰ শম মা 

আৰু  ক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ মতলক সৰিসংখেক জ ালকই সমথ মন কলৰ ৷ কাৰি 'নগৰৰ কথা'ত জকৱ  জ াৰিাি নগৰৰ 

বাতনৰ প্ৰকাশ পাইনি  ৷ তাৰ নবপৰীলত 'দদননক বাতনৰ'ত অসমৰ  গলত পৃনথৱীৰ নবনিন্ন প্ৰান্তৰৰ বা-বাতনৰ প্ৰকাশ 

পাইনি  ৷ জসলয় ননঃসলন্দলি 'দদননক বাতনৰ'জক অসমৰ প্ৰথমখন স্বয়ংসম্পূি ম দদননক সংবাদপত্ৰৰূলপ অনিনিত কনৰব 

পানৰ ৷ 

“দদননক বাতনৰ”ৰ সংবাদৰ নবলশষত্ব  : 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ’ৰ প্ৰথম সংখোৰ পৰাই ৮ পৃষ্ঠাশক প্ৰকাশ পাইনি । সংবাদপত্ৰখনৰ 

আকাৰ আনি  দীলঘ ৪৫ জিনিনমিাৰ আৰু পথান লয় ৩০ জিনিনমিাৰ ৷ কাকতখনৰ মূ ে আনি  দুই পইচা, মালিকীয়া 

বৰিনি এিকা আৰু বিলৰকীয়া বৰিনি আনি  দি িকা ৷ “প্ৰথম সংখোলত ক পুন , ফু ৰ মা ালৰ মাংগন ক 

সামগ্ৰীসি ১০ জিনিনমিাৰ বি  আৰু ১৭ জিনিনমিাৰ দীঘ  এটি প্ৰতীক প্ৰকানশত দিনি  ৷ প্ৰতীকৰ নিতৰত ন খা 

আনি   :  “ আই ! জতাৰ বাতনৰ, পব মলত দিয়ালম, জালন জনুৰলয় বওক ৷” এই প্ৰতীকলিা আাঁনকনি  মলিন্দ্ৰনাথ 

জডকাফুকলন ৷”*৮ 

বতমমান সময়ৰ দদননক সংবাদপত্ৰসমূিৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্বপূি ম বাতনৰসমূি প্ৰকাশ জিাৱাৰ দলৰ 'দদননক বাতনৰ'ত 

প্ৰকাশ জিাৱা নানি  ৷ “ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মাজিাগলত 'দদননক বাতনৰ'ৰ প্ৰতীকলিা প্ৰকানশত দিনি  আৰু তাৰ তল -

ওপলৰ প্ৰকানশত দিনি  নবজ্ঞাপন ; নিতীয় পৃষ্ঠাত দুিামান বাতনৰ আৰু নবজ্ঞাপন ; তৃতীয় পৃষ্ঠাত স্থানীয় আৰু প্ৰালদনশক 

বাতনৰ ; চতুথ ম পৃষ্ঠাত সম্পাদকীয় ; পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ পৃষ্ঠাত জদশ-নবলদশৰ বাতনৰ, নচটঠ-পত্ৰ ; সপ্তম পৃষ্ঠাত নবজ্ঞাপন 

আৰু দুিামান বাতনৰ আৰু অষ্টম পৃষ্ঠাত সম্পূি ম নবজ্ঞাপন প্ৰকানশত দিনি  ৷ মালজ মালজ পঞ্চম পৃষ্ঠাত নবলদশৰ 

উলেখল াগে বাতনৰলবাৰৰ ডািৰ িৰলফলৰ নশলৰানামা কনৰ ওপৰফাল  সিলজ চকুত পৰাশক নদনি  ৷”*৯ 
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'ৰয়িাৰ' আৰু 'এচ’নচলয়লিড জপ্ৰি'ৰ পৰা অিা জিন গ্ৰানফক বাতনৰলবাৰ 'দদননক বাতনৰ'ৰ সংবাদৰ মূ  উৎস আনি  

৷ 'দদননক বাতনৰ’জয়ই জপান প্ৰথলম 'ৰয়িাৰ' আৰু 'এচ’নচলয়লিড জপ্ৰি'ৰ দলৰ সংবাদ প্ৰনতষ্ঠানৰ পৰা বাতনৰ নকনন 

