
 

সংবাদ গতিধারা 
িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১ মাঘ ১৪২৯, ১৫.০১.২০২৩ (রবিবার)                  
সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ১৯২       

 
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূদের তলংক :    
 
# জািীয় ও আন্তজসাতিক ষড়যন্ত্র েদে, ননিাদদর সজাগ থ্াকার তনদদসশ – প্রধানমন্ত্রী  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/zemj7o2dtr 
( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1226955 
(নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364500 
 
# ‘নিদেদে দুয়ার এদসে নজযাতিমসয়’ বইদয়র নমাড়ক উদমািন প্রধানমন্ত্রীর (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628176 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/14/848663 
 
# নসামবার ৫০তি মদেল মসতজদ উদবাধন করদবন প্রধানমন্ত্রী ( নদশ রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/15/402918 
 
# তনবসািদন তজিদব তবএনতপ এমন তনশ্চয়িা পাদে না : নসিুমন্ত্রী ( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1227181 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/720373 
 
# তনবসািন পযসন্ত তবএনতপর আদদালন আদদালন নখ্লা িলদব: কৃতষমন্ত্রী  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xi5q8io7yv 
 
# নদদশর অথ্সনীতিদি তবশাল িূতমকা রাখ্দে গাদমসন্টসতশল্প: িথ্যমন্ত্রী  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/ukd9oetxub 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628177/ 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/634984 
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# মূলযস্ফীতি সেনীয় পযসায় আসদব: অথ্সমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ)  
https://daily-bangladesh.com/national/364567 
 
# ‘নিুন পাঠ্য বইদয়র তবষয়বস্তুদি আপতে থ্াকদল সংস্কার করা েদব’: তশক্ষামন্ত্রী  ( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1227141 
(নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364474 
 
# আদমতরকা-যুক্তরাদজযর পরামদশসই তিতর েয় র যাব : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1226936 
(নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364450 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628190 

 
# োওদর আর রাস্তা করা েদব না: পতরকল্পনামন্ত্রী  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/srzun8lj5t 
( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1227091 
(নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364521 
 
# কৃতষদিও বাংলাদদশ এখ্ন স্মািস: খ্াদযমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364530 
 
# আওয়ামী লীগদক নকউ োরাদি পারদব না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364590 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327184 
 
# তসদলদির নরল-আকাশ ও সড়কপদথ্ সমান উন্নয়ন েদে: পতরদবশমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364552 
 
# ঢাকা-নারায়র্গঞ্জ োবল লাইদনর কাজ নশষ েদল প্রতিতদন ৫০ বার নেন আসা–যাওয়া করদব: নরলমন্ত্রী  
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mxereacquz 
 
 

https://daily-bangladesh.com/national/364567
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1227141
https://daily-bangladesh.com/national/364474
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1226936
https://daily-bangladesh.com/national/364450
https://www.ittefaq.com.bd/628190
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/srzun8lj5t
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1227091
https://daily-bangladesh.com/national/364521
https://daily-bangladesh.com/national/364530
https://daily-bangladesh.com/national/364590
https://bonikbarta.net/home/news_description/327184
https://daily-bangladesh.com/national/364552
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mxereacquz


 

( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/01/14/1226977 
(নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364468 
 
# ঢাকায় ননদমই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সদে নোনাল্ড লু’র তবঠ্ক (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/634986 
(আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/418896 
( যায়যায় তদন) 
https://www.jaijaidinbd.com/national/322562 
 
# ‘সন্ত্রাসীদদর নিাি তদদবন, নাতক যারা উন্নয়ন কদর িাদদর?’ - িার্ প্রতিমন্ত্রী ( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/01/14/1226974 
 
# ২০৪১ সাদলর মদধয সাদড় ৩ নকাতি কৃষক স্মািস েদব: আইতসতি প্রতিমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364540 
 
# এবাদরা সুষু্ঠিাদব েজ আদয়াজদন সরকাদরর সদবসাচ্চ প্রদিষ্টা থ্াকদব: ধমস প্রতিমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364614 
 
# কাজী নজরুলদক জািীয় কতবর মযসাদা তদদয়দেন বেবনু্ধ: সংসৃ্কতি প্রতিমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364578 
 
# তবএনতপ ইতিোস তবকৃি করদে: ননৌপ্রতিমন্ত্রী (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364538 
 
# আজ মুদ্রানীতি ন াষর্া করদব বাংলাদদশ বযাংক (বাংলাদদশ জানসাল) 
https://www.bd-journal.com/business/226299 
 
# এক যুদগ ৩ লাখ্ িন নবদড়দে ইতলদশর উৎপাদন (নেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364491 
 
# িট্টগ্রাদমর কয়লা তবদুযৎদকন্দ্র িালু এতপ্রদল (আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/418906 
 
# বেবনু্ধ িাদনল এতপ্রল বা নম মাদস খু্লদব ( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/14/1226798 
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# এলএনতজর ৪ তবদুযৎদকদন্দ্র উৎপাদন িলতি বেদর (আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/418905 
 
# নদদশ ২৪  ণ্টায় ১০ জদনর কদরানা শনাক্ত  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/qryfdufl7n 
 
# নেেুদি োসপািাদল নিুন িতিস ৭  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/2l5jt9gh4w 
 
 
 
 
 
 
                                 

                                সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  
 
 
#  কুতড়গ্রাদমর গ্রামীর্ অবকাঠ্াদমাগি উন্নয়দন এি অতনয়ম–দুনসীতি নকন  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/opinion/letter/ubqx7qcbhf 
 
# ঢাকায় অদনক নিার ধরদি পারদে না পুতলশ  (প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/luhlayh7x9 
 
# তবএনতপর ১০ দফা পালদন মাদঠ্ ননদমদে পুদরা জাতি : ফখ্রুল ( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/01/14/1227049 
 
# কয়লাসংকদি রামপাদল তবদুযৎ উৎপাদন বন্ধ ( কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/15/1227759 
 
# ইজদিমায় ৭ মুসতির মৃিুয (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628208 
 
# ঠ্াকুরগাাঁওদয় সাংবাতদদকর ওপর োমলা (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628205 
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# তসদলদির নপদোল পাদে জ্বালাতন নিল ও গযাদসর িীব্র সংকি (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628195 
 
# িট্টগ্রাদম লাইদসন্স নবায়ন োড়াই িলদে িার শিাতধক ইিিািা (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628189 
 
# আদদালদনই সরকারদক পরাতজি করব : তমজসা ফখ্রুল (বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/14/848727 
 
# নদী দখ্ল কদর আবাসন প্রকল্প, সবসস্বান্ত গ্রােক (আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/418911 
 
# তসদলি-িট্টগ্রাদমর নদীপদথ্ নীরদব িলদে কয়লা নিারািালান  (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327197 
 
# খ্াগড়ােতড়দি সড়ক অবদরাদধর োক তদদয়দে ইউতপতেএফ (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327192 
 
# বতরশাদল ননৌবদদর নদী খ্নদন বাধা পতলতথ্ন, নেজার বন্ধ (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327187 
 
# নের্ীকক্ষ ও তশক্ষকস্বল্পিায় বযােি তশক্ষা কাযসক্রম (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327186/ 
 
# মুতক্তযুদের নিিনা আওয়ামী লীগ তগদল নফদলদে  ( জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/675006 
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