
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১০ মাঘ ১৪২৯, ২৪.০১.২০২৩ (মঙ্গলবার)                        

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ২০১         

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# ঐতিোতসক গর্অভ্যুত্থান তদবস আজ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629369/ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/24/1235327 

 

# ঊনসেদরর গর্অভ্যুত্থাদনর চিিনায় সমৃদ্ধ চদশ গঠদন দাতয়ত্ব পালদনর আহ্বান রাষ্ট্রপতির 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629359/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/23/851563 

 

# রাষ্ট্রপতির সদঙ্গ আদনায়ার চোদসন মঞ্জুর চসৌজন্য সাক্ষাৎ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629361/ 

 

# ঊনসেদরর গর্অভ্যুত্থান আজও আমাদদর অনুপ্রাতর্ি কদর: প্রধানমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629351/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/23/851557 

 

# উন্নয়নশীলদদর সংকট কাটাদি ববতিক সোয়িার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629285/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152772/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675811 

 

# সামতরক আমদলর অধ্যাদদশগুদলা দ্রুি পতরবিসদনর তনদদ সশ প্রধানমন্ত্রীর 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550563/ 

 

# আজ শুরু েদে তিন তদদনর তিতস সদেলন 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629379/ 

 

# সংসদ অতধদবশন শুরু 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675813 

 

# তনব সািন এদলই তবএনতপ-জামায়াি ও অতি িান-বামরা ষড়যন্ত্র কদর : মুতিযুদ্ধমন্ত্রী 
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(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/23/851547 

 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152795/ 

 

# ইতস চয কযট়ি আসদন ইতিএম চদদব আ'লীগ িাই চমদন চনদব: ওবাযদ়ুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152824/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550577/ 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/hp3zuj7e03 

 

# সরকারদক সরাদি পাঠ্যপুস্তদকর উপর ির করার অপদিষ্টা িলদে : তশক্ষামন্ত্রী   

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152828 

 

# তময়ানমার সীমান্ত তদদয় কাউদক ঢুকদি চদদবা না: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86193/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/23/851580 

 

# চরাগীরা চযন োসপািাদল িাদলা তিতকৎসা পায়: স্বাস্থ্ুমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152791/ 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86184/ 

 

# শদব চমরাজ ১৮ চফব্রুয়াতর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152856/ 

 

# কদরানায় ১২ তদন মৃত্যুেীন, ১২ চরাগী শনাি 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152788/ 

 

# ২৪ ঘণ্টায় চিঙ্গুদি ১৫ জন োসপািাদল 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629307/ 

 

# তনপা িাইরাদস ২৩ তদদন ৩ মৃত্যু 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152792/ 

 

# স্বাস্থ্ু চসবায়ও পাতকস্তাদনর চিদয় এতগদয় বাংলাদদশ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675839 

 

# চদদশ তিিীয় বুস্টার চিাদজর আওিায় ৭ লাখ ৪ োজার মানুষ 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/23/851547
https://samakal.com/bangladesh/article/2301152795/
https://samakal.com/politics/article/2301152824/
https://www.dailyinqilab.com/article/550577/
https://www.prothomalo.com/politics/hp3zuj7e03
https://samakal.com/bangladesh/article/2301152828
https://sangbad.net.bd/news/national/86193/
https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/23/851580
https://samakal.com/bangladesh/article/2301152791/
https://sangbad.net.bd/news/national/86184/
https://samakal.com/bangladesh/article/2301152856/
https://samakal.com/bangladesh/article/2301152788/
https://www.ittefaq.com.bd/629307/
https://samakal.com/bangladesh/article/2301152792/
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675839


 
(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629387/ 

 

 

         

                                   সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

 

 

# জািীয় সংসদদক 'একদলীয় ক্লাদব' পতরর্ি কদরদে সরকার: তমজসা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152801/ 

 

# সরকার েটাদি আদদালদনর তবকল্প চনই: গদয়ির(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152850/ 

 

# প্রিাবশালীরা বাস মাতলক েওয়ায় ব্যবস্থ্া চনওয়া েয় না: কাজী তফদরাজ রশীদ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152821/ 

 

# গাতড় চথদক চফদল 'েিুা', সতিদবর কাদে 'প্রমার্' 

যািী কল্যার্ সতমতির প্রতিদবদন(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152885/ 

 

# পাোড় চেদড় চরাতেঙ্গা কুাদে জতঙ্গরা(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152883/ 

 

# প্রদর্াদনার বীদজ কৃষদকর সব সনাশ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152882/ 

 

# আদশ সদক স্টল বরাদ্দ না চদওয়া একুদশর চিিনাবতের্ভ সি: গর্সংেতি আদদালন(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152861/ 

 

# এক্স-চর েয় না ৫৯ শিাংশ উপদজলা োসপািাদল 

তবএসএমএমইউর জতরপ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152859/ 

 

# সুইদিদন পতবি চকারান চপাড়াদনার প্রতিবাদদ তশতবদরর তমতেল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301152869/ 

 

# চসই জরাজীর্ স িবদনর োদ ধদস আেি ৪(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301152864/ 

 

# িার মাদস ৩৭ খুন 

তশতবদর অস্ত্র-গুতল আনদে চরাতেঙ্গারাই(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/675865 

 

# ভ্যয়া দতলদলর ফাঁদদ ঋর্(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550584/ 
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