আনন জসইনব াক অসমীয়াশ  অনুবাদ কনৰ প্ৰকাশ কনৰনি  ৷ ফ ত অসমৰ নিতৰুৱা অঞ্চ ৰ পৰা প্ৰকানশত দিলয়া 

'দদননক বাতনৰ’জয় ননজৰ নস্থনত সব  কনৰব পানৰনি  ৷ তদুপনৰ 'দদননক বাতনৰ'ৰ  লথষ্ট সংখেক স্থানীয় সংবাদদাতা 

থকাৰ নবষলয় জাননব পৰা  ায় ৷ 

'দদননক বাতনৰ'ত জবনিিাগ স্থানীয় বা প্ৰালদনশক সংবাদ প্ৰকাশ পাইনি  ৷ বাতনৰনব াকৰ নকিুমান নশলৰানাম ি’  - 

“ 'বজ্ৰপাত পনৰ মতুৃে', 'অজগৰৰ জপিত  ’ৰা', 'উচ্চনশক্ষাৰ বালব নব াত  াত্ৰা', 'জিাগশদৰ বানপানীৰ তাণ্ডৱ' আনদ 

৷” *১০ 

'দদননক বাতনৰ'ৰ প্ৰথম বিৰৰ ২১ আগষ্ট সংখোত ড° বািীকান্ত কাকনতলয় িাষাতত্ত্ব নবষয়ত গলৱষিা কনৰ প্ৰথম 

নপ.এইি.নড নডগ্ৰী  াি কৰা বাতনৰলিা ড° কাকনতৰ ফলিাসি প্ৰকাশ কনৰনি  ৷ সংবাদপত্ৰখনৰ পৰৱতী জকবািাও 

সংখোত ড° কাকনতক অসমৰ নবনিন্ন ঠাইত জলনাৱা সম্বধ মনাৰ বাতনৰ প্ৰকাশ কনৰনি  ৷ 

'দদননক বাতনৰ' কংলগ্ৰিৰ নবলৰাধী সংবাদপত্ৰ আনি   নদও কংলগ্ৰিৰ বা-বাতনৰও সংবাদপত্ৰখলন গুৰুত্ব সিকালৰ 

প্ৰকাশ কনৰনি । সংবাদপত্ৰখনত প্ৰবন্ধ-পানত কমশক প্ৰকাশ দিনি  ৷ তদুপনৰ সংবাদপত্ৰখনত জকালনা জদওবৰীয়া চ’ৰা 

নানি  ৷ মালজ -সমলয় সংবাদপত্ৰখনত গ্ৰন্থ সমাল াচনা প্ৰকাশ কনৰনি  ৷ দীঘ ীয়া প্ৰবন্ধ, নচটঠ - পত্ৰ আনদ 

কাকতখনত প্ৰকাশ কৰা নানি  ৷ 

“ 'দদননক বাতনৰ'ৰ বনধ মত আকাৰত এিাই মালথান 'নবলশষ সংখো' ও াইনি  আৰু জসই সংখোলিা (১৮৯ সংখো) 

'ৰিান  নবহু সংখো'ৰূলপ ১৯৩৭ চনৰ ১৩ এনপ্ৰ  তানৰলখ প্ৰকানশত দিনি  ৷ এই নবলশষ সংখোলিাত নবহুগীত, কনবতা 

আৰু প্ৰবন্ধ প্ৰকানশত দিনি  ৷ সিকাৰী সম্পাদক কৰুিাকান্ত গশগৰ 'আঙ্গানম নবহুগীত' এই সংখোলত প্ৰকানশত 

দিনি  ৷ এই নবলশষ সংখোৰ উলেখল াগে ন খকসক  আনি  পদ্মনাথ জগািাদ্ধিবৰুৱা, জ্ঞানদানিৰাম বৰুৱা, দীননাথ 

শম মা, মাধৱচন্দ্ৰ জবজবৰুৱা, অতু চন্দ্ৰ িাজনৰকা ইতোনদ ৷ এই সংখোলিাৰ প্ৰনতলিা পৃষ্ঠা ৰিীন আখৰত িপা দিনি  

