
 
 

 

 

সংবাদ গতিধারা 

 

স্থানীয় দদতনকসমূহে প্রকাতিি সংবাদ, সম্পাদকীয়’র সারসংহেপ, গুরুত্বপূর্ ণ তনবন্ধ ও তিচাহরর সংতেপ্তসার 

সংখ্যা-94/2022-2023 

ময়মনতসংে, 10 জানুয়াতর, মঙ্গলবার 2023, 26 পপৌষ 1429 

 

আজহকর স্থানীয় দদতনক পতিকাগুহলা তনম্নতলতিি তবষয়গুহলাহক প্রাধান্য তদহয় িবর পেহপহে:  

 

01। িরীয়িপুহর েহব ‘পিি োতসনা কৃতষ তবশ্বতবদ্যালয়’  

02। প্রধানমন্ত্রীর দূরদিীিায় পকাতিড-19 পমাকাতবলায় সিলিা পদতিহয়হে বাংলাহদি: তসটি পময়র 

03। ময়মনতসংে তবিাগীয় তনরাপদ িাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কতমটির সিা অনুতিি 

04। প্রতিবন্ধীরা সমাহজর পবাঝা নয়, আিীব ণাদ: পজলা প্রিাসক 

05। 65 বেহরর পবতি বয়সীহদর েজ পালহনর তনহষধাজ্ঞা প্রিযাোর 

06। টিতসতবর পণ্য তবতি শুরু েহে আজ 
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01। িরীয়িপুহর েহব ‘পিি োতসনা কৃতষ তবশ্বতবদ্যালয়’  

 িরীয়িপুহর স্থাতপি েহব ‘পিি োতসনা কৃতষ তবশ্বতবদ্যালয়’। এ লহেয ‘পিি োতসনা কৃতষ তবশ্বতবদ্যালয় আইন, 202২’ 

এর িসড়া নীতিগি অনুহমাদন তদহয়হে মতন্ত্রসিা। পসামবার (09 জানুয়াতর) প্রধানমন্ত্রী পিি োতসনার সিাপতিহত্ব অনুতিি মতন্ত্রসিার 

দবঠহক এ অনুহমাদন পদয়া েহয়হে। সূি: দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক স্বজন, দদতনক সবুজ, দদতনক 

পদহির িবর ও দদতনক তবহশ্বর মুিপি।  

02। প্রধানমন্ত্রীর দূরদিীিায় পকাতিড-19 পমাকাতবলায় সিলিা পদতিহয়হে বাংলাহদি: তসটি পময়র 

 ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর পময়র পমা. ইকরামুল েক টিটু বহলহেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদিী টিকা কার্ ণিহম 

পকাতিড-19 পমাকাতবলায় বাংলাহদি সিলিা পদতিহয়হে।’ পসামবার (09 জানুয়াতর) ময়মনতসংহের িেীদ িাোবুতিন তমলনায়িহন 

অনুতিি ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর 19িম কহপ ণাহরিন সিায় সিাপতিত্বকাহল পময়র একথা বহলন। সিায় পূব ণবিী 18িম 

সিার কার্ ণতববরর্ী দৃঢ়করর্, 2024-25 অথ ণবের েহি 2028-29 অথ ণবের পর্ ণন্ত সাধারর্ এহসসহমন্ট কার্ ণিম, রাজস্ব আদায় 

বৃতি, পতরস্কার পতরেন্নিা কার্ ণিম ও অন্যান্য তবতবধ তবষহয় আহলাচনা করা েয়। সূি: দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক স্বহদি 

সংবাদ, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তদহনর পালা, দদতনক উতম ণবাংলা প্রতিতদন, দদতনক পদহির 

িবর, দদতনক তবহশ্বর মুিপি ও দদতনক হৃদহয়র বাংলা।   

03। ময়মনতসংে তবিাগীয় তনরাপদ িাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কতমটির সিা অনুতিি 

