
 

সংবাদ গতিধারা 
িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 
২ মাঘ ১৪২৯, ১৬.০১.২০২৩ (স োমবার)                  

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ১৯৩       
 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূদের তলংক :    
 
#  রাষ্ট্রপতির সদে মতিপতরষদ সতিদবর সসৌজনয সাক্ষাৎ  (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364810 
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675100 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/15/849097 
 
# েিদতরদ্রদদর পাদশ দাাঁড়াদি তবত্তবানদদর প্রতি হ্ান প্রধানমিত্রীর (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364765 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327311 
( সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2301151438 
 
# হরও ৫০ মদেল মসতজদ উদবাধন করদবন প্রধানমিত্রী ( সদশ রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/16/403105 
( সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2301151503/ 
(বাংলাদদশ জানসাল) 
https://www.bd-journal.com/bangladesh/226398 
 
# সনপাদলর উদড়াজাোজ তবধ্বদের ঘটনায় প্রধানমিত্রীর সশাক ( সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2301151453 
( যায়যায় তদন) 
https://www.jaijaidinbd.com/national/322808 
 
# নতিমন-কতরমন তনয়িদর্ নত্রীতিমালা েদে: ওবায়দুল কাদদর  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/s8eckruwj1 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327304 
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( সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2301151419/ 
 
# রাষ্ট্রপতি েব না, হতম সিাটািুতট করা মানুষ: ওবায়দুল কাদদর  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yy1i0pz0h4 
(বাংলাদদশ বুদলতটন) 
https://www.bd-bulletin.com/details.php?id=76397 
 
# বাংলাদদদশর শাতন্তপূর্স রাজননতিক অবস্থাদন খু্তশ ওয়াতশংটন: স্বরাষ্ট্রমিত্রী (বাংলাদদশ জানসাল) 
https://www.bd-journal.com/bangladesh/226377/ 
(বাংলাদদশ জানসাল) 
https://www.bd-journal.com/bangladesh/226377 
 
# নিুন ইয়াবা কারবাতরদদর তবরুদে কদ ার েদব সরকার: স্বরাষ্ট্রমিত্রী (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364708 
(বাংলাদদশ বুদলতটন) 
https://www.bd-bulletin.com/details.php?id=76366 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327297 
 
# দুদযসাদগ তবএনতপদক খু্াঁদজ পাওয়া যায় না, িারা শত্রীদির পাতখ্: িথ্যমিত্রী  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/zydavdb6hb 
(ইদত্তফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628247 
(ইনতকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/548585 
 
# গর্িি ও মানবাতধকার সমুন্নি রাখ্দি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবে: সোনাল্ড লু – পররাষ্ট্রমিত্রী (মানব জতমন) 
https://mzamin.com/news.php?news=38511 
 
# সামাতজক তনরাপত্তার হওিা হদরা বাড়দব: খ্াদযমিত্রী (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364682 
 
# সরদলর অবযবহৃি জতম তলজ সদয়া েদে: সরলমিত্রী ( সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2301151423/ 
 
# িামাক িাষ বদে সদবসাচ্চ সিষ্টা করদবা: পতরদবশমিত্রী (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364727 
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(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327302 
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675065 
 
# সরকার পাবসিয অঞ্চদলর মানুষদদর সমঅতধকাদর তবশ্বাসত্রী: প্রাতর্সম্পদ মিত্রী ( সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2301151449 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/720659 
 
# বাংলাদদশদক রফিাতনকারত্রী সদদশ রূপান্তর করদি েদব: সটতলদযাগাদযাগমিত্রী (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364769 
 
# ২৬৮ পাটকদলর মদধয ১৭৮তট িালু রদয়দি: পাটমিত্রী (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364761 
 
# সিাস প্রতিদরাদধ বাংলাদদদশর িূতমকা ইতিবািক : সোনাল্ড লু  ( যায়যায় তদন) 
https://www.jaijaidinbd.com/national/322640 
 
# িট্টগ্রাম বন্দদর প্রথ্মবাদরর মদিা তিড়ল ২০০ তমটার লম্বা জাোজ  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/6jf3jju7oq 
 
