
 
 

 

 

সংবাদ গতিধারা 

 

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

সংখ্যা-97/2022-2023 

ময়মনতসংে, 16 জানুয়াতর, সসামবার 2023, 02 মাঘ 1429 

 

আজহকর স্থানীয় দদতনক পতিকাগুহিা তনম্নতিতিি তবষয়গুহিাহক প্রাধান্য তদহয় িবর সেহপহে:  

 

01। সবাই তমহি সদিহক উন্নয়হনর পহে এতগহয় তনহয় যাহবা: প্রধানমন্ত্রী 

02। মাদক কারবাতরহদর িাতিকা যাচাই-বাোই কহর প্রকৃি অপরাধীহদর তবরুহে ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

03। মতবতিটি বাংিাহদি তিতজওহেরাতপ সসন্টাহরর উহবাধন কহরহেন ময়মনতসংে তসটি সময়র 

04। সদহি স াটার সংখ্যা বাড়হিা 

05। ময়মনতসংহে তবট পুতিতিং সমাহবি ও গ্রাম পুতিহির মাহে িীিবস্ত্র তবিরর্ অনুতিি  
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01। সবাই তমহি সদিহক উন্নয়হনর পহে এতগহয় তনহয় যাহবা: প্রধানমন্ত্রী 

 সদহির উন্নয়ন অগ্রগতির তচি তুহি ধহর ব্যাংক মাতিকহদর উহেহে প্রধানমন্ত্রী সিি োতসনা বহিহেন, শুধু সরকার না, 

সবাই তমহি সদিহক উন্নয়হনর পহে আমরা এতগহয় তনহয় যাহবা। এ সময় ভূতমেীন-গৃেেীনহদর জন্য গৃেতনম ণাহর্ তবত্তবানহদর 

এতগহয় আসারও আহ্বান জানান তিতন। রতববার (15 জানুয়াতর) প্রধানমন্ত্রীর কায ণািহয় বাংিাহদি এহসাতসহয়িন অব ব্যাংকহসর 

প্রতিতনতধ দহির সহে সাোৎকাহি তিতন একো বহিন। এসময় ‘বাংিাহদহি একজন মানুষও ভূতমেীন, ঠিকানােীন োকহব না, 

এটাই আমাহদর িেয’ এমনটাও বহিন প্রধানমন্ত্রী। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক আজরহকর 

ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক তদহনর পািা ও দদতনক সকাহির দুতনয়া। 

02। মাদক কারবাতরহদর িাতিকা যাচাই-বাোই কহর প্রকৃি অপরাধীহদর তবরুহে ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

 মাদক কারবাতরহদর িাতিকা যাচাই-বাোই কহর প্রকৃি অপরাধীহদর তবরুহে ব্যবস্থা গ্রের্ করা েহব বহি জাতনহয়হেন 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান িান। রতববার (15 জানুয়াতর) দুপুহর কক্সবাজার সজিা প্রিাসহনর িেীদ এটিএম জাির তমিনায়িহন 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ািয় সম্পতকণি স্থায়ী কতমটির 26িম স ায় অংিগ্রের্ সিহষ সাংবাতদকহদর একো বহিন তিতন। স ায় সীমান্তবিী 

এিাকায় মাদক সচারচািান সরাধ, তসোন্ত গ্রের্, সসন্টমাটি ণন বীপসে এ অঞ্চহির সীমান্ত এিাকায় তবতজতব এবং সকাস্টগাহড ণর 

কায ণক্রমসে তবত ন্ন তবষহয় তবস্তাতরি আহিাচনা েয়। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক ব্রহ্মপুি 

এক্সহপ্রস, দদতনক জাোন, দদতনক সদহির িবর ও দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ।  

03। মতবতিটি বাংিাহদি তিতজওহেরাতপ সসন্টাহরর উহবাধন কহরহেন ময়মনতসংে তসটি সময়র 

 রতববার (15 জানুয়াতর) ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর সময়র সমা. ইকরামুি েক টিটু ময়মনতসংহের নতুন বাজার 

সাহেব আিী সরাডস্থ মতবতিটি বাংিাহদি তিতজওহেরাপী সসন্টাহরর উহবাধন কহরহেন। উহবাধনী অনুিাহন প্রধান অতিতে তেহসহব 

উপতস্থি সেহক সময়র তিতজওহেরাপী সসন্টারটির উহবাধন কহরন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, 

দদতনক আজরহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক তদহনর পািা ও দদতনক সকাহির দুতনয়া।  

04। সদহি স াটার সংখ্যা বাড়হিা 

 বাদি জািীয় সংসদ তনব ণাচহনর োিনাগাদ স াটার িাতিকার িসড়া প্রকাি করা েহয়হে। িাতিকা অনুযায়ী সদহি সমাট 

স াটার সংখ্যা 11 সকাটি 90 িাি 61 োজার 158 জন। োিনাগাহদর পূহব ণ সদহি স াটার সংখ্যা তেহিা 11 সকাটি 32 িাি 87 

