
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১১ মাঘ ১৪২৯, ২৫.০১.২০২৩ (বুধবার)                         

সংখ্যা : ২০২ / ২০২২-২৩       

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# জেলা প্রশাসক সদেলন উদবাধন করদলন প্রধানমন্ত্রী 

(েনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675889 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152926 

 

# প্রদলািদনর ঊদবস জেদক দাতয়ত্ব পালন করদি েদব: তিতসদদর উদেদশ প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152935 

 

# ২৫ তবষদয় তিতসদদর দৃতি আকষ সর্ করদলন প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152941 

(েনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675925 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550832/  

 

# মধুসূদন দদের অনন্য সাতেিযকম স বাংলা িাষা ও সাতেদিযর অমূল্য সম্পদ : প্রধানমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550818/ 

 

# আে কাতলয়াককর যাদবন প্রধানমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550828/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629439/ 

 

# মিপাে সকয োকদলও মুতিদযাদ্ধাদদর একদি কাে করদি েদব: মুতিযুদ্ধতবষয়ক মন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153064 

 

# তবএনতপর সদে েনগর্ জনই: কাদদর 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629428/ 

(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301152900 

 

# সীমাদে েিযা বদে কাে িলদে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153032 
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# কৃতষ ঋদর্র সুদ মওকুদফর জকাদনা পতরকল্পনা জনই: অে সমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/economics/article/2301152988 

 

# অদনক েতব বাদ জদওয়ার পরও পাঠ্যবইদয় িা কীিাদব জগল, প্রশ্ন তশক্ষামন্ত্রীর 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152968 

 

# ‘োদয়েদ সাসদেইদনতবতলটি পুরস্কার’ জদদশর ময সাদা আরও বাতিদয়দে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153080/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550833 

 

# জসি জমৌসুদম অগ্রাতধকার তদদয় তবদ্যযৎ সরবরাে তনতিি করা েদব: তবদ্যযৎ প্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153043/ 

 

# রাষ্ট্রপতি তনব সািদনর িফতসল বুধবার 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152976 

 

# সোদনর অতিিাবক তেদসদব মাদক স্বীকৃতি তদদলন োইদকাে স 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152943 

 

# বাংলাদদদশর উন্নয়ন অদনক জদদশর েন্য অনুদপ্ররর্ার : তবশ্বব্াংক এমতি 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629493/ 

 

# সব সেনীন জপনশন তবল পাস 

(েনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675920 

 

# দশ সনােীদদর েন্য সীতমি পতরসদর উন্মিু েদে বেিবন 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301153042 

 

# একতদদন কদরানা শনাি ১৩ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629432/ 

 

# জিঙ্গুদি ১৪ েন োসপািাদল 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/629430/ 
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                                সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

         

 

# আে সারাদদদশ তবএনতপর সমাদবশ(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550822/ 

 

# স্থায়ী কতমটির ববঠদক তবএনতপ জনিারা 

পতরকতল্পিিাদব তশক্ষা ব্বস্থা বংস করদে সরকার(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153028 

 

# এক-এগাদরা জদদশর রােকনতিক ইতিোদস সবদিদয় বি কলঙ্ক: তমেসা ফখরুল(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/rzwi6l84iv 

 

# রােকনতিক প্রতিতেংসায় জকাদকার মৃত্যয েদয়েদে: তমেসা ফখরুল(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2301152937 

 

# জদদশ অতলতখি বাকশাল কাদয়ম করা েদয়দে: মঈন খান(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153073/ 

 

# সবাই দ্যুঃদখ োকদলও আ'লীগ জনিারা সুদখ আদেন: এতব পাটি স(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153049/ 

 

# সরকার পিদন বৃেের ঐকয গদি ত্যলুন: গর্সংেতি আদদালন(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/58lnf5vljl 

 

# রােধানীদি োমায়াদির ঝটিকা তমতেল ও সমাদবশ(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301153050/ 

 

# ‘ক্ষমিাসীনরা সবদিদয় জবতশ মানবাতধকার লঙ্ঘন কদরন’(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550823/ 

 

# শিিাগ কম সেীবী তশশু তনয সািদনর তশকার(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2301152977 

 

# মগবাোদর তবদফারর্, জবশ কদয়েকেন আেি(েনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675894 

 

# রােধানীদি অতিযাদন জগ্রপ্তার ৩৮(েনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/675893 

 

# জদদশ ঋর্দখলাতপর সংখ্যা জপৌদন ৮ লাখ(সমকাল) 

https://samakal.com/economics/article/2301152986/ 

 

# তিদকে জখলা তনদয় দ্য'পদক্ষর সংঘষ স, পুতলশসে আেি ৪০(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301153075 

 

# েতবগদে িালু োদক না ইটিতপ 

তশল্পবদেসয পতরদবশ তবপয সদয়র মুদখ(েনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/675967 
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# সমবাদয় ৫শ’ স্বেনদক িাকতর!(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/550831/ 

 

#  পাঠ্যবইদয়র অতিতরি বই 

তশশুর কাঁদধ বইদয়র জবাঝা োকদেই(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/education/uz08u8uhqf 

 

# ২০২২ সাদল তশশুেিযা জবদিদে ৩ গুর্(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/u26l3gsbi2 
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