৷”*১১ 

'দদননক বাতনৰ'ত প্ৰকানশত নবনিন্ন সম্পাদকীয়ৰ জ ালগনদ অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতীয় স্বাথ ম ৰক্ষাৰ জক্ষত্ৰত 

উেীপনাময় বািী জপ্ৰৰিৰ প্ৰয়াস কনৰনি  ৷ অসমীয়া িাষাৰ প্ৰকৃত ম মাদা ৰক্ষাৰ বালব 'দদননক বাতনৰ'জয় সদায় 

তৎপৰতা গ্ৰিি কৰাৰ  গলত সমসামনয়ক জ্ব ন্ত সমসোলবাৰ সমাধানৰ বালব জনমত গঠনৰ জক্ষত্ৰত নবলশষ িূনমকা 

গ্ৰিি কনৰনি  ৷ 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'ৰ সম্পাদকীয়সমূলিও সলচতন জ াকসক ৰ দৃটষ্ট আকষ মি 

কনৰবশ  সক্ষম দিনি  ৷ অসমত এখন নবশ্বনবদো য়ৰ প্ৰলয়াজনীয়তাৰ সমথ মনত 'দদননক বাতনৰ'জয় মুঠ িিা 

সম্পাদকীয় প্ৰকাশ কনৰ নবশ্বনবদো য় স্থাপনৰ জক্ষত্ৰত অগ্ৰিী িূনমকা গ্ৰিি কনৰনি  ৷ 

অনম্বকানগৰী ৰায়লচৌধুৰীৰ 'অসম সংৰনক্ষিী সিা'ৰ জঘানষত নীনতৰ দৃি সমথ মক আনি  'দদননক বাতনৰ' ৷ জসই কথা 

'দদননক বাতনৰ'ৰ নবনিন্ন সম্পাদকীয়ত প্ৰকানশত দিনি  ৷ উলেখল াগে জ , 'দদননক বাতনৰ'জয় ইংৰাজ চৰকাৰ নবলৰাধী 

জকালনা বাতনৰ প্ৰকাশ কৰা নানি  ৷ জকনতয়াবা সম্পাদকীয়ত চৰকাৰ নবলৰাধী জ খা প্ৰকাশ কনৰল ও জসয়া কু্ষৰধাৰ 

জ খনী নানি  ৷ জসইনব াক অনত নৰম সুৰত ন নখনি  ৷ 

“নবনিন্ন বা- বাতনৰৰ উপনৰ কাকতখনত মালজ - সমলয় বতৰৰ আগন  বতৰাও প্ৰকাশ দিনি  ৷ সমসামনয়ক আন 

সংবাদপত্ৰ- আল াচনীত এলন আগন  বতৰা চকুত নপলৰ ৷ 'দদননক বাতনৰ'ত ৰায়বািাদুৰ নাৰায়ি চন্দ্ৰ বৰুৱাই 

( 'জকাৰ নাৰায়ি' নালমলৰ খোত) মালজ - সমলয় জতলন বাতনৰ নদনি  ৷”*১২ 

পৰৱতী অসমীয়া দদননক সংবাদপত্ৰ প্ৰকাশত 'দদননক বাতনৰ'ৰ িূনমকা  : 

১৯৩৫ চনত ৰায়বািাদুৰ নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ পৃষ্ঠলপাষকতাত আৰু বাগ্মীবৰ নী মনি ফুকনৰ সম্পাদনাত প্ৰকানশত 

'দদননক বাতনৰ' ি’  অসমীয়া দদননক সংবাদপত্ৰৰ বািকিীয়া ৷ 'দদননক বাতনৰ'জয় কাটি জ াৱা বালিলৰই অগ্ৰসৰ দি 

পৰৱতী সময়ত অসমৰ পৰা িাল সংখেক দদননক সংবাদপত্ৰই িূমুনক মানৰল  ৷ উিৰ-পূব িাৰতৰ এই অনগ্ৰসৰ 

