
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

২৭ প ৌষ ১৪২৯, ১১.০১.২০২৩ (বুধবার)                 

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ১৮৮       

 

তবতিন্ন  তিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# স্মার্ স বাংলাদদশ গদেই জাতির ত িার রদের ঋর্  তরদশাধ করব: সংসদদ প্রধানমন্ত্রী 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/633606 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150648 

(দদশ রূ ান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/11/402075 

 

# বঙ্গবন্ধু যখনই সুদযাগ প দয়দেন বাঙাতলর জন্য তকছু কদর পগদেন: প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150569 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674525 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547567 

 

# আদদালদনর নাদম সতেংসিার জবাব তদদি প্রস্তুি আওয়ামী লীগ: ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150535/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547565/ 

 

# বাংলাদদশ আজ সারা তবদের কাদে তবস্ময়: ওবায়দুল কাদদর 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/674555 

(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/politics/719391/ 

 

# িারদির সদঙ্গ আমরা রদের রাতখ বন্ধদন আবদ্ধ: পসতুমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301150670 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547577/ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/politics/633607/ 

 

# তবএনত  জনদুদি সাগ তিতর করদল সেয করা েদব না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301150651 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/674513 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547560 
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# যুেরাদষ্ট্র বাংলাদদতশ তশক্ষার্থী তনেি েওয়া মানবাতধকার লঙ্ঘন: িথ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150618 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627674/ 

(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/dvfoor2gb8 

 

# এই মুহূদিস নতুন প -পেল বা মোর্ঘ সয িািা নয়: অর্থ সমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/economics/article/2301150600/ 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/326710 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/10/1223600 

 

#  ািার করা অর্থ স উদ্ধার অিযন্ত জটিল: অর্থ সমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150603 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627650/ 

 

# পমাদমন-তকন গ্াং তবঠক 

িীদনর কাদে বাংলাদদতশ  দের শুল্কমুে প্রদবশাতধকাদরর পর্ঘাষর্া িাইদলন  ররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150504/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674510 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547563 

 

# ইতিএম পকনার প্রকল্প তশগতগরই অনুদমাদন পদওয়া েদব:  তরকল্পনামন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627635/ 

(দদশ রূ ান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/10/402001 

 

# সরকার প্রদিযকদক স্বাস্থ্য কার্ স পদদব: স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150606/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627629/ 

(দদশ রূ ান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/10/401954/ 

 

# বঙ্গবন্ধুর স্বদের পসানার বাংলা বাস্তবায়দনর  দর্থ: বাতর্জযমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150616 

 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150618
https://www.ittefaq.com.bd/627674/
https://www.prothomalo.com/politics/dvfoor2gb8
https://samakal.com/economics/article/2301150600/
https://bonikbarta.net/home/news_description/326710
https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/10/1223600
https://samakal.com/bangladesh/article/2301150603
https://www.ittefaq.com.bd/627650/
https://samakal.com/bangladesh/article/2301150504/
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674510
https://www.dailyinqilab.com/article/547563
https://www.ittefaq.com.bd/627635/
https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/10/402001
https://samakal.com/bangladesh/article/2301150606/
https://www.ittefaq.com.bd/627629/
https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/10/401954/
https://samakal.com/bangladesh/article/2301150616


 
 

 

#  দ্মা পসতু েদয় ঢাকা-ফতরদপুদর পেন িলদব জুদন: পরলমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301150552 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/674532 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627696 

 

# তময়ানমাদরর কারদর্ পরাতেঙ্গা প্রিযাবাসন দীর্ঘ সাতয়ি েদে: িীদনর  ররাষ্ট্রমন্ত্রী 
(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150644/ 

 

# ইসরাদয়দলর উসকাতন আগ্রাসন বদন্ধর আহ্বান বাংলাদদদশর 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/10/1223668 

 

# সংসদ সদস্য তেদসদব শ র্থ তনদলন তর ন 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150597/ 

 

# তশক্ষাপ্রতিষ্ঠাদন পযৌন েয়রাতন বদন্ধ োইদকাদর্ সর রায় বাস্তবায়দনর তনদদ সশ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150594/ 

 

# গুরুত্বপূর্ স পপ্রতসদর্ন্ট তনব সািন পফব্রুয়াতরদি(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547568/ 

 

