
 
 

 

 

সংবাদ গতিধারা 

 

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

সংখ্যা-99/2022-2023 

ময়মনতসংে, 18 জানুয়াতর, বুধবার 2023, 04 মাঘ 1429 

 

আজহকর স্থানীয় দদতনক পতিকাগুহিা তনম্নতিতিি তবষয়গুহিাহক প্রাধান্য তদহয় িবর ছেহপহে:  

 

01। একহনহক তকহিারগহে 5 োজার 651 ছকাটি টাকা ব্যহয় এতিহেহটড সড়ক তনম ণার্ প্রকহের অনুহমাদন 

02। সংসদ উপহনিা েহিন মতিয়া ছচৌধুরী  

03। প্রতিবন্ধী প্রার্থীহদর জন্য প্রার্থতমহক 114 পদ সংরেহর্র তনহদ ণি 

04। ময়মনতসংে তবোগীয় ছিি কামাি 2য় বাংিাহদি যুব ছগমহসর তিিীয়পব ণ শুরু 

05। ছিরপুহর পুরহনা তডতস ছিক পুন:িনন কাহজর উহিাধন  
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01। একহনহক তকহিারগহে 5 োজার 651 ছকাটি টাকা ব্যহয় এতিহেহটড সড়ক তনম ণার্ প্রকহের অনুহমাদন 

 জািীয় অর্থ ণননতিক পতরষহদর তনব ণােী কতমটি (একহনক) তকহিারগে ছজিার তমঠামইন উপহজিা সদর ছর্থহক কতরমগে 

উপহজিা পর্ ণন্ত সড়ক ছর্াগাহর্াহগ এতিহেহটড সড়ক তনম ণাহর্ 5 োজার 651 ছকাটি 13 িাি টাকার একটি প্রকে অনুহমাদন 

কহরহে। মঙ্গিবার (17 জানুয়াতর) রাজধানীর ছিহরবাংিা নগহরর এনইতস সহেিন কহে একহনক ছচয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী 

ছিি োতসনার সোপতিহত্ব অনুতিি একহনহকর দবঠহক এ অনুহমাদন ছদয়া েয়। দবঠক ছিহষ সাংবাতদকহদর তিতিংকাহি 

পতরকেনামন্ত্রী এম এ মান্নান জানান, দবঠহক ছমাট 11টি প্রকে অনুহমাদন ছদয়া েহয়হে। সূি: দদতনক স্বজন, দদতনক স্বহদি সংবাদ, 

দদতনক িহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক সবুজ, দদতনক তবহের মুিপি, দদতনক আজহকর বাংিাহদি, দদতনক জাোন, দদতনক তনউ টাইমস, 

দদতনক ঈতষকা, দদতনক ছদহির িবর, দদতনক সকাহির দুতনয়া ও দদতনক তদহনর পািা।  

02। সংসদ উপহনিা েহিন মতিয়া ছচৌধুরী  

 জািীয় সংসহদর উপহনিা েহিন ছবগম মতিয়া ছচৌধুরী। আওয়ামী িীহগর সোপতিমন্ডিীর সদস্য মতিয়া ছচৌধুরীহক 

রাষ্ট্রপতি আবদুি োতমদ উপহনিা তেহসহব স্বীকৃতি তদহয়হেন। সংসদ সতচবািহয়র তসতনয়র সতচব ছক এম আব্দুস সািাম মঙ্গিবার 

(17 জানুয়াতর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জাতর কহরহেন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক সবুজ, দদতনক ছদহির িবর, দদতনক 

সকাহির দুতনয়া, দদতনক জাোন, দদতনক তদহনর পািা ও দদতনক তবহের মুিপি।  

03। প্রতিবন্ধী প্রার্থীহদর জন্য প্রার্থতমহক 114 পদ সংরেহর্র তনহদ ণি 

 সরকাতর প্রার্থতমক তবদ্যািহয়র সেকারী তিেক পহদর তনহয়াগ পরীো-2022 এ 114টি পদ সংতিষ্ট ছজিার প্রতিবন্ধী 

প্রার্থীহদর জন্য সংরেহর্র তনহদ ণি তদহয়হেন োইহকাট ণ। 144 প্রার্থীর করা তরহটর প্রার্থতমক শুনাতন তনহয় মঙ্গিবার (17 জানুয়াতর) 

তবচারপতি ছক এম কামরুি কাহদর ও তবচারপতি ছমাোেদ আিীর োইহকাট ণ ছবঞ্চ রুিসে এ আহদি ছদন। সূি: দদতনক স্বহদি 

সংবাদ ও দদতনক িহ্মপুি এক্সহপ্রস।  

04। ময়মনতসংে তবোগীয় ছিি কামাি 2য় বাংিাহদি যুব ছগমহসর তিিীয়পব ণ শুরু 

 বাংিাহদি অতিতম্পক এহসাতসহয়িহনর ব্যবস্থাপনায় ও ময়মনতসংে তবোগীয় ক্রীড়া সংস্থার আহয়াজহন ছিি কামাি 2য় 

বাংিাহদি যুব ছগমস-2023 এর তিিীয় পব ণ (আন্ত:ছজিা, ময়মনতসংে তবোগ, 17-22 জানুয়াতর) শুরু েহয়হে। মঙ্গিবার (17 