ৰাজেখনশ  আধুননক  ুগৰ বাতমা কনিয়াই অনাৰ জক্ষত্ৰত আদ্ধজৰ পৰা ৮৭ বিৰ আগলত দদননক অসমীয়া সংবাদপত্ৰ 

'দদননক বাতনৰ'ৰ প্ৰকাশ কনৰবশ  ৰায়বািাদুৰ নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই ন  সািসী পদলক্ষপ গ্ৰিি কনৰনি  জসয়া সাঁচাই 

অতু নীয় ৷ জ াৰিাি নগৰৰ পৰা প্ৰায় আঠমাই  নন গৰ জঠিা ৰ পৰা সংবাদপত্ৰখন প্ৰকাশ কৰালিা জসই সময়ত 

দুঃসাধে কাম আনি  ৷ 

http://www.jetir.org/


© 2022 JETIR July 2022, Volume 9, Issue 7                                                                            www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2207661 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org g435 
 

'দদননক বাতনৰ'ৰ পৰা অনুলপ্ৰৰিা  াি কনৰলয়ই ১৯৪৬ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত জদৱকান্ত বৰুৱাৰ সম্পাদনাত অসমৰ 

নিতীয়খন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক অসমীয়া' প্ৰকাশ দিনি  ৷ এইখন সংবাদপত্ৰক অসমীয়া িাষাৰ দদননক 

সাংবানদকতাৰ নিতীয় জখাজ বুন  অনিনিত কনৰব পানৰ ৷ কাৰি 'দদননক বাতনৰ'জয় জদখুৱাই জ াৱা গৰলম গৰলম 

সংবাদ পনৰলৱশন কৰা নীনতৰ িাৰা অনুপ্ৰানিত দি 'দদননক অসমীয়া' কাকলত প্ৰথম জিন নপ্ৰিাৰ বেৱিাৰ কনৰনি  ৷ 

১৯৪৯ চনৰ ৩১ মাচমত 'দদননক অসমীয়া'ৰ প্ৰকাশ বন্ধ দি জ াৱাত ১৯৪৯ চনৰ ২৬ জনুৰ পৰা গুৱািািীৰ 'ৰামলধনু 

প্ৰকাশ ন নমলিড'ৰ পৰা 'নতুন অসমীয়া' নামৰ দদননক সংবাদপত্ৰ এখন প্ৰকাশ দিনি  ৷ সংবাদপত্ৰখন প্ৰথম 

অৱস্থাত সাপ্তানিক আনি  ৷ কীনতমনাথ িাজনৰকাই 'নতুন অসমীয়া'ৰ সম্পাদকৰ দানয়ত্ব পা ন কৰাৰ পািত 

সংবাদপত্ৰখন দদননক নিচালপ প্ৰকাশ ি’বশ  ধলৰ ৷ 

১৯৬৫ চনৰ ৪ আগষ্টত প্ৰকাশ পাইনি  আন এখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক অসম' ৷ সংবাদপত্ৰখনৰ প্ৰনতষ্ঠাপক 

সম্পাদক আনি  কীনতমনাথ িাজনৰকা ৷ এইখন সংবাদপত্ৰৰ জ ালগনদলয়ই অসমত ফলিা সাংবানদকতা আৰু কািুমন 

সাংবানদকতাই প্ৰসাৰ  াি কলৰ ৷ 

জ াৰিািৰ পৰা ১৯৭২ চনৰ ১ জনুত প্ৰকাশ পায় 'দদননক জনমিূনম' ৷ জনমিূনম জগাষ্ঠীৰ পৰা প্ৰকাশ জপাৱা এই 

সংবাদপত্ৰখনৰ প্ৰথম সম্পাদক ( পনৰচা ন সম্পাদক) আনি  কনক চন্দ্ৰ শম মা ৷ 

১৯৮২ চনৰ জিলপ্তম্বৰ মািত গুৱািািীৰ পৰা প্ৰকাশ পাইনি  আন এখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'প্ৰনতনদন'৷ 

সংবাদপত্ৰখনৰ সম্পাদক আনি  ৰনবদ্ধজৎ জচৌধুৰী ৷ চানৰ পৃষ্ঠাৰ এই সংবাদপত্ৰখলন সংবাদ আৰু প্ৰবন্ধ আনদ 

