
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১২ মাঘ ১৪২৯, ২৬.০১.২০২৩ (বৃহস্পতিবার)                          

সংখ্যা : ২০৩ / ২০২২-২৩        

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# রাষ্ট্রপতি তনব সািন ১৯ ফফব্রুয়াতর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153109 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675989 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550859 

 

# তশশুদদর ফ াগ্য নাগতরক তেদসদব গদে তুলদি িাই: প্রধানমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675999 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153134 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550864 

 

# মাদরাসাদিও স্কাউটং িালুর তনদদ সশ প্রধানমন্ত্রীর 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550862 

 

# আমার ব্যর্ সিা র্াকদল খ ুঁদজ তদন, সংদশাধন কদর ফনদবা: প্রধানমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629577 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/government/638526 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551078/ 

 

# স্মার্ স বাংলাদদশ গঠদন ফজলা প্রশাসকদদর ভূতমকা অনন্য : তিকার 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/25/852262 

 

# ফিাদর্র আদগ নতুন সেক নয়: তিতসদদর ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153186 

(প্রর্ম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/g4dyksmg7p 

 

# তবএনতপর আদদালন ফজায়ার ফর্দক িার্ায় ফনদম ফগদে: ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153158 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550873 
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(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629551 

 

# তবএনতপর বক্তদব্য মদন েয় আ. লীগদক রাজপদর্ ফদদে িারা িীি: িথ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153257/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629598/ 

(প্রর্ম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/8rlrj4jp0z 

 

# রমজাদন তনিযপদের দাম তনদয় তিতসদদর সিকস র্াকার তনদদ সশ বাতর্জযমন্ত্রীর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153157 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550910 

(প্রর্ম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/su63ze6b7v 

 

# ফদদশ িাদলর সব সকাদলর সদব সাচ্চ মজুি আদে: োদ্যমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550861 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86300/ 

 

# কৃচ্ছসাধন: ৬ মাদস োদ্য মন্ত্রর্ালদয়র সাশ্রয় ৩৮২ ফকাট র্াকা 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550868 

 

# অযান্ড্রদয়দি তবজয় তক–ফবাি স ব্যবোরকারীর জন্য বাধ্যিামূলক নয়: ফমাস্তাফা জব্বার 

(প্রর্ম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/b7jdsj8vpp 

 

# আন্তজসাতিক সূিদক এতগদয় ফগদে বাংলাদদশ: ইইউ এদেদসির 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550948 

 

# সরকাতরিাদব  াকাি সংগ্রে ও তবিরদর্র তবধানসে ‘ াকাি িেতবল ব্যবস্থাপনা তবল ২০২৩’ পাস 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551080/ 

 

# চূোন্তিাদব তনতিদ্ধ সাকার মাে 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153175 

 

# বাংলা একাদিতম সাতেিয পুরস্কার ফঘাির্া 

(প্রর্ম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/a8yejjbkpv 

 

# ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ জদনর কদরানা শনাক্ত, সুস্থ ২১১ 

(ইনতকলাব) 
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https://m.dailyinqilab.com/article/550918 

 

# ২৪ ঘণ্টায় ফিঙ্গু আক্রান্ত েদয় ১২ জন োসপািাদল 

(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550915 

 

# সরস্বিী পূজা আজ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676066 

 

 

 

                    সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 

        

 

# বীর মুতক্তদ াদ্ধাদক কুতপদয় েিযা: তবিাদরর দাতবদি তবদষাি(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629574 

 

# এবার সরকারদক ফ দি েদব: তমজসা ফেরুল(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/politics/86340/ 

 

# আ. লীগ সংতবধানদক কার্াদেঁো কদর রষাকবি বাতনদয়দে: গদয়শ্বর(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153185 

 

# আ'লীগ কেনও জনগদর্র ফিাদর্ তনব সাতিি েয়তন: তনিাই রায় ফিৌধুরী(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153184 

 

# আওয়ামী লীগ োওয়াই তমঠাই, িাপ তদদল চুপদস  াদব : আলাল(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/551007 

 

# ফিার্ারতবেীন সরকাদরর জনগদর্র কাদে ফকাদনা দায়বদ্ধিা ফনই :  শােজাোন(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550943 

 

# সারা ফদদশ গুন্ডািন্ত্র কাদয়ম েদয়দে: োতবব উন নবী োন(প্রর্ম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yc0rzyao7i 

 

# োদলদা তজয়ার আমদলর ১৬ র্াকার িাউল এেন ৮০ র্াকা : দুদু(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550952 

 

# তবদদশ ফর্দক ঋর্ কদর এই সরকার তঘ তদদয় িাি োদচ্ছ : টুকু(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550951 

 

# আ'লীগ সরকার ফলাপাদর্র রাজত্ব কাদয়ম কদরদে: মন্টু(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153136 

 

# ধাক্কা না, কাতুকুতু তদদলও সরকার পদে  াদব: মান্না(প্রর্ম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/pgula7uf5i 

 

# প্রশাসদনর সেদ াতগিায় ‘িারা’ সব সদষদি লুর্পার্ িালাদচ্ছ : রতফউর রাতব্ব(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550933 
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# তবিতকসি পাঠ্যবই বাদজয়াপ্ত করা উতিি : বাংলাদদশ ন্যাপ(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550920 

 

# তরজিীর মুতক্ত ও সুতিতকৎসা দাতব িযাদবর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153165 

 

# স্বিন্ত্র মাধ্যতমক তশষা অতধদপ্তর প্রতিষ্ঠার দাতব তশষকদদর(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153150 

 

# তশষক োোই িদল পাঠদান ফনই ফশ্রতর্কষ, লাইদরেতর(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153126 

 

# তশশু তন সািন ফবদেদে(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153110 

 

# গর্পতরবেদন ফস্বচ্ছািাতরিা(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676026 

 

# তবদশ্বর দূতিি শেদরর িাতলকা : আবারও শীদি স ঢাকা(ইনতকলাব) 

https://m.dailyinqilab.com/article/550860 

 

# িট্টগ্রাদম লাইদসন্সতবেীন ওষুদধর ফদাকাদনর েোেতে(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629496 

 

# অযাতিবাদয়াটদক বােদে স্বাস্থযঝুঁতক(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/551053/ 

 

# ১১০ প্রকদের পুদরা অর্ স আত্মসাৎ(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/638620/ 
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