 পসামবার (09 জানুয়াতর) দুপুহর ময়মনতসংে তবিাগীয় কতমিনার অতিহসর সহেলন কহে ময়মনতসংে তবিাগীয় 

তনরাপদ িাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কতমটির 2য় সিা অনুতিি েহয়হে। সিায় প্রধান অতিতথ তেহসহব উপতস্থি তেহলন ময়মনতসংে 

তবিাগীয় কতমিনার পমা. িতিকুর পরজা তবশ্বাস। প্রধান অতিতথর বক্তব্য প্রদানকাহল তিতন পিজাল িাদ্য িাওয়াহল আল্লাের কাহে 

দায়ী থাকহি েহব, িাই তনরাপদ িাদ্য সরবরাহে সংতিষ্টহদর প্রতি আহ্বান জানান। সূি: দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন। দদতনক তনউ 

টাইমস, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তদহনর পালা, দদতনক উতম ণবাংলা প্রতিতদন, দদতনক পদহির িবর, দদতনক তবহশ্বর 

মুিপি ও দদতনক হৃদহয়র বাংলা।   

04। প্রতিবন্ধীরা সমাহজর পবাঝা নয়, আিীব ণাদ: পজলা প্রিাসক 

 ময়মনতসংে পজলা প্রিাসক পমা. পমাস্তাতিজার রেমান বহলহেন, ‘প্রতিবন্ধীরা সমাহজর পবাঝা নয়, িারা আমাহদর 

আিীব ণাদ। প্রতিবন্ধীরা তপতেহয় তেহলা, তকন্তু কাহলর পতরিমায় িারাও আজ এতগহয় আসহে। আমরা িাহদর তিতেি কহর তুলতে। 

িারা বিণমাহন মূল পরািধারায় আসহে।’ পসামবার (09 জানুয়াতর) সকাহল ময়মনতসংে নগরীর উহমদ আলী মাহঠ িীড়া পতরদপ্তর, 

যুব ও িীড়া মন্ত্রর্ালয় পজলা িীড়া অতিস, ময়মনতসংে কর্তণক আহয়াতজি বাতষ ণক িীড়া কম ণসূতচ-2022-23 এর আওিায় অটিজম 

ও বুতি প্রতিবন্ধীিা তবষয়ক সহচিনিা ও িীড়া আনন্দ উৎসহবর অনুিাহন প্রধান অতিতথ তেহসহব বক্তব্য প্রদানকাহল তিতন একথা 

বহলন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক সবুজ, দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ, দদতনক তদহনর 

পালা, দদতনক তদগন্ত বাংলা, দদতনক তবহশ্বর মুিপি ও দদতনক হৃদহয়র বাংলা।  

05। 65 বেহরর পবতি বয়সীহদর েজ পালহনর তনহষধাজ্ঞা প্রিযাোর 

 চলতি বের বাংলাহদি পথহক আহগর পকাটা অনুর্ায়ী 1 লাি 27 োজার 198 জন েজ পালন করহি পারহব। একই সহঙ্গ 

65 বেহরর পবতি বয়সীহদর েজ পালহনর তনহষধাজ্ঞা উঠিহয় পনয়া েহয়হে। পসামবার (09 জানুয়াতর) সকাহল পসৌতদ আরহব এমন 

িহিণ বাংলাহদি ও পসৌতদ আরহবর মহে েজ চুতক্ত স্বােতরি েহয়হে। ধম ণতবষয়ক মন্ত্রর্ালহয়র উপসতচব আবুল কাহিম মুোেদ 

িােীন পসামবার (09 জানুয়াতর) এ িথ্য জাতনহয়হেন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক সবুজ, 

দদতনক তদহনর পালা, দদতনক তদগন্ত বাংলা, দদতনক সকাহলর দুতনয়া ও দদতনক হৃদহয়র বাংলা।  