পনৰলৱশনত জকালনা নতুনত্ব নদব জনাৱাৰাত পাঠলক সংবাদপত্ৰখন আাঁলকাৱান  ন ’জ  ৷ ফ ত সংবাদপত্ৰখন মাত্ৰ 

জকইমািমান চন লয়ই বন্ধ িয় ৷ 

১৯৮৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত গুৱািািীৰ 'জিনিলন ' জগাষ্ঠীৰ পৰা ৰানধকালমািন িাগৱতীৰ সম্পাদনাত 'আদ্ধজৰ অসম' 

নামৰ দদননক সংবাদপত্ৰখন প্ৰকাশ পায় ৷ “জতনতয়া গুৱািািীৰ পৰা 'দদননক অসম' আৰু জ াৰিািৰ পৰা 'দদননক 

জনমিূনম' প্ৰকাশ দি আনি  বালব তৃতীয় এখন অসমীয়া দদননকৰ 'জন্ম জিাৱালিা অসমৰ ইনতিাসৰ এক উলেখ 

কনৰব গা ঘিনা’ বুন  কাকতখনৰ প্ৰথম সম্পাদকীয়ত উলেখ কৰা িয়। ”*১৩ 

১৯৮৮ চনৰ ১ জানুৱাৰীত চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পাইনি  'নতুন দদননক' নামৰ সংবাদপত্ৰখন ৷ এই 

সংবাদপত্ৰখলন সংবাদ পনৰলৱশনত নতুনত্ব অনাৰ  গলত 'জদওবৰীয়া নতুন দদননক', ' নবজ্ঞান প্ৰ ুদ্ধক্তনবদো' আনদ 

নশতানৰ জ ালগনদ পাঠকক নতুন স্বাদ নদনি  ৷ 

১৯৯১ চনৰ ১৬ নডলচম্বৰৰ পৰা ধীলৰন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱতীৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পাইনি  দদননক সংবাদপত্ৰ 'আদ্ধজৰ বাতনৰ' 

৷ ১৯৯৪ চনত গুৱািািীৰ পৰা পলৰশ দবশেৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ দিনি  দদননক সংবাদপত্ৰ 'আদ্ধজৰ সংবাদ' ৷ 

১৯৯৫ চনৰ ২০ জফব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পায় 'অসমীয়া প্ৰনতনদন' ৷ সংবাদপত্ৰখনৰ প্ৰথম সম্পাদক অদ্ধজত কুমাৰ িূিা 

আৰু কা মবািী সম্পাদক আনি  পৰাগ কুমাৰ দাস ৷ এই সংবাদপত্ৰই িাসে আৰু বেংগ ৰচনা প্ৰকাশত গুৰুত্ব নদ এই 

নদশত অসমীয়া সংবাদপত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা জ াগ নদলয় ৷ ১৯৯৫ চনলৰ ৬ অলটাবৰৰ পৰা অগ্ৰদতূ জগাষ্ঠীৰ পৰা 

স্বত্বানধকাৰ কনকলসন জডকাৰ সম্পাদনাত 'দদননক অগ্ৰদতূ' নামৰ সংবাদপত্ৰখন প্ৰকাশ পায় ৷ 

১৯৯৭ চনৰ এনপ্ৰ  মািৰ পৰা দ্ধজ.এ .পানিলকচনৰ পৰা জিালমন বৰলগািাদ্ধিৰ সম্পাদনাত দদননক সংবাদপত্ৰ 

'আমাৰ অসম' প্ৰকাশ পায় ৷ ইয়াৰ পািত 'অসমীয়া খবৰ', 'দদননক জনসাধাৰি', 'আদ্ধজৰ দদননক বাতনৰ', 'এনদনৰ 

সংবাদ', 'ননয়মীয়া বাতমা', 'দদনদ্ধন্দন বাতমা, 'গি অনধকাৰ', 'অসম আনদতে' আনদ বহুলকইখন দদননক সংবাদপত্ৰৰ নাম 

অসমীয়া সংবাদপত্ৰৰ জগতখনত সংল াদ্ধজত িয় ৷ এই সংবাদপত্ৰসমূলি প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক 