# হইএমএফ ঋদর্র প্রথ্ম তকতে হসদি পাদর সফব্রুয়াতরদি ( সদশ রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/16/403111 
 
# ‘সিকসিামূলক’ মুদ্রানত্রীতি সঘাষর্া করল বাংলাদদশ বযাংক (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/economy/news/675071 
 
# স্বরাষ্ট্রমিত্রীর সদে বব দক সোনাল্ড লু  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/0juigebwky 
 
# িলতি মাদসই েজ পযাদকজ সঘাষর্া: ধমস প্রতিমিত্রী (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364818 
 
# মানুদষর িাদগযান্নয়দন কাজ করদি সরকার: পতরকল্পনা প্রতিমিত্রী (সেইতল বাংলাদদশ) 
https://daily-bangladesh.com/national/364785 
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# সেেুদি ১ জদনর মৃিুয, োসপািাদল নিুন িতিস ২২  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/xe8ocb4hwr 
 
# কদরানা শনাক্ত ১২ জদনর, সবাই ঢাকা মোনগদরর  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/397h1nmla2 
 
 
 
                                 

                                   সংদবদনশত্রীল সংবাদদর তলংক  
 
 
#  তিনাইদদে সেন লাইনিুযি, খু্লনার সদে সারা সদদশর সরল সযাগাদযাগ বে  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/o420ot7ypn 
 
# ইজদিমার সমানাজাদির তদন দুই মুসতির মৃিুয  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/a3jbjknmhe 
 
# বন তবিাদগর বাধায় বে টাোইল-ময়মনতসংে সড়ক সম্প্রসারদর্র কাজ  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mdd0h0168x 
 
# রপ্তাতনর পদথ্ সযিাদব গাদয়ব েদে বিতর সপাশাক  (প্রথ্ম হদলা)  
https://www.prothomalo.com/video/bangladesh/kuzu8i5z98 
 
# ঘন কুয়াশায় িুয়াোোয় সেদনর সময়সূতিদি তবপযসয়, দুদিসাগ  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6sdvgp6lq8 
 
# লযাম্পদপাস্ট হদি, বাতি সনই  (প্রথ্ম হদলা) 
https://nagorik.prothomalo.com/reader/5gduunafsf 
 
# ঢাকায় নামদি না সপদর তসদলদট অবিরর্ কদর ৫তট উদড়াজাোজ  (প্রথ্ম হদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2mnt5su9au 
 
# সদদশ পাটকল ২৬৮ িালু হদি ১৭৮তট ( সদশ রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/news-print/2023/01/16/403096 
 
# সািাদর শ্রীলঙ্কান নাগতরদকর লাশ উোর (বাংলাদদশ বুদলতটন) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/xe8ocb4hwr
https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/397h1nmla2
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/o420ot7ypn
https://www.prothomalo.com/bangladesh/a3jbjknmhe
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mdd0h0168x
https://www.prothomalo.com/video/bangladesh/kuzu8i5z98
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6sdvgp6lq8
https://nagorik.prothomalo.com/reader/5gduunafsf
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2mnt5su9au
https://www.deshrupantor.com/news-print/2023/01/16/403096


 

https://www.bd-bulletin.com/details.php?id=76403 
 
 
# রাজধানত্রীর মুগদায় সড়দক গযাদসর তলদকজ সথ্দক হগুন (বাংলাদদশ জানসাল) 
https://www.bd-journal.com/bangladesh/226387 
 
# গুলশাদন পথ্িারত্রীসে গুতলতবে ২ (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327293/ 
 
# প্রধানমিত্রীর হশ্বাস না সপদল হদন্দালন ( সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2301151316 
 
# রামুদি বনয োতির হক্রমদর্ কৃষদকর মৃিুয  (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/675117 
 
# সদশবযাপত্রী হজ তমতিল-সমাদবশ করদব তবএনতপ (ইদত্তফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/628312 
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