জানুয়াতর) ময়মনতসংহের রতিক উতিন ভ ূঁইয়া ছেতডয়াহম জািীয় পিাকা ও অতিতম্পক এহসাতসহয়িহনর পিাকা উহতািন, তর্থমসং 

এর মাধ্যহম ছবলুন উতড়হয় আনুিাতনকোহব যুব ছগমস এর শুে উহিাধন কহরন ময়মনতসংে তবোগীয় কতমিনার ও তবোগীয় ক্রীড়া 

সংস্থার সোপতি ছমা. িতিকুর ছরজা তবোস। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক স্বজন, দদতনক সবুজ, দদতনক তবহের মুিপি, 

দদতনক তদগন্ত বাংিা, দদতনক আজহকর বাংিাহদি, দদতনক জাোন, দদতনক ঈতষকা ও দদতনক ছদহির িবর।  

05। ছিরপুহর পুরহনা তডতস ছিক পুন:িনন কাহজর উহিাধন  

 ছিরপুহর প্রায় আড়াই িি বেহরর পুরহনা তডতস ছিক এর পুন:িনন কাহজর উহিাধন করা েহয়হে। মঙ্গিবার (17 

জানুয়াতর) এ ছিক িননকাহজর উহিাধন কহরন ছিরপুর ছজিা প্রিাসক সাহেিা আক্তার। সূি: দদতনক িহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক 

সবুজ, দদতনক তবহের মুিপি, দদতনক ঈতষকা, দদতনক ছদহির িবর ও দদতনক তবহের মুিপি।  

  



-03- 

 

সম্পাদকীয় 

 

(ক) দদতনক স্বহদি সংবাদ: চিমান অর্থ ণননতিক সংকটকাহি সব মেহির আপতত সহেও গ্রােক পর্ ণাহয় তবদুুহির দাম বাড়াি 

সরকার। সাধারর্ মানুহষর কর্থা তচন্তা কহর তবদুুহির দাম সমন্বয় করহব সরকার, এটাই প্রিুািা।  

(ি) দদতনক স্বজন, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক  জাোন, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক ঈতষকা, দদতনক ছদহির 

িবর, দদতনক সকাহির দুতনয়া, দদতনক তদহনর পািা, দদতনক তবহের মুিপি ও দদতনক তদগন্ত বাংিা: সাম্প্রতিক চট্টগ্রাম 

ছজিার রাঙ্গুতনয়ার অতিকাহে এক পতরবাহরর পাঁচজহনর প্রার্োতনর ঘটনাটি মম ণাতন্তক। অতিকাহন্ড প্রার্োতন ও েয়েতি 

এড়াহি সব দুঘ ণটনার সুিু িদন্ত, তবতডং ছকাড অনুসরর্ এবং আবাতসক এিাকার পূর্ ণাঙ্গ আবাসন মান বাড়াহি েহব 

ছর্হকাহনা উপাহয়।  

(গ) দদতনক িহ্মপুি এক্সহপ্রস: আগামী অর্থ ণবের ছর্থহকই অর্থ ণ ও বয়সসীমা নতুনোহব তনধ ণারহর্র মাধ্যহম চালু েহব তবহিষ  

বয়স্ক োিা। সরকাহরর এই পদহেপ অবশ্যই প্রিংসনীয়। িহব তবহিষ বয়স্ক োিার সুতবধাহোগী তনব ণাচন প্রতক্রয়া র্াহি 

স্বচ্ছ েয়, ছস তবষহয় সংতিষ্ট কর্তণপেহক নজরদাতর করহি েহব।  

(ঘ) আজহকর বাংিাহদি: সাম্প্রতিক ছনপাহির ছপািরা ইহয়াতি এয়ারিাইহের একটি তবমান অবিরহর্র সময় তবধ্বস্ত 

েওয়ায় ব্যাপক প্রার্োতর্ ঘহটহে। গি তিন দিহক ছদিটিহি 27টি তবমান দুঘ ণটনা ঘহটহে। র্াতন্ত্রক ত্রুটির কারহর্ই র্তদ 

এই দুঘ ণটনা ঘহট র্থাহক, িহব দায়ীহদর অবশ্যই তবচাহরর কাঠগড়ায় দাঁড় করহি েহব।  

 

   

 

প্রবন্ধ/তনবন্ধ 

 

01। স্মাট ণ বাংিাহদি: তবকতিি ছোক দনতিক মূল্যহবাধ- ছমা. িামসুি হুদা (আজহকর বাংিাহদি)  

02। তবতবতসর 81 বেহরর ছেি অবদান 1971 ছডসপাচ- ড. এম এ ছমাহমন (দদতনক স্বজন, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, 

দদতনক জাোন, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক ছদহির িবর, দদতনক ঈতষকা, দদতনক সকাহির দুতনয়া, দদতনক তদহনর 

পািা, দদতনক তবহের মুিপি ও দদতনক তদগন্ত বাংিা) 

03। বাংিাহদহি আহমতরকার ভতমকা এবং ‘ভুি ওষুধ’- ড. অরুন কুমার ছগাস্বামী (দদতনক িহ্মপুি এক্সহপ্রস) 

04। দবহদতিক সমুদ্র সংকহটর সমাধান ছকার্থায়?- ছমাোেদ মারুি ছোহসন (দদতনক সবুজ) 

 

# 

 

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


