
 
 

 

 

সংবাদ গতিধারা 

 

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

সংখ্যা-92/2022-2023 

ময়মনতসংে, 02 জানুয়াতর, সসামবার 2023, 18 সপৌষ 1429 

 

আজহকর স্থানীয় দদতনক পতিকাগুহিা তনম্নতিতিি তবষয়গুহিাহক প্রাধান্য তদহয় িবর সেহপহে:  

 

01। জামািপুহরর ইসিামপুহর মসতজদতিতিক তিশু ও গর্তিো কার্ ণক্রহমর বই তবিরর্ 

02। ময়মনতসংহের তবতিন্ন তবদ্যািহয় বই উৎসহবর উহবাধন কহরহেন তসটি সময়র 

03। কাজী নজরুি ইসিাম তবশ্বতবদ্যািহয় তিোর্থীহদর জন্য দুটি নতুন বাস উহবাধন 

04। তবদ্যাময়ী উচ্চ তবদ্যািহয় পাঠ্যপুস্তক তবিরর্ উৎসহবর উহবাধন কহরহেন তবিাগীয় কতমিনার 

05। সনিহকানায় বাতষ ণক পুতিি সমাহবি অনুতিি 
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01। জামািপুহরর ইসিামপুহর মসতজদতিতিক তিশু ও গর্তিো কার্ ণক্রহমর বই তবিরর্ 

 রতববার (01 জানুয়াতর) সকাহি জামািপুহরর ইসিামপুহর মসতজদ তিতিক তিশু ও গর্তিো কার্ ণক্রম প্রকহের আওিায় 

2023 তিোবহষ ণর 307টি প্রাক-প্রার্থতমক তবদ্যািহয়র তিোর্থীহদর মাহে বই তবিরর্ করা েহয়হে। জামািপুর ইসিাতমক 

িাউহেিহনর আহয়াজহন বই তবিরর্ অনুিাহন প্রধান অতিতর্থ তেহসহব উপতস্থি তেহিন ধম ণপ্রতিমন্ত্রী িতরদুি েক িান দুিাি। সূি: 

আজহকর বাংিাহদি।  

02। ময়মনতসংহের তবতিন্ন তবদ্যািহয় বই উৎসহবর উহবাধন কহরহেন তসটি সময়র 

 রতববার (01 জানুয়াতর) সকাহি ময়মনতসংে নগরীর তবতিন্ন তবদ্যািহয় প্রার্থতমক ও মাধ্যতমক স্তহরর তিোর্থীহদর মাহে 

তবনামূহে 2023 তিোবহষ ণর পাঠ্যপুস্তক তবিরর্ কার্ ণক্রহমর উহবাধন কহরহেন ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর সময়র সমা. 

ইকরামুি েক টিটু। এতদন সকাহি নগরীর তপ্রতময়ার আইতিয়াি োই স্কুি, মুকুি তনহকিন উচ্চ তবদ্যািয়, ময়মনতসংে উচ্চ তবদ্যািয় 

এবং কৃষ্টপুর প্রার্থতমক তবদ্যািহয়র তিোর্থীহদর োহি বই তুহি সদন সময়র। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক স্বজন, আজহকর 

বাংিাহদি, দদতনক সবুজ, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক জাোন, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ, 

দদতনক আজহকর িবর ও দদতনক তবহশ্বর মুিপি।  

03। কাজী নজরুি ইসিাম তবশ্বতবদ্যািহয় তিোর্থীহদর জন্য দুটি নতুন বাস উহবাধন 

 ময়মনতসংহের তিিাহি অবতস্থি কাজী নজরুি ইসিাম তবশ্বতবদ্যািহয়র তিোর্থীহদর জন্য নতুন বেহরর প্রর্থম তদহন দুটি 

বাহসর উহবাধন করা েহয়হে। রতববার (01 জানুয়াতর) তবহকহি বাহসর িটহক তিিা সকহট তবশ্বতবদ্যািহয়র উপাচার্ ণ প্রহিসর ি. 

