
 
 

 

 

সংবাদ গতিধারা 

 

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

সংখ্যা-98/2022-2023 

ময়মনতসংে, 17 জানুয়াতর,  মঙ্গলবার 2023, 03 মাঘ 1429 

 

আজহকর স্থানীয় দদতনক পতিকাগুহলা তনম্নতলতিি তবষয়গুহলাহক প্রাধান্য তদহয় িবর ছেহপহে:  

 

01। মহেল মসতজদ মানুষহক ধহম ণর নাহম তবভ্রাতি দূর করহি সোয়িা করহব: প্রধানমন্ত্রী 

02। র যাহবর ওপর মাতকণন তনহষধাজ্ঞা উহে ছেহি পাহর তিগতগরই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

03। ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর উহযাহগ 15 তদনব্যাপী পুষ্পহমলা শুরু 

04। সব আদালহি তসতস কযাহমরা স্থাপহনর তনহদ ণি  

05। ছজএসতস-ছজতেতস পরীো বহন্ধর অনুহমাদন 
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01। মহেল মসতজদ মানুষহক ধহম ণর নাহম তবভ্রাতি দূর করহি সোয়িা করহব: প্রধানমন্ত্রী 

 প্রধানমন্ত্রী ছিি োতসনা বহলহেন, মহেল মসতজদ ও ইসলাতমক সাংস্কৃতিক ছকন্দ্রগুহলা ছেহক জনগর্ ইসলাতম মূল্যহবাধ 

ও সংস্কৃতি সম্পহকণ প্রকৃি জ্ঞান লাভ করহব, ো সন্ত্রাস, জতঙ্গবাদ ও নারী তনে ণািন বহন্ধ ব্যাপক অবদান রািার পািাপাতি ধহম ণর 

নাহম তবভ্রাতি দূর করহি সোয়িা করহব। ছসামবার (16 জানুয়াতর) সকাহল গর্ভবন ছেহক সারাহদহি ভার্চণয়াতল 50টি মহেল 

মসতজহদর উহবাধনকাহল প্রধানমন্ত্রী একো বহলন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক স্বজন, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক 

ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক সবুজ, আজহকর বাংলাহদি, দদতনক ছদহির িবর, দদতনক সকাহলর দুতনয়া, দদতনক আজহকর িবর ও 

দদতনক উতম ণবাংলা প্রতিতদন।  

02। র যাহবর ওপর মাতকণন তনহষধাজ্ঞা উহে ছেহি পাহর তিগতগরই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

 স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান িান জাতনহয়হেন, র যাহবর ওপহর ছে মাতকণন তনহষধাজ্ঞা রহয়হে ছসটা খুব তিগতগরই উহে ছেহি 

পাহর। তিতন বহলন, ‘র যাব বিণমাহন ছে কাে ণক্রম করহে িাহি মাতকণন সরকার সন্তুষ্ট। িারা বহলহে, তনহষধাজ্ঞা উত্তরহর্ বাংলাহদি 

সঠিক পহেই োঁটহে।’ ছসামবার (16 জানুয়াতর) দুপুহর সতচবালহয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তনজ দপ্তহর সাংবাতদকহদর সহঙ্গ আলাপকাহল তিতন 

একো জানান। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক আজহকর বাংলাহদি ও দদতনক ময়মনতসংহের 

কাগজ।  

03। ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর উহযাহগ 15 তদনব্যাপী পুষ্পহমলা শুরু 

 ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর (মতসক) উহযাহগ নগরীর টাউন েল প্রাঙ্গহর্ 15 তদনব্যাপী পুষ্পহমলা শুরু েহয়হে। 

ছসামবার (16 জানুয়াতর) ছবলা সাহে 11টায় তিিা ছকহট এবং ছবলুন উতেহয় পুষ্পহমলার উহবাধন কহরন ময়মনতসংে তসটি 

কহপ ণাহরিহনর ছময়র ছমা. ইকরামুল েক টিটু। ছমলায় স্থাতপি 22টি স্টহল ছদিী-তবহদতি নানা জাহির ফুল, িল ও বৃে জািীয় 

গাহের চারা তবতক্র করা েহে। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক স্বজন, দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, 

দদতনক সবুজ, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, আজহকর বাংলাহদি, দদতনক ছদহির িবর, দদতনক 

ময়মনতসংহের কাগজ ও দদতনক হৃদহয়র বাংলা।  

04। সব আদালহি তসতস কযাহমরা স্থাপহনর তনহদ ণি  

 ছদহির সব অধ:স্তন আদালি, ট্রাইবুযনাহলর এজলাস, তবভাগ, িটক ও আহিপাহি তসতস কযাহমরা স্থাপনসে সাতব ণক 

তনরাপত্তা গ্রেহর্র তনহদ ণি তদহয়হেন সুতপ্রম ছকাট ণ। ছসামবার (16 জানুয়াতর) এ সংক্রাি একটি প্রজ্ঞাপন জাতর করা েহয়হে। ছসিাহন 

