
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১৫ মাঘ ১৪২৯, ২৯.০১.২০২৩ (রতববার)                            

সংখ্যা : ২০৬ / ২০২২-২৩         

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# আজ জািীয় তশশু পুরস্কার দদদবন রাষ্ট্রপতি 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/29/1238699 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676315 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/28/853210 

 

# রাজশােীদি প্রধানমন্ত্রীর জনসিা আজ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551725/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153799 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676357 

 

# রাজশােীদি প্রধানমন্ত্রী ২৫ উন্নয়ন প্রকদের উদবাধন করদবন দরাববার 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629851/ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/639438/ 

(দেইতল বাংলাদদশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/367740 

 

# শাতন্ত রক্ষায় তনরলসিাদব কাজ করদে পুতলশ : প্রধানমন্ত্রী 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/28/1238264 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/29/405503 

 

# দদশদক তশশুদদর তনরাপদ আবাসভূতম করদি সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/28/853157 

 

# পাঁিশি দতরদ্র তশক্ষার্থী দপল প্রধানমন্ত্রী উপোর 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676290 

 

# িরুর্রাই স্মার্ স বাংলাদদশ প্রতিষ্ঠায় দনতৃত্ব তদদব: তিকার 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86584/ 
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# অদনক উন্নি দদদশর তুলনায় আমরা িাদলা আতে: ওবায়দুল কাদদর 

(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/piszvygk7q 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153730/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676320 

 

# এর্া তবএনতপর পদযািা নয়, মরর্যািা: কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153708/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676277 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629896/%E2%80%98 

 

# িারি গরু পাঠাদনা বন্ধ করদল বাংলাদদশ কৃিজ্ঞ র্থাকদব: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153758/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676296 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/28/853130 

 

# তশগতগরই সড়ক পতরবেন আইন সংদশাধন : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/29/1238681 

 

# মানুদের কল্যার্ই আদগ, ইতসর তসন্ধান্ত দমদন দনব: িথ্যমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629906/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153734 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676227 

 

# জনগর্ তবএনতপদক সমুদদ্র তনদক্ষপ করদব : িথ্যমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676279 

 

# বিসমান বাস্তবিায় তেতজর্াল তনরাপো আইদনর প্রদয়াজন রদয়দে: আইনমন্ত্রী 

(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/gs0wac2h8f 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153754/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676293 

 

# স্মার্ স তসটি গড়দি প্রদয়াজন স্মার্ স নাগতরক : স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/28/1238218 
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(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328763/ 

 

# িত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু এখন পুদরাপুতর মৃি: তশক্ষামন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153721/ 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/politics/86555/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/28/853103 

 

# কদরানার টিকায় সরকাদরর ব্যয় প্রায় ৪০ োজার দকাটি র্াকা: স্বাস্থুমন্ত্রী 

(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/bawtbiwnk6 

 

# কদঙ্গাদি ৪৬০ পুতলশ সদস্য শাতন্তরক্ষা তমশদন যাদেন 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676310 

 

# বাংলাদদশ দর্থদক আরও দবতশ দপাশাক দনওয়ার প্রতিশ্রুতি 

সবুজ কারখানা দদখদলন ১৮ দদদশর রাষ্ট্রদূি ও দেিা প্রতিতনতধ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153772/ 

 

# দেনমাদকস দকারআন অবমাননায় বাংলাদদদশর িীব্র তনন্দা 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676288 

 

# দফব্রুয়াতরর শুরুদি দফর শশিুপ্রবাদের পূব সািাস 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153634/ 

 

# উৎপাদদন তফরদে ॥ রামপাল তবদুুৎ দকন্দ্র 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676353 

 

# কদরানায় একজদনর মৃতুু শনাক্ত ১০ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551729/ 

 

# ২৪ ঘণ্টায় ৬ দেঙ্গু দরাগী োসপািাদল িতিস 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/28/853119 

 

# এইিএসতসর ফল প্রকাতশি েদব ৮ দফব্রুয়াতর 

(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/education/examination/mk5b17l5or 

  

 

 

                            সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 
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# ১২ দলীয় দজাদর্র সদঙ্গ তবএনতপর শবঠক দরাববার(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676334 

 

# পদিুাগ করুন, পালাদনার পর্থ খ ুঁদজ পাদবন না: তমজসা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153798/ 

 

# সরকার পতরকতেিিাদব সাংতবধাতনক প্রতিষ্ঠানগুদলাদক ধ্বংস করদে(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/9g0vonm7ia 

 

# বাজার তনযন়্ত্রর্ করদি পারদে না সরকার: নুর(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676299 

 

# সরকার লুর্পাদর্র দায় জনসাধারদর্র কাঁদধ িাতপদয় তদদে: তসতপতব(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/87nsvzl0lq 

 

# বগুড়ায় উপতনব সািন 

দিার্ারদদর মাদে আিঙ্ক, দকদন্দ্র আনাই িুাদলঞ্জ(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153711/ 

 

# পাঠ্যপুস্তক দ্রুি সংদশাধন না করদল িীব্র আদন্দালন: ইসলামী আদন্দালন(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/axyoqcw7f6 

 

# বায়ু দূের্ দরাদধ রাষ্ট্রীয় পয সাদয় উদযাদগর অিাব: আইতপতে(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153733/ 

 

# মুতক্তযুদদ্ধর স্মৃতিস্তম্ভ দখল কদর দদাকান তনম সার্(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676370 

 

# অতবলদে তবিতকসি তশক্ষা তসদলবাস সংদশাধন করদি েদব 

তবতিন্ন ইসলামী দদলর দনতৃবৃন্দ(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551721/ 

 

# কুষ্ঠ দরাদগর উচ্চ ঝুঁতকদি ৯ দজলা(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153795/ 

 

# তরজওয়ানা োসাদনর ওপর োমলার ঘর্নায় নাগতরক সমাদজর উদবগ ও তনন্দা(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153727/ 

 

# তবমাদনর পাঁি দকাটি র্াকার সফর্ওয়ুার কাদজ আদসতন(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153650/ 

 

# ‘আদশ স’দক ১ দফব্রুয়াতরর আদগই স্টল বরাদ্দ দদওয়ার দাতব ৫৩ দলখদকর(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153625/ 

 

# এক বেদর ৫৩২ তশক্ষার্থীর আত্মেিুা, বড় কারর্ ‘অতিমান’(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153544/ 

 

# েতবগদঞ্জ তফতলং দস্টশন 

গ্যাস সংকদর্ তবপাদক িালক, তবগুর্ িাড়া(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676372 
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# তবোক্ত ও দূতেি পাতনদি  জীবববতিিু শঙ্কায়(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676371 

 

# তশলাইদে ঘার্ তবপয সদয়র মুদখ 

পদ্মা শুতকদয় তবশাল ির(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676369 

 

# সান্তাোর োসপািাল 

আদে িবন ও স্টাফ, দদড় যুদগও িালু েয়তন তিতকৎসা কায সেম(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676248 

 

# িাড়া বৃতদ্ধদি তদদশোরা তবদদশগামীরা(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551726/ 

 

# দুনীতিই কারাগাদর তনয়মনীতি(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551707/ 

 

# সড়ক দুঘ সর্নায় পাঁি দজলায় তনেি ৭(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/328817/ 
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