
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

০৫ মাঘ ১৪২৯, ১৯.০১.২০২৩ (বৃহস্পতিবার)                     

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ১৯৬        

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদহর তলংক :    

 

# স্কাউট জামু্বরিতে য াগ যেওয়ায় িাষ্ট্রপরে-প্রধানমন্ত্রীি অরিনন্দন 

(ইতেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628745/ 

 

# সবাি জন্য আন্তজজারেক মাতনি রিরকৎসা রনরিতে কাজ কিতে সিকাি: প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151893 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675320 

(ইতেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628625/ 

 

# ৪৫ উপতজলা  ়রিশন যসন্টাি উতবাধন কিতলন প্রধানমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675311 

(ইতেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628612/ 

(যুগান্তি) 

https://www.jugantor.com/national/636249/ 

 

# রশতে রনিবরিন্ন গ্যাস িাইতল আমোরন মূল্য রেতেই হতব: প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151984 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675382 

(ইনরকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/549464/ 

 

# আইএমএতফি ঋতে যেমন যকাতনা শেজ যনই: সংসতে প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151951 

(ইনরকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/549450/ 

(কাতলি কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/18/1231241 

 

# বাংলাতেতশি সংরবধান ৩০ লাখ শহীতেি িতে যিজা : রিকাি 

(ইনরকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/549472/ 

(বরেক বােজা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/327666 

(কাতলি কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/18/1231133 
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# অপশরে প্ররেহতে মুরেযুতেি পতেি শরেতক ঐকযবে হতে হতব: ওবায়দুল কাতেি 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301151899/ 

(ইতেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628651/ 

(যুগান্তি) 

https://www.jugantor.com/politics/awami-league/636274/ 

 

# এক বেতি ৩২ হাজাি ৫০০ জনতক সহায়ো রেতয়তে রলগ্যাল এইড: আইনমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151943 

(বরেক বােজা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/327657/ 

 

# যেতশ িক্ষু যিাগসহ অসংক্রামক যিাগ বাড়তে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

(বাংলাতেশ প্ররেরেন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/18/849950 

 

# যেতশ প্রারেসম্পে উৎপােন িপ্তারনি প জাতয় যপ ৌঁতেতে : মৎস্য ও প্রারেসম্পে মন্ত্রী 

(ইনরকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/549470/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151923 

(বাংলাতেশ প্ররেরেন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/18/849984 

 

# এ বেিই ঢাকা যেতক যেতন  াওয়া  াতব কক্সবাজাি : যিলমন্ত্রী 

(বাংলাতেশ প্ররেরেন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/19/850187 

 

# রশগরগিই উৎপােতন  াতব খুলনাি পাটকলগুতলা: শ্রম প্ররেমন্ত্রী 

(বাংলাতেশ প্ররেরেন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/18/850066 

 

# তৃেী  ়রলতেি মানুতেি প্ররে দৃরিিরে বেলাতে হতব: সংস্কৃরে প্ররেমন্ত্রী 

(যডইরল বাংলাতেশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/365498 

 

# আগামী রনব জািতন প জতবেক পাঠাতে আগ্রহী ইইউ: িাল জস যহায়াইটরল 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151920 

 

# রশেক িাজনীরে িান না রডরসিা 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152008/ 

 

# রনব জািনী পরিতবশ এখনও অনুকূতল নয়: রসইরস 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151940/ 
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# একরেতন কতিানায় শনাে ১৩ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628664/ 

 

# যডঙ্গুতে আিও দু'জতনি মৃত্যয 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151996/ 

 

# সিকারি িাকরিতে রেন লাখ ৫৮ হাজাি ১২৫ পে শূন্য 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151946 

 

# িাড়া বাড়ল সুবে জ এক্সতপ্রতসি, কা জকি ২৫ জানুয়ারি 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628734/ 

 

# অরিত াগ জানাতে যিাো অরধকাতিি ওতয়ব যপাট জাল 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628678/ 

 

 

 

 

           

                                   সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

 

 

# আ'লীগতক পাল্টা কম জসূরি না যেওয়াি আহ্বান রবএনরপি(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301151983 

 

# যডানাল্ড লু’ি সফি রনত  ়রমথ্যািাি কতিতে সিকাি: রমজজা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301151887/ 

 

# জারেি সকল সফলো ধ্বংস কতিতে আও া়মী লীগ: খন্দকাি যমাশািিফ(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301151873/ 

 

# োত্রসমাজতক ভুল ইরেহাস রশো রেতি সিকাি: বকুল(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/politics/636369 

 

# যমাবাইতল রবজয় রক–যবাড জ ব্যবহাতিি রনতে জশ জনগতেি েথ্য হারেতয় রনতে: মান্না(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/tavcfdlcff 

 

# মূল্যস্ফীরেি হাি বাড়ায় মানুতেি ক্রয়েমো কতমতে, যবতড়তে যিাগারন্ত: সংসতে সালমা ইসলাম(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/others/636365/ 

 

# ত্যমব্রু সীমাতন্ত যগালাগুরল, আশ্রয়রশরবতি যিারহো বসরেতে আগুন(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301151976/ 

 

# নত্যন প্রজন্মতক নারিক বানাতনাি গিীি েড় ন্ত্র রুতখ রেতে হতব 

রবরিন্ন ইসলামী েতলি যনতৃবৃন্দ(ইনতকলাব) 
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https://www.dailyinqilab.com/article/549465/ 

 

# রূপপুতিি সিঞ্জাম রনতয় রফতি  াতি রুশ জাহাজ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152014/ 

 

# অধিন আোলতে সরহংসো-অপ্রীরেকি ঘটনায় উতবগ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151934/ 

 

# গ্যাতসি োম বৃরেি প্ররেবাে রবএনরপ ও সমমনা েতলি(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301151994/ 

 

# হাসপাোতলি স্বাস্থ্য কম জকেজাি অপসািে োরব(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301151989 

 

# ক্রাইম প্যােল যেতখ যক শল িপ্ত, যগ্রপ্তাি কতলজ-রবশ্বরবদ্যালতয়ি ৩ রশোেী(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301151971/ 

 

# ত্যমব্রুতে দুই যিারহো গ্রুতপ গুরলরবরনময়, রনহে ১০(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675385 

 

# ঢাকাি িািপাতশি 

নেীগুতলা দূরেে হতি ৬৩১ পতয়তন্টি মাধ্যতম(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675377 

 

# দ্রুে োমাক রনয়ন্ত্রে আইন সংতশাধতনি োরব(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/549469/ 

 

# কী রশখতব রশোেীিা?(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/549467/ 

 

# জামালপুতি পাসতপাট জ রসরিতকতট রজরি যসবাপ্রােীিা, মানববন্ধন প্ররেবাতেও হয়রন প্ররেকাি(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/549366/ 

 

# রবশ্ব ইজতেমায়  াওয়াি পতে ৭ শোরধক যিারহো আটক(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628743/ 

 

# িট্টগ্রাতম যহতল পতড়তে ৪ েলা িবন(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628686/ 

 

# ৪ যকাটি টাকাি যসত্যতে উঠতে হয় মই যবতয়(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/pjaymt8anj 

 

# কাপ্তাইতয় পাহাড় যকতট রিরি িিাট িাইস যিয়ািম্যাতনি(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/327650/ 
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