# গি বের ১৫৬৫ পকাটি র্াকার পিারাই  ে জব্দ কদরদে তবতজতব 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150596/ 

 

# তবেব্াংক ২৫ পকাটি র্লার বাদজর্ সোয়িা পদদব 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674585 

 

# ইজদিমায় মুসুল্লীদদর যািায়াদি ৫ পজাো তবদশষ পেন 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674512 

 

# শতেশালী  াসদ ার্ স সূিদক বাংলাদদদশর উন্নতি 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627698/ 

 

# যুেরাষ্ট্র পর্থদক এদলা পরকর্ স পরতমট্যান্স 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627662 

 

# একতদদন পর্ঙ্গুদি আক্রান্ত ৩২ 

(ইদেফাক) 
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https://www.ittefaq.com.bd/627645/ 

 

#  একতদদন কদরানা শনাে ২১ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/627618/ 

 

 

 

                                      সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

 

 

# আজ ঢাকাসে অন্যান্য তবিাদগ তবএনত র অবস্থ্ান ধম সর্ঘর্(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547582/ 

 

# তবএনত র দাতব আদায় না েওয়া  য সন্ত মাদঠ র্থাকদব শ্রতমক দল(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301150587/ 

 

# আ. লীগ মন্ত্রী-এমত , আমলাদদর বােী ও র্াকার  তরমার্ কি জনগর্ জানদি িায় : জাগ া(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547558/ 

 

# আ’লীদগর পনিা-কমীর অববধ কাদলা র্াকা বাদজয়াপ্ত করদব তবএনত : খদকার মাশুকুর রেমান(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/547424/ 

 

# স্কুল পফদল প্রতিমন্ত্রীর পেদলর পবৌিাদি অংশগ্রের্, জবাবতদতেিায় আনার দাতব টিআইতবর(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301150589 

 

# তশক্ষকদদর অন্তদকসাদদল আর্দক পগদে ৩ বদষ সর  রীক্ষা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301150641/ 

 

# এজাোদর এমত পুদির নাম, মামলা তনদে না পুতলশ(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301150636 

 

# গ্াস তলদকজ পর্থদক তবদফারদর্ দগ্ধ আরও ২ জদনর মৃতুয(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301150633 

 

# গুজদবর আগুদন পুেল ৪ বাস(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301150626 

 

# কৃতষ উ করর্ তর্দজল সাদরর দাম বাোয় শঙ্কায় কৃষক(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301150565/ 

 

# তকদশার-িরুর্রা জতেদয়  েদে েিযা আত্মেিযায়(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674586 

 

# নাজুক পরললাইদন  ঝুঁতক তনদয় পেন  িলািল(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/674605 

 

# পগা ালগদে িাবীদক গাদের সদঙ্গ পেঁদধ গাদয় আগুন(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/674570 

 

# র্াকা পমদর এনতজও লা াো, তশশুসন্তাদনর তিতকৎসা করাদি  ারদেন না তরকশািালক(প্রর্থম আদলা) 
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https://www.ittefaq.com.bd/627618/
https://www.dailyinqilab.com/article/547582/
https://samakal.com/whole-country/article/2301150587/
https://www.dailyinqilab.com/article/547558/
https://www.dailyinqilab.com/article/547424/
https://samakal.com/bangladesh/article/2301150589
https://samakal.com/whole-country/article/2301150641/
https://samakal.com/whole-country/article/2301150636
https://samakal.com/whole-country/article/2301150633
https://samakal.com/whole-country/article/2301150626
https://samakal.com/whole-country/article/2301150565/
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/674586
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/674605
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/674570


 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/odtxxywm9o 

 

# পরাতেঙ্গাদদর সদঙ্গ বাঙাতলরাও অ েরদর্র আিদঙ্ক, সতক্রয় ১৪ সন্ত্রাসী বাতেনী(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/unobgozsou 

 

# িারদির সরকাতর প্রতিষ্ঠান পর্থদক পবতশ দাদম পকনা েদে িাল(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/7p2vfuinr4 

 

# সেদক প্রার্ পগল ১৭ জদনর(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/633619 

 

# সাধারর্ ব্বসায়ীদদর এলতস খুলদি তেমতশম(দদশ রূ ান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/10/402034 
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