
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

০৮ মাঘ ১৪২৯, ২২.০১.২০২৩ (রতববার)                      

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ১৯৯        

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# তবশ্ব ইজদিমার মুসতিদদর স্বাদথ স প্রধানমন্ত্রীর স্কাউটস কম সসূতি স্থতগি 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152374 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675571 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/636993/ 

 

# তবএনতপ অসাংতবধাতনক উপাদয় ক্ষমিা দখদল মতরয়া: ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152436/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550096/ 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/gkk412ag3v 

 

# কাদরা দাতবর মুদখ ককাদনা তবিারকদক বদতল করা েদব না: আইনমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152465/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550110/ 

 

# অথ সননতিক উন্নয়দন তবশ্বব্াংদকর আরও সেদ াতগিা িান অথ সমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152502/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550117/ 

 

# পাঠ্যবইদয় ধম সতবদরাধী তকছু কনই: তশক্ষামন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152461/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550095 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629082/ 

 

# উন্নয়ন-অগ্রগতিদি নারী সমাজ কজারাদলা অবদান রাখদেন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550051/ 

 

# একটি দল রাষ্ট্রদূি কিৌতেদুদলর তবপদক্ষ কলদগদে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152452/ 
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(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550098/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629130/ 

 

# রমজাদনর আদগ সারা মাদসর পণ্য একসদে তকনদবন না: বাতর্জযমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152475 

(প্রথম আদলা) 

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

 

# করাতেো ইস্যযদি প্রিযাতশি সেদ াতগিা পাদে না বাংলাদদশ: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675612 

 

# আদখতর কমানাজাি উপলদক্ষ করাববার ক সব সড়ক বন্ধ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675610 

 

# আদখতর কমানাজাি 

কমদরাদরল িলদব তবদকল ৫টা প সন্ত 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/22/404225 

 

# কদদশ ২৪ ঘন্টায় কদরানা আক্রান্ত ১৭ জন 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86010/ 

 

# কেঙ্গুদি একজদনর মৃত্যয, োসপািাদল িতিস ১১ জন 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/21/850889 

 

           

                                   সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

 

# উন্নয়দনর কথা বদল সরকার জনগর্দক কবাকা বানাদে: তমজসা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152433/ 

 

# জনগর্ রাস্তা  ়নামদল সরকার টিকদি পারদব না: গদ শ়্বর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152431 

 

# আপদস নয়, গর্অভ্যযত্থাদন েদব সরকাদরর পিন: ে. কমাশাররফ (সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152483/ 

 

# আওয়ামী লীগ আজ মাতলক সতমতিদি পতরর্ি েদয়দে: আলাল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152440/ 

 

# আ.লীগ সরকাদরর পিন ঘটিদয় তনদ সলীয় সরকাদরর অধীদন তনব সািন েদব: বরকিউিা(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fc8i4jd2zw 

 

# কদদশর মানুষ িাদলা কনই : চুন্নু(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
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https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/21/850874 

 

# লালমতনরোদট গলা ককদট বীর মুতিদ াদ্ধাদক েিযা(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328014/ 

 

# ককারআদনর সাদথ সাংঘতষ সক তশক্ষা তসদলবাস বাতিল করদি েদব 

তশক্ষামন্ত্রীর পদিযাগ দাতব তবদক্ষাি সমাদবদশ ইসলামী ঐকযদজাট কনতৃবৃন্দ(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550090 

 

# ইসলামতবদরাধী তসদলবাস অতবলদে বাতিল করদি েদব : ইসলামী ঐকযদজাট(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550112/ 

 

# ঢাকা শেদর গড় মূল্যস্ফীতি ১১.০৮% কবিনদিাগীদদর দুদ সশা কবদড়দে(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/327980/ 

 

# রাজধানীদি জীবন ািার ব্য় কবদড়দে ১১ শিাংশ(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629062/ 

 

# খাদ্যািযাস ও জীবন ািার মান কতমদয়দে দতরদ্ররা(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152528 

 

# প্রাথতমদক এক তশফট িালু তনদয় তবিকস(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152521/ 

 

# আদশ স প্রকাশনাদক বইদমলায় স্টল না কদওয়ায় ৫৮ নাগতরদকর উদেগ প্রকাশ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152448 

 

# দায়মুতির আইদনর ফাঁদক কবপদরায়া তিতকৎসক(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152367/ 

 

# পাটকল বন্ধ, িদব আদে তবশাল জনবল(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152524/ 

 

# ৯০ ফুট উঁচু বজসয পাোড় 

কনাংরা ও অপতরেন্ন নগর(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152522/ 

 

# ঝালকাঠি তবতসক তশল্পনগরী 

৭৯টির মদে ৭৭টি প্লটই ফাঁকা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152425 

 

# তশক্ষা তসদলবাসদক ইসলামতবদরাধী বদল বাতিদলর দাতব(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675630 

 

# দুগ সম পাোদড় পাঁি ধরদনর প্রতশক্ষর্ তনদে জতেরা(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675578 

  

# দশ বেদর িারদি পািার েদয়দে ১০ োজার নারী(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675574 

 

# খরি ক াগাদি কৃষদকর নাতিশ্বাস(ইনতকলাব) 
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https://www.dailyinqilab.com/article/550101/ 

 

# কুতিয়ায় স্যিার কারখানায় আগুদন, ককাটি টাকার ক্ষতিসাধন(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550046/ 

 

# িার বেদর ৩২৮ মৃত্যয , অতধকাংশই তরমান্ড কফরি 

কারাগাদর মৃত্যয, দায় তনদয় কেলাদেতল(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/628987/ 

 

# দূতষি শেদর আজ ঢাকা শীদষ স(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/xhkulr1zb3 

 

# অপতরকতল্পি ২১টি কসত্য অতস্তত্ব–সংকদট কফদলদে খাকদদান নদদক(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6vs6p7r6og 

 

# ইন্দুরকানী মাতৃত্বকালীন িািায় পদদ পদদ অতনয়ম 

অনলাইন আদবদদনর সরকাতর তফ ৪০ টাকা, কনওয়া েদে ৩০০(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/country-news/2023/01/22/1233977 
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