সব আদালহি তনরাপত্তা ছজারদাহরর তবষয়টি বলা েহয়হে। সূি: দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক স্বজন, 

দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক ছদহির িবর ও দদতনক উতম ণবাংলা প্রতিতদন।  

05। ছজএসতস-ছজতেতস পরীো বহন্ধর অনুহমাদন 

 জািীয় তিোক্রম রূপহরিা 2021 অনুোয়ী পাবতলক বা ছবাে ণ পরীো গ্রেহর্র ব্যবস্থা না োকায় ছজএসতস ও ছজতেতস 

পরীো বন্ধ করার তসদ্ধাি ছনয়া েহয়হে। 2023 সাল ছেহক জুতনয়র স্কুল সাটি ণতিহকট (ছজএসতস) ও জুতনয়র দাতিল সাটি ণতিহকট 

(ছজতেতস) পরীো বাদ ছদয়ার সুপাতরি প্রধানমন্ত্রী অনুহমাদন তদহয়হেন। ছসামবার (16 জানুয়াতর) তিো মন্ত্রর্ালহয়র মাধ্যতমক ও 

উচ্চতিো তবভাহগর উপসতচব আক্তার উন ছনো তিউলীর সই করা এক তবজ্ঞতপ্ত ছেহক এ িথ্য জানা োয়। সূি: দদতনক স্বহদি 

সংবাদ, দদতনক স্বজন, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক সবুজ, আজহকর বাংলাহদি, দদতনক ছদহির 

িবর, দদতনক সকাহলর দুতনয়া, দদতনক আজহকর িবর ও দদতনক উতম ণবাংলা প্রতিতদন।  
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সম্পাদকীয় 

 

(ক) দদতনক স্বহদি সংবাদ ও দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ: ছদহি কম ণরি তবহদতি কমীহদর কাে ছেহক কর আদাহয় জািীয় 

রাজস্ব ছবাে ণ (এনতবআর) নানা ধরহর্র উহযাগ তনহলও সব উহযাগই ব্যে ণ েহয়হে বহল জানা ছগহে। এ তবষহয় সরকারহক 

আহরা কহোর েহি েহব।  

(ি) দদতনক স্বজন: মাদক তনয়ন্ত্রহর্ 2021 সাহলর 29 নহভম্বর মতন্ত্রসভার দবেহক ‘কতিহেতিভ অযাকিন প্ল্যান’ বা সমতিি 

কম ণপতরকল্পনার িসো অনুহমাদন ছদয়া েয়। 2022 সাহলর 28 ছিব্রুয়াতর ঢাকা তবভাহগ কাে ণক্রম উহবাধহনর মাধ্যহম 

প্রােতমক োিা শুরু েয় কতম্পহেতিভ অযাকিন প্ল্যাহনর। এ কাে ণক্রহমর সঠিক বাস্তবায়হনর মধ্য তদহয় সুিল লাভ 

প্রিযাতিি।   

(গ) দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস: ছদহি নাস ণ সংকট প্রকট আকার ধারর্ কহরহে।  ছে কারহর্ একজন নাহস ণর কাহজ েিটুকু চাপ 

ছনয়ার কো িার ছেহক িাহক েয়গুর্ ছবতি চাপ তনহি েহে। কম ণহেহি িাহদর মানতসক চাপ কমাহনার ব্যবস্থা করা, 

কম ণঘন্টা হ্রাস করা দরকার।  

(ঘ) আজহকর বাংলাহদি: সািতিক চট্টগ্রাম ছজলার রাঙ্গুতনয়ার অতিকাহে এক পতরবাহরর পাঁচজহনর প্রার্োতনর ঘটনাটি 

মম ণাতিক। অতিকাহে প্রার্োতন ও েয়েতি এোহি সব দুঘ ণটনার সুষ্ঠু িদি, তবতডং ছকাে অনুসরর্ এবং আবাতসক 

এলাকার পূর্ ণাঙ্গ আবাসন মান বাোহি েহব ছেহকাহনা উপাহয়।  

 

   

 

প্রবন্ধ/তনবন্ধ 

 

01। স্মাট ণ বাংলাহদি: তবকতিি ছোক দনতিক মূল্যহবাধ- ছমা. িামসুল হুদা (দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক স্বজন, দদতনক 

সবুজ, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে)  

02। কৃতষশুমাতর: প্রাতিক ও ক্ষুদ্র চাতষই অে ণনীতির প্রার্হকন্দ্র- ে. তমতের কুমার রায় (দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক সকাহলর 

দুতনয়া, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক ছদহির িবর, দদতনক উতম ণবাংলা প্রতিতদন ও দদতনক হৃদহয়র বাংলা ) 

 

# 

 

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