বাতনৰ'জয় জদখুৱাই জ াৱা পলথনদ অগ্ৰসৰ দি আগ বানি দগলি ৷ 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'ত জদখা জপাৱা দবনশষ্টেনব াক পৰৱতী সংবাদপত্ৰসমূিলতা 

প্ৰনতফন ত দিলি ৷ 'দদননক বাতনৰ'জয় জ লনশক 'ৰয়িাৰ', 'এচ’নচলয়লিড জপ্ৰি' আনদ সংবাদ প্ৰনতষ্ঠানৰ সংবাদ ক্ৰয় 

কনৰ অসমীয়াশ  অনুবাদ কনৰ প্ৰকাশ কনৰনি  ৷ জতলনশক পৰৱতী সংবাদপত্ৰসমূলিও সংবাদ প্ৰনতষ্ঠানৰ সংবাদ ক্ৰয় 

কনৰ, অসমীয়াশ  অনুবাদ কনৰ প্ৰকাশ কলৰ ৷ 

'দদননক বাতনৰ’জয় সংবাদ এিা পনৰলৱশন কলৰা াঁলত আকষ মিীয় নশলৰানাম বেৱিাৰ কনৰনি  ৷ পৰৱতী দদননক 

সংবাদপত্ৰসমূলিও আকষ মিীয় নশলৰানাম বেৱিাৰৰ জক্ষত্ৰত গুৰুত্ব নদ চমৎকাৰ নশলৰানালমলৰ সংবাদ পনৰলৱশন কলৰ ৷ 
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'দদননক বাতনৰ'ত প্ৰকানশত নবনিন্ন সম্পাদকীয়ৰ জ ালগনদ সমসামনয়ক জ্ব ন্ত সমসোলবাৰ সমাধানৰ বালব জনমত 

গঠনৰ জক্ষত্ৰত নবলশষ িূনমকা গ্ৰিি কনৰনি  ৷ পৰৱতী দদননক সংবাদপত্ৰসমূলিও নবনিন্ন সম্পাদকীয়ৰ জ ালগনদ 

সমসামনয়ক জ্ব ন্ত সমসোলবাৰ সমাধানৰ বালব জনমত গঠনৰ জক্ষত্ৰত নবলশষ িূনমকা গ্ৰিি কনৰলি ৷ 

নবজ্ঞাপন ি’  এলকাখন দদননক সংবাদপত্ৰৰ চান কা শদ্ধক্ত ৷ জসলয় প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'জয় 

নবজ্ঞাপনৰ জক্ষত্ৰত গুৰুত্ব নদনি  ৷ 'দদননক বাতনৰ'ৰ দলৰই পৰৱতী দদননক সংবাদপত্ৰসমূলিও নবজ্ঞাপনৰ জক্ষত্ৰত 

গুৰুত্ব নদ  লথষ্ট নবজ্ঞাপন প্ৰকাশ কলৰ ৷ 

'দদননক বাতনৰ' প্ৰকাশ দিনি  জ াৰিাি নগৰৰ পৰা প্ৰায় আঠমাই  দৰূত্বত অৱনস্থত জঠিা  িৱনৰ পৰা ৷ জঠিা  

আনি  এখন মফচ ীয় ঠাইত ৷ ১৯৩৫ চনলত এখন মফচ ীয় ঠাইৰ পৰা অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ প্ৰকাশ 

কৰা কথালিাৰ পৰা জপ্ৰৰিা  াি কনৰলয়ই পৰৱতী সময়ত জকইবাখলনা দদননক সংবাদপত্ৰ মফচ ৰ পৰা প্ৰকাশ িয় ৷ 

'দদননক বাতনৰ'জয় এলনদলৰ পৰৱতী অসমীয়া দদননক সংবাদপত্ৰ প্ৰকাশত িূনমকা দ নি  ৷ অৱলশে ৰায়বািাদুৰ 

নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই প্ৰথমখন সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ' বেৱসানয়ক মুনাফা  ািৰ উলেশে প্ৰকাশ কৰা নানি  ৷ 

