
 

                                                   
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

২৯ প ৌষ ১৪২৯, ১৩.০১.২০২৩(শুক্রবার)       

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ১৯০    

 

তবতিন্ন  ত্রিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্ব ূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :       

 

# আম বয়াদন শুরু তবশ্ব ইজদিমার প্রথ্ম  ব স 

(দেশ রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/13/402526 

(বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/13/848290 

(দেইতল বাাংলাদেশ)  

https://www.daily-bangladesh.com/religion/364228 

 

# ইসলামদক পবাঝা ও আমদলর  থ্ সুগম করদব ইজদিমা: রাষ্ট্র তি 

(দেশ রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/13/402529 

(দেইতল বাাংলাদেশ)  

https://www.daily-bangladesh.com/national/364155 

 

# সম্প্রীতি-পসৌোদদসযর এক অ ূব স তমলনদেি ইজদিমা: প্রধানমন্ত্রী 

(দেশ রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/13/402530 

(বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/12/848052 

 

# আসুন সুন্দর িতবষযৎ ও উন্নি তবদশ্বর জনয একসদে কাজ কতর : প্রধানমন্ত্রী 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/547879 

(জনিণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674809 

(ইদেফাি)  

https://www.ittefaq.com.bd/627892 

 

# পেকসই ববতশ্বক অথ্ সননতিক প্রবৃত্রির জনয পমাতদর সোয়িা িাইদলন প্রধানমন্ত্রী 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548075 

 

# ‘আইতিএফ পলাবাল অযাম্বাদসির ফর িায়াদবটেস’  দক গ্রের্ করদলন প্রধানমন্ত্রী 

(দেশ রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/12/402416 

 

# তবএনত র ঐকয অথ্ সেীন ও জগাতখ্িুতি: ওবায়দলু কাদদর 

(সমিাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301150883 

(জনিণ্ঠ)  
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https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/674732 

(বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/12/847976 

 

# জামায়াদির সদে সরকাদরর পকাদনা সমদঝািা েয়তন সংবাদ :  ওবায়দলু কাদদর 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548070 

(বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/12/848056 

 

# ব্রয়লার মুরতগ মানব পদদের জনয েতিকর নয়: কৃতষমন্ত্রী  

(জনিণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674748 

(ইদেফাি)  

https://www.ittefaq.com.bd/627936 

(যুগান্তর)  

https://www.jugantor.com/national/634238 

 

# এনআইতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালদয়র অধীদন থ্াকাই প ৌত্রিক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  

(জনিণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674756 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/547962 

(বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/12/848078 

 

# আতি ািার বযবস্থা িালুর উদদযাগ তনদয়দে সরকার:  সংসদদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548030 

(ইদেফাি)  

https://www.ittefaq.com.bd/627956 

(বতিি বািতা)  

https://bonikbarta.net/home/news_description/326873 

 

# তবএনত র োাঁকিাকই সার, জনগর্ পিা দদূরর কথ্া কমীরাও িাদদর সাদথ্ পনই : িথ্যমন্ত্রী 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548056 

(সমিাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301150961 

(জনিণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674759 

 

# িলতি অথ্ সবেদরর পশষ নাগাদ মূলযস্ফীতির িা  সেনীয়   সাদয় পনদম আসদব : অথ্ সমন্ত্রী 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548061 

(বতিি বািতা)  

https://bonikbarta.net/home/news_description/326936 

(বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/12/848106 
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# বাংলাদদশ তবতিন্ন পসক্টদর বযা ক সাফলয পদতখ্দয়দে:  ররাষ্ট্রমন্ত্রী 

 (বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

 https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/12/848112 

 

# গদবষর্া ও উদ্ভাবদন আন্তজসাতিক সেদ াতগিা বজায় রাখ্ার আহ্বান  ররাষ্ট্রমন্ত্রীর 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548078 

 

# খ্াদয তনরা ত্তা তনত্রিদি পজার তদদে সরকার : তশল্পমন্ত্রী 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548069 

(বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/12/848183 

(দেইতল বাাংলাদেশ)  

https://www.daily-bangladesh.com/national/364208 

 