োজার 10 জন। অে ণাৎ নতুন স াটার বাড়হিা 79 িাি 83 োজার 277 জন। রতববার (15 জানুয়াতর) তনব ণাচন  বহন তনব ণাচন 

কতমিন সতচব সমা. জাোেীর আিম সাংবাতদকহদর এসব িথ্য জানান। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, 

দদতনক আজরহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক তদহনর পািা ও দদতনক সকাহির দুতনয়া।  

05। ময়মনতসংহে তবট পুতিতিং সমাহবি ও গ্রাম পুতিহির মাহে িীিবস্ত্র তবিরর্ অনুতিি  

 রতববার (15 জানুয়াতর) ময়মনতসংহের সকাহিায়ািী মহডি োনার আহয়াজহন ময়মনতসংহের তিকারীকান্দায় তবট 

পুতিতিং সমাহবি ও গ্রাম পুতিহির মাহে িীিবস্ত্র তবিরর্ অনুতিি েহয়হে। তবট পুতিতিং সমাহবি ও িীিবস্ত্র তবিরর্ অনুিাহন 

প্রধান অতিতে তেহসহব উপতস্থি তেহিন ময়মনতসংে সরহের তডআইতজ সদবদাস  ট্টাচার্য্ণ। ময়মনতসংে সজিা পুতিি সুপার মাছুম 

আোম্মদ ভূঞার স াপতিহত্ব সমাহবি তবহিষ অতিতে তেহসহব ময়মনতসংে সজিা প্রিাসক সমা. সমাস্তাতিজার রেমান উপতস্থি 

তেহিন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক আজরহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক 

তদহনর পািা ও দদতনক সকাহির দুতনয়া।  
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সম্পাদকীয় 

 

(ক) দদতনক স্বহদি সংবাদ ও দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ: সডঙ্গু পতরতস্থতি তনহয় সদহি ব্যাপক আহিাচনা েহিও অবস্থার 

সিমন পতরবিণন েয়তন। িহব, সরকার সডঙ্গু তনয়ন্ত্রহর্ তবহিষ উহযাগ তনহব, এটাই প্রিযািা।    

(ি) দদতনক স্বজন: প্রাইমাতর পয ণাহয় পাঠদাহনর সময় বাড়াহি এক তিিট চালুর উহযাগ সাধুবাদ পাওয়ার সযাগ্য। িহব িা 

বাস্তবায়হন বাস্তবসম্মি পদহেপ তনহি েহব। এ তবষহয় িাড়াহুড়া করা ঠিক েহব না।  

(গ) দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক জাোন, দদতনক সদহির িবর, দদতনক সকাহির দুতনয়া, 

দদতনক তদহনর পািা, দদতনক উতম ণবাংিা প্রতিতদন ও দদতনক তদগন্ত বাংিা: ডিার সংকহট তবহদি সেহক রমজাহন েয়টি 

তনিযপহের (স াজযহিি, তচতন, মসুর ডাি, সোিা, সিজুর ও সপয়াজ) আমদাতন ব্যােি েওয়ার আিঙ্কা সদিা তদহয়হে। 

িাই রমজাহন পে আমদাতন তনতব ণঘ্ন করহি সরকারহক যোযে ব্যবস্থা তনহি েহব।  

(ঘ) আজহকর বাংিাহদি: মাদক তনয়ন্ত্রহর্ 2021 সাহির 29 নহ ম্বর মতন্ত্রস ার দবঠহক ‘কতিহেতি  অযাকিন প্ল্যান’ বা 

সমতিি কম ণপতরকল্পনার িসড়া অনুহমাদন সদয়া েয়। 2022 সাহির 28 সিব্রুয়াতর ঢাকা তব াহগ কায ণক্রম উহবাধহনর 

মাধ্যহম প্রােতমক যািা শুরু েয় কতম্পহেতি  অযাকিন প্ল্যাহনর। এ কায ণক্রহমর সঠিক বাস্তবায়হনর মধ্য তদহয় সুিি িা  

প্রিযাতিি।   

 

   

 

প্রবন্ধ/তনবন্ধ 

 

01। সডানাল্ড লু তবপাতেক সম্পকণ উন্নয়হন সয াহব সোয়িা করহি পাহরন- সমেজাতবন বানু (দদতনক স্বজন, দদতনক আজহকর 

ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক জাোন, দদতনক সদহির িবর, দদতনক সকাহির দুতনয়া, দদতনক তদহনর পািা, 

দদতনক উতম ণবাংিা প্রতিতদন, দদতনক তদগন্ত ও দদতনক কৃষাহর্র সদি)  

02। অহেতুক টিপ্পনী নয়, গন্তহব্য সপ ৌঁোহি ঐকযবে সোন- আেহমদ আতমনুি ইসিাম (আজহকর বাংিাহদি, দদতনক ব্রহ্মপুি 

এক্সহপ্রস) 

03। বাংিাহদহির সবহচহয় তবপন্ন ‘প্রার্ীর নাম সকন নদী’?- আমীন আি রিীদ (দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ) 

 

# 

 

তরদওয়ান/িয়সাি/সরজ ী/সতজব/2022/09.30 ঘণ্টা।  