06। টিতসতবর পণ্য তবতি শুরু েহে আজ 

 সারাহদহি এক পকাটি িযাতমতল কাড ণধারী তনম্নআহয়র পতরবাহরর মাহঝ িতুণতকমূহে মঙ্গলবার (14 জানুয়াতর) পথহক পণ্য 

তবতি করহব পেতডং কহপ ণাহরিন অব বাংলাহদি (টিতসতব)। নতুন বেহর জানুয়াতর মাহসর জন্য িযাতমতল কাড ণধারীহদর এই পণ্য 

বরাি পদয়া েহয়হে। পসামবার (09 জানুয়াতর) এক সংবাদ তবজ্ঞতপ্তহি এ িথ্য জাতনহয়হে টিতসতব। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, 

দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক তনউ টাইমস ও দদতনক আজহকর ময়মনতসংে।   
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সম্পাদকীয় 

 

(ক) দদতনক স্বহদি সংবাদ ও দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ: বাংলাহদি পরলওহয়র প্রধান সমস্যাগুহলা তচতিি েহলও 

এগুহলার সমাধাহন বাস্তবসেি পদহেপ তনহি পদিা র্ায় না। দুনীতির সহঙ্গ জতড়ি পরহলর কম ণকিণা-কম ণচারীহদর কহঠার 

োহি দমন করা পগহল পরহলর সঠিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটহব, এটাই প্রিযািা।  

(ি) দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস: গ্রাহমর উন্নয়ন োড়া পদহির সামতগ্রক উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রতিটি গ্রাহম আধুতনক নগর সুতবধা 

সম্প্রসারহর্র লহেয কম ণপতরকল্পনা বাস্তবায়হন পজার পদওয়া েহয়হে। িহব উন্নয়ন পতরকল্পনা বাস্তবায়হনর মােহম কৃতষ 

উৎপাদন পর্ন েতিগ্রস্থ না েয়, পসটাই প্রিযািা।  

(গ) দদতনক স্বজন: বাংলাহদি পল্লী উন্নয়ন পবাড ণ (তবআরতডতব)সে তবতিন্ন প্রকল্প গ্রের্ পথহক শুরু কহর বাস্তবায়হনর নানা 

পর্ ণাহয় দুনীতির অতিহর্াগ রহয়হে। এসব দুনীতির মূহলাৎপাটন করহি েহল আইহনর র্থার্থ প্রহয়াহগর পািাপাতি 

নাগতরকহদর মহে ন্যায়-নীতিহবাধ, সিিা ও পদিহপ্রম জাগ্রি করার পদহেপ তনহি েহব।  

 (ঘ) দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক উতম ণবাংলা প্রতিতদন, দদতনক তদগন্ত বাংলা ও দদতনক সকাহলর দুতনয়া: স্বাস্থযহসবা 

মানুহষর পমৌতলক প্রহয়াজন। পসটি পূরহর্ আন্ততরক ও কার্ ণকর ব্যবস্থা গ্রেহর্র তবকল্প পনই।   

 

   

 

প্রবন্ধ/তনবন্ধ 

 

01। পচগুহয়িারার পরাসাতরও পথহক ফুটবল তবপ্লবী পমতস-ড. এম এ পমাহমন (দদতনক স্বজন)  

02। রাজস্ব আেরহর্ সংস্কার ও চযাহলঞ্জ-ড. পমাোেদ আবদুল মতজদ (দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক উতম ণবাংলা 

প্রতিতদন, দদতনক তদগন্ত বাংলা ও দদতনক সকাহলর দুতনয়া) 

03। উন্নি নতুন প্রজহের পিোঁহজ- পমা. আরািাতুর রেমান িাওন (দদতনক তনউ টাইমস) 

04। মাদহকর তবরুহি চাই শূন্য সতেষ্ণুিা- ইমদাদ ইসলাম (দদতনক সবুজ)  

 

# 

 

তরদওয়ান/িয়সাল/পরজিী/সতজব/2022/09.30 ঘণ্টা।  