সংবাদপত্ৰখন উন ওৱাৰ উলেশে আনি  প্ৰচুৰ জাতীয় দায়বিসম্পন্ন নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ স্বজানতৰ প্ৰনত থকা িান আৰু 

িাষাৰ প্ৰনত থকা জপ্ৰম ৷ জসই সময়ত নশৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই আনথ মকিালৱ জ াকচান িনৰ প্ৰকাশ কৰা 'দদননক বাতনৰ'ৰ 

জ ালগনদলয়ই অসমত সাংবানদকতাৰ বৃনিগত নচন্তাৰ সূত্ৰপাত ঘটিনি  ৷ পৰৱতী দদননক সংবাদপত্ৰসমূলিও বৃনিগত 

নচন্তাক প্ৰাধানে নদয়াত নবনিন্ন সংবাদপত্ৰৰ মাজত সংবাদ সংগ্ৰি আৰু প্ৰকাশৰ তীব্ৰ প্ৰনতল ানগতা ি’বশ  ধলৰ ৷ ফ ত 

অসমৰ মুদ্ৰি নশল্পশ লয়া অতোধুননক িপা প্ৰ ুদ্ধক্তৰ আগমন ঘলি ৷ এিা সময়ত সংবাদপত্ৰ  নদও মতামত প্ৰকাশৰ 

মাধেম আনি , বতমমান সংবাদপত্ৰ এক উলদোগত পনৰিত দিলি ৷ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'ৰ 

অনুলপ্ৰৰিা  াি কনৰলয়ই পৰৱতী সময়ৰ সংবাদপত্ৰসমূলি 'সংবাদপত্ৰ'ক উলদোগ নিচালপ গনি তুন বশ  সক্ষম দিলি ৷ 

উপসংিাৰ  : 

অসমীয়া িাষাৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'জয় অসমীয়া সাংবানদকতাৰ ইনতিাসত এক নতুন  ুগৰ 

প্ৰৱতমন কনৰনি  ৷ ১৯৩৫ চনৰ পৰা ১৯৩৭ চনশ লক 'দদননক বাতনৰ'জয় অসমৰ পাঠক সমাজক ননলতৌ বাতনৰৰ 

জ াগান ধনৰনি  ৷ সংবাদপত্ৰখন নকমান নদন প্ৰকাশ পাইনি  এই সম্পকমত নবনিন্নজনৰ মাজত মতপাথ মকে আলি 

 নদও সংবাদপত্ৰখনল  ১৯৩৭ চনৰ ২৯ জনু প মন্ত ( ২য় বিৰ, ২৪৭ সংখো) প্ৰকাশ দিনি  বুন  ইয়াৰ ননদ্ধিত তথে 

জপাৱা  ায় ৷ ১৯৩৭ চনৰ ২৯ জনুত সংবাদপত্ৰখনৰ প্ৰকাশ বন্ধ কনৰ জপ্ৰিৰ জমনচন নবক্ৰী কনৰ নদয়া িয় ৷ এলনশকলয় 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'ৰ প্ৰচ ন বন্ধ িয় ৷ 

অসমৰ প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'ৰ জ লনদলৰ নবলেষি আৰু সংৰক্ষি ি’ব  ানগনি  জতলনদলৰ 

জিাৱা নাই ৷ উপ ুক্ত সংৰক্ষিৰ অিাৱলত প্ৰথমখন দদননক সংবাদপত্ৰ 'দদননক বাতনৰ'ৰ সকল ালবাৰ সংখো বতমমান 

পাবশ  জনালিাৱা ি’ । আদ্ধজ  নদও 'দদননক বাতনৰ' নাই তথানপ 'দদননক বাতনৰ'জয় সংবাদ জগতত গনি দথ জ াৱা 

জিটিৰ আ মলত পৰৱতী সংবাদপত্ৰসমূলি জপ্ৰৰিা  াি কনৰ আগ বানি দগলি ৷ জসলয় অনাগত নদননব াকলতা 'দদননক 

বাতনৰ' আন সংবাদপত্ৰসমূিৰ আদশ ম আৰু অনুলপ্ৰৰিা দি ৰ’ব ৷ 
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