# বিসমাদন স্বাস্থয পসবার মান সবদিদয় পবতশ উন্নি েদয়দে : স্বাস্থযমন্ত্রী 

 (বাাংলাদেশ প্রতিতেন)   

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/12/848068 

(সমিাল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2301150985 

 

# িিুসতক সমন্বয় করদি তবদযুদির দাম ৫ শিাংশ বািাদনা েদয়দে : তবদযুৎ প্রতিমন্ত্রী 

 (বাাংলাদেশ প্রতিতেন) 

  https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/12/848120 

 

# সংসদদর উ দনিা েদলন মতিয়া পিৌধুরী 

(সমিাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150974 

 

# একতদদন পিেু শনাি েদয় োস ািাদল িতিস ১৮ জন 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/547963 

 

# কদরানা: মৃিুযশূনয তদদন শনাি ৪ 

(দেইতল বাাংলাদেশ)  

https://www.daily-bangladesh.com/coronavirus/364139 

 

# ইউতনে প্রতি তবদযুদির দাম ১৯  য়সা োদর বািদলা 

(ইনতিলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/547913 

 

# শুক্রবার পথ্দক িলদব পেকনাফ-পসন্টমাটেসন রুদে জাোজ 

(ইদেফাি)  

https://www.ittefaq.com.bd/627964 

 

# এমত ওিুি েদলা আরও ২৫৫টে তশোপ্রতিষ্ঠান 

 (বাাংলাদেশ প্রতিতেন)  
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 https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/12/848117 

 

 

 

                                       সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

 

         

# িয় প দয় সরকার মতরয়া েদয় উদেদে: তমজসা ফখ্রুল(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301150925 

 

# দনুীতি অস্বীকার সরকাদরর বি মাদ র িুল : আ স ম রব(বাংলাদদশ প্রতিতদন)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/12/848091 

 

# তরজিীর মুত্রি দাতবদি রাজধানীদি তমতেল(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301150887 

 

# তবদযুদির মূলযবৃত্রিদি জনজীবন আরও তব  সস্ত েদব: মান্না(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301150962 

 

# পদদশ তনব সাতিি সরকার থ্াকদল অ কম স সম্ভব েদিা না : এলতিত (ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/547781 

 

# সরকার আমাদক তনদয় পপ্রা াগান্ডা িাতলদয়দে : নুরুল েক নুর(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548045 

 

# পিাোতধকার প্রতিষ্ঠার দাতবদি গর্সংগ্রাম গদি িুলুন(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301150982 

 

# বাম পজাদের পদশবযা ী তবদোি ১৫ জানুয়াতর(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301150973 

 

# রােুতনয়ায় অতিকাদে একই  তরবাদরর ৫ জদনর মৃিুয(সমকাল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2301151034 

 

# খ্রদির বািতি পবাঝা জনগদর্র কাাঁদধ(সমকাল)  

https://samakal.com/economics/article/2301151032 

 

# তনিয র্য, জ্বালাতন আমদাতনদিও িলার সংকে(সমকাল)  

https://samakal.com/economics/article/2301151030 

 

# েিযা িদক্র 'গলাকাো  াটেস'(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151027 

 

# তিন িাইদয়র দা দে িেস্থ কুটিয়ার মানুষ(সমকাল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2301151033 

 

# োলদার  াি পকদে মাটে তবত্রক্র ॥ ধদস  িদে স্থা না(জনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/674834 
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# তনব সািন সামদন পরদখ্ বাংলাদদদশ তন ীিন পবদিদে(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548066 

 

# বান্দরবাদন ৫ জতে পগ্রফিার(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548039 

 

# পমগা প্রকদল্প দনুীতির ফাাঁদ  ািা রদয়দে(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/548040 

 

# পশয়ারবাজার, তরজািস পরতমেযান্স তনদয় অথ্ সমন্ত্রী নীরব পকন?(বতর্ক বািসা)  

https://bonikbarta.net/home/news_description/326937 

 

# পফর বইদে বশিযপ্রবাে(পিইতল বাংলাদদশ)  

https://www.daily-bangladesh.com/national/364232  

https://m.dailyinqilab.com/article/548066
https://m.dailyinqilab.com/article/548039
https://m.dailyinqilab.com/article/548040
https://bonikbarta.net/home/news_description/326937

