
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

০৯ মাঘ ১৪২৯, ২৩.০১.২০২৩ (সসামবার)                       

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ২০০         

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# সপশাতিতিক আধুতনক প্রতশক্ষর্ অপতরোর্ স: রাষ্ট্রপতি 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/23/404459 

 

# নারীদদর সম্পকৃ্ত কদরই সদশ উন্নতির তদদক এতগদয় র্াদব: প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152691 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/k7pu8ynhyx 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/23/1234552 

 

# রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়দন তনরলস িাদব কাজ করদে সরকার: প্রধানমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675737 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/637566/ 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/23/404457 

 

# শংখলায় ঘাটতি থাকদল সব উন্নয়ন ম্লান েদয় র্াদব: ওবায়দুল কাদদর 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/637533/ 

 

# পতরবিসন িাইদল তবএনতপদক তনব সািদন আসদি েদব: ওবায়দুল কাদদর 

(ইদিফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629169/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152590/ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/637629/ 

 

# খাদ্য তনরাপিার তবষদয় উন্নি সদশগুদলাদক দাতয়ত্বশীল েদি েদব : কৃতষমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550315/ 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328107/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/22/851204 
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# পাঠ্যবইদয় ভুদলর তুলনায় প্রিার সবতশ: তশক্ষামন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152693/ 

 

# রাতশয়া সজদনশুদন তনদষধাজ্ঞার জাোদজ পণ্য পাঠিদয়দে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152622/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675729 

(ইদিফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629227/ 

 

# সরকাতর সমতিদকল কদলদজ ২৬০৫ তশক্ষক পদ খাতল: সংসদদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152637/ 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328109/ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/22/1234243 

 

# মাি স সথদক তিতকৎসকরা কম সদক্ষদি প্রযাকটিস করদি পারদবন: স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152614/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550346/ 

(ইদিফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629231/ 

 

# রমজাদন অববধ মজুদকারীদদর তবরুদে সব সাত্মক ব্যবস্থ্া সনয়া েদব : বাতর্জযমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/22/851183 

(ইদিফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629194/ 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328039 

 

# সপশাগি ব্যাতধর িাতলকা সংদশাধন করা েদব: শ্রম প্রতিমন্ত্রী 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328101/ 

 

# প্রযুতক্তর প্রদয়াদগ গ্রােক সসবার মান কাতিি পর্ সাদয় থাকদব: তবদুযৎ প্রতিমন্ত্রী 

(দিইতল বাংলাদদশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/366393 

 

# শাতন্তচুতক্তর কারদর্ পাোদে শাতন্ত তফদরদে: সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152601/ 

 

# সরকাতর খরদি েদজ সগদেন এক োজার ৯১৮ জন: সংসদদ ধম সপ্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152646/ 
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# ভূতম আইন তনদয় গুজব এতেদয় িলার আহ্বান 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152685 

 

# উন্নি রাষ্ট্র গেদি পাদশ থাকদব তবশ্বব্যাংক 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675784 

 

# সুইদিদন সকারআন সপাোদনার ঘটনায় বাংলাদদদশর তনন্দা 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/675715 

 

# সজলা প্রশাসক সদেলন শুরু মঙ্গলবার 

(জনকণ্ঠ 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675709 

 

# ২৫ জানুয়াতর সথদক সমদরাদরদলর নতুন সময়সূতি 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550337/ 

 

# িাসানির সপ ৌঁোদলা আরও ৩৫৬ সরাতেঙ্গা 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550303/ 

 

# একতদদন কদরানা শনাক্ত ১১ 

(ইদিফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629206/ 

 

# োসপািাদল আরও ৮ সিঙ্গু সরাগী িতিস 

(ইদিফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629201/ 

 

# বাংলাদদশ ব্যাংদকর প্রতিদবদন 

মন্দ ঋর্ লাখ সকাটি টাকা োোল 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/637622/ 

 

# জািীয় িাঁদ সদখা কতমটির সিা আজ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/23/1234634 

 

         

                                   সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

 

# সদদশ মুতজববাদী বাকশাদলর একদলীয় শাসনব্যবস্থ্ার গর্িন্ত্র িলদে : তমজসা ফখরুল(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550366/ 

 

# সরকার শক্ত অবস্থ্ান তনদল এিাদব অথ স পািার েদি পাদর না: সাদবক আইনমন্ত্রী শতফক আেদমদ(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/d7wxq99fk5 
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# সদশব্যাপী তসতপতবর তবদক্ষাি ২৮ ও ২৯ জানুয়াতর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152666/ 

 

# গর্দফারাম-তপপলস পাটি স বুধবার একসদঙ্গ তবদক্ষাি সমাদবশ করদব(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152647/ 

 

# পণ্যমূল্য কমাদনার উদদ্যাগ সনই(সমকাল) 

https://samakal.com/economics/article/2301152707/ 

 

# িলার সংকদট পণ্য খালাস বন্ধ পাঁি জাোদজ(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152706/ 

 

# অতিদজদনর অিাদব সরাগী মৃতুযর অতিদর্াগ, তিতকৎসদকর কক্ষ িাঙচুর(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152644 

 

# সরাতেঙ্গা কযাদম্প দুই সন্ত্রাসী গ্রুদপর প্রিন্ড সগালাগুতল(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675764 

 

# ঝৌঁতকপূর্ স সসতু তদদয় িলদে র্ানবােন ॥ দুঘ সটনার আশঙ্কা(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/675753 

 

# সবোল দশায় কতমউতনটি তিতনকগুদলা, স্বাস্থ্যদসবা বতিি প্রাতন্তক জনসাধারর্(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/675731 

 

# আমদলই তনদে না মন্ত্রর্ালয়(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550372/ 

 

# সবপদরায়া বাস সকদে তনদলা তবশ্বতবদ্যালয় োিীর প্রার্ 

এক বেদর রাজধানীদি সেক দুঘ সটনা সবদেদে প্রায় তিগুর্(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550367/ 

 

# ধু ৌঁকদে সপাশাক কারখানা(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550357/ 

 

# সিাগাতন্তদি তকিতন সরাগীরা(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550350/ 

 

# আশ্রয় োতরদয় মানদবির জীবন র্াপদন ভুক্তদিাগী সরাতেঙ্গারা 

শূন্যদরখায় সরাতেঙ্গা তশতবদর অতিসংদর্াগ(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550345/ 

 

# সরামাতনয়ায় শ্রমবাজার োরাদনার শঙ্কা বাংলাদদদশর(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550336/ 

 

# সদে লাখ ববধ আদিয়াদের োলনাগাদ িথ্য সনই(ইদিফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629248/ 

 

# টানা তিন তদন দূষদর্র শীদষ স ঢাকা(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/14glu8ucxd 
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# সেক দুঘ সটনায় বাবা-সমদয়সে পাঁি সজলায় তনেি ৮(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328136/ 

 

# এক বেদর সরাগী ও মৃতুয তিগুর্(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/23/1234647 

 

# ‘শব্দ দূষদর্ বােদে প্রতিবন্ধী তশশু’(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/country/2023/01/23/851434 
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