সসৌতমি সিির বাস দুটির উহবাধন কহরন। ‘নতুন পতর্থক’ ও ‘আগমনী’ নাহমর বাস দুটি খুব তিগতগরই তিোর্থী পতরবেন করা শুরু 

করহব। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক স্বজন ও দদতনক জাোন।  

04। তবদ্যাময়ী উচ্চ তবদ্যািহয় পাঠ্যপুস্তক তবিরর্ উৎসহবর উহবাধন কহরহেন তবিাগীয় কতমিনার 

 রতববার (01 জানুয়াতর) ময়মনতসংহের তবদ্যাময়ী সরকাতর বাতিকা উচ্চ তবদ্যািহয় আনুিাতনকিাহব সবলুন উতিহয় 

পাঠ্যপুস্তক তবিরর্ উৎসহবর উহবাধন কহরহেন অনুিাহনর প্রধান অতিতর্থ ময়মনতসংে তবিাগীয় কতমিনার সমা. িতিকুর সরজা 

তবশ্বাস। অনুিাহন তিতন জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পৃিহপাষকিায় সারাহদহি এবের 33 সকাটি বই তবিরর্ করা েহব। এর আহগ 

তবিাগীয় কতমিনার নওমেি সরকাতর প্রার্থতমক তবদ্যািহয় বই তবিরর্ কহরন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে 

প্রতিতদন, দদতনক সবুজ, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস ও দদতনক তবহশ্বর মুিপি।  

05। সনিহকানায় বাতষ ণক পুতিি সমাহবি অনুতিি 

 িতনবার (31 তিহসম্বর) তবহকহি সনিহকানা সজিা পুতিহির উহদ্যাহগ সনিহকানা পুতিি িাইন্স মাহে বাতষ ণক পুতিি 

সমাহবি ও ক্রীিা প্রতিহর্াতগিা অনুতিি েহয়হে। সনিহকানা পুতিি সুপার সমা. িহয়জ আেহমহদর সিাপতিহত্ব অনুিাহন প্রধান 

অতিতর্থ তেহসহব উপতস্থি তেহিন ময়মনতসংে সরহের তিআইতজ সদবদাস িট্টাচার্য্ণ। সূি: দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস।  
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সম্পাদকীয় 

 

(ক) দদতনক স্বহদি সংবাদ ও দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ: সদহির উিরাঞ্চহি িীহি জনজীবন কাবু েহয় সগহে, বািহে 

সরাগ বািাই। আবোওয়া অতধদপ্তর জানাহে, আগামী কহয়কতদহনর মহধ্য িীহির িীব্রিা আহরা বািহব। সসজন্য 

সরকারসে সংতিষ্ট সবার উতচি িীিািণ মানুহষর পাহি দাঁিাবার জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রের্ করা।  

(ি) দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস: অসোয় িীিািণহদর সাতব ণক সোয়িার তবষয়টি সংতিষ্টরা মার্থায় রািহবন, সস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা 

সনহবন, এটাই প্রিযািা।   

(গ) দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, দদতনক তবহশ্বর মুিপি ও দদতনক সকাহির দুতনয়া: তিোর্থীহদর 

োহি তনতদ ণষ্ট সমহয় নতুন বই তুহি সদয়া সরকাহরর একটি চযাহিে, িাহি সকাহনা সহেে সনই। নতুন তিোবহষ ণর শুরুহিই 

প্রতিটি তিোর্থীর োহি নতুন বই সপৌৌঁোহনা তনতিি করার মধ্য তদহয় বই উৎসব সিি েহব, এটাই প্রিযািা।      

 (ঘ) দদতনক স্বজন: অপ্রতিহরাধ্য েহে ও দুদ ণান্ত দাপহট সাি নারী চযাতম্পয়নতিহপ অপরাতজি চযাতম্পয়ন েহয়হে িাি-সবুহজর 

সদি। িাহদর জহয়র ধারা অব্যােি র্থাকুক, এই প্রিযািা ও শুি কামনা।  

(ঙ) দদতনক জাোন: র্ানজট এিন রাজধানীর প্রধান সমস্যা। িাই র্ানজহটর েতি তনরসহন সকি সংস্থার সমন্বয় দরকার।  

  

   

 

প্রবন্ধ/তনবন্ধ 

 

01। তিিাইহস আসতি মানতবক েহি বাধা সদয়- স্বপ্না সরজা (দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস)  

02। মতরয়মহদর পর্থ ধহর এহগাহে বাংিাহদি- নূর কামরুন নাোর (দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ টাইমস, 

দদতনক তবহশ্বর মুিপি ও দদতনক সকাহির দুতনয়া) 

03। নতুন বের সোক স্বপ্ন পূরহর্র অঙ্গীকাহর দৃপ্ত- আেহমদ আতমনুি ইসিাম (আজহকর বাংিাহদি) 

04। নতুন বেহর আিা জাগাতনয়া ‘বাংিাহদি’- ি. আতিউর রেমান  (দদতনক সবুজ)  

 

# 

 

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


