
 
 

 

 

সংবাদ গতিধারা 

 

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

সংখ্যা-91/2022-2023 

ময়মনতসংে, 01 জানুয়াতর, রতববার 2023, 17 পপৌষ 1429 

 

আজহকর স্থানীয় দদতনক পতিকাগুহিা তনম্নতিতিি তবষয়গুহিাহক প্রাধান্য তদহয় িবর পেহপহে:  

 

01। ‘তিষ্টীয় নববষ ণ-2023’ উপিহেে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদিবাসীহক শুহেচ্ছা জ্ঞাপন 

02। উন্নি-সমৃদ্ধ স্মার্ ণ বাংিাহদি তবতনম ণাহর্ সকিহক ঐকেবদ্ধ েহয় কাজ করহি েহব: গৃোয়ন ও গর্পূিণ প্রতিমন্ত্রী 

03। পনিহকানার সাতেিে ও সংস্কৃতির োন্ডার খুবই সমৃদ্ধ: সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী 

04। জামািপুহরর ইসিামপুহর একাহেতমক েবন উহবাধন কহরহেন ধম ণ প্রতিমন্ত্রী 

05। ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর 14নং ওয়াহে ণ 2টি সড়ক ও 1টি পেহনর তনম ণার্কাজ উহবাধন কহরহেন তসটি পময়র 

06। ময়মনতসংহের তিিাি পপ্রসক্লাহবর সদস্য সন্তানহদর বৃতি প্রদান 
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01। ‘তিষ্টীয় নববষ ণ-2023’ উপিহেে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদিবাসীহক শুহেচ্ছা জ্ঞাপন 

 ‘তিষ্টীয় নববষ ণ-2023’ উপিহেে রাষ্ট্রপতি পমা. আবদুি োতমদ এবং প্রধানমন্ত্রী পিি োতসনা পৃথক বার্ীহি পদিবাসীহক 

আন্ততরক শুহেচ্ছা ও অতেনন্দন জাতনহয়হেন। বার্ীহি রাষ্ট্রপতি বহিন, ‘নববষ ণ সকহির মাহে জাগায় প্রাহর্র নতুন স্পন্দন, নতুন 

আিা, নতুন সম্ভাবনা। সমহয়র তচরায়ি আবিণহন তিষ্ট্রীয় নববষ ণ আমাহদর মাহে সমাগি।’ প্রধানমন্ত্রী িাঁর বার্ীহি পদিবাসী এবং 

প্রবাসী বাঙাতিসে তবশ্ববাসীহক আন্ততরক শুহেচ্ছা জাতনহয়হেন। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক স্বজন, দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, 

দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক সবুজ, দদতনক আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক তনউ র্াইমস, দদতনক সকাহির দুতনয়া, দদতনক 

তদহনর পািা, দদতনক উতম ণবাংিা প্রতিতদন, দদতনক তদগন্ত বাংিা, দদতনক জনিার কণ্ঠস্বর।  

02। উন্নি-সমৃদ্ধ স্মার্ ণ বাংিাহদি তবতনম ণাহর্ সকিহক ঐকেবদ্ধ েহয় কাজ করহি েহব: গৃোয়ন ও গর্পূিণ প্রতিমন্ত্রী 

 গৃোয়ন ও গর্পূিণ প্রতিমন্ত্রী িরীি আেহমদ বহিহেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনহনিী পিি োতসনার পনতৃহত্ব আগামী 2041 

সাহির মহে বাংিাহদি একটি উন্নি সমৃদ্ধ পদহি পতরর্ি েহব। পসই উন্নি-সমৃদ্ধ স্মার্ ণ  বাংিাহদি তবতনম ণাহর্ সকিহক ঐকেবদ্ধ 

েহয় কাজ করহি েহব। িতনবার (31 তেহসম্বর) তবকাহি ময়মনতসংে নগরীর সাতকণর্ োউজ ময়দাহন তবজহয়র মাহসর পিষতদহন 

বঙ্গবন্ধু পতরষহদর উহযাহগ আহয়াতজি তবজয় পিাকা সমাহবহি প্রধান অতিতথ তেহসহব বক্তব্য প্রদানকাহি তিতন একথা বহিন। 

সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন ও দদতনক তদগন্ত বাংিা।  

03। পনিহকানার সাতেিে ও সংস্কৃতির োন্ডার খুবই সমৃদ্ধ: সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী 

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পক এম িাতিদ বহিহেন, পনিহকানার সাতেিে ও সংস্কৃতির োন্ডার খুবই সমৃদ্ধ। পনিহকানা পজিার 

সাংস্কৃতিক চচ ণাহক আহরা িািন ও পবগবান করার িহেে সংস্কৃতি অতেহর্াতরয়াম অতচহরই তনম ণার্ করা েহব। শুক্রবার (30 তেহসম্বর) 

পনিহকানা পজিা প্রিাসহনর উহযাহগ পজিা পাবতিক েহি দুইতদনব্যাপী পজিা সাতেিে পমিা উপিহেে অনুতিি আহিাচনা সোয় 

প্রধান অতিতথর বক্তৃিায় তিতন এসব কথা বহিন। সূি: দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস ও দদতনক তনউ র্াইমস।  

04। জামািপুহরর ইসিামপুহর একাহেতমক েবন উহবাধন কহরহেন ধম ণ প্রতিমন্ত্রী 

 িতনবার (31 তেহসম্বর) জামািপুহরর ইসিামপুর উপহজিার পগায়াহির চর ইউতনয়হনর কুতমরদে উচ্চ তবযািহয়র 4 

িিা একাহেতমক েবহনর উহবাধন কহরহেন ধম ণ প্রতিমন্ত্রী িতরদুি েক িান দুিাি। তিো প্রহকৌিি অতধদপ্তহরর বাস্তবায়হন 2 

পকাটি 88 িাি র্াকা ব্যহয় তনতম ণি েবহনর উহবাধনী অনুিাহন প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিতথ তেহসহব বক্তব্য রাহিন। সূি: দদতনক ব্রহ্মপুি 

এক্সহপ্রস।  

05। ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর 14নং ওয়াহে ণ 2টি সড়ক ও 1টি পেহনর তনম ণার্কাজ উহবাধন কহরহেন তসটি পময়র 

 িতনবার (31 তেহসম্বর) সকাহি ময়মনতসংে তসটি কহপ ণাহরিহনর 14নং ওয়াহে ণ 2টি সড়ক ও 1টি পেহনর তনম ণার্কাজ 

উহবাধন কহরহেন তসটি পময়র পমা. ইকরামুি েক টিটু। উহবাধনকাহি পময়র বহিন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ময়মনতসংে তসটি 

কহপ ণাহরিনবাসীহদর উন্নয়হন 1600 পকাটি র্াকার প্রকল্প তদহয়হেন। এোড়া, সড়ক আহিাতকিকরহর্র জহন্যও 49 পকাটি র্াকার 

একটি প্রকল্প চিমান আহে।’ এসব প্রকহল্পর কাজ পিষ েহি নগরী আধুতনক ময়মনতসংহের পহথ এতগহয় যাহব বহি উহেি কহরন 

পময়র। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, দদতনক স্বজন, দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক ময়মনতসংে প্রতিতদন, দদতনক সবুজ, দদতনক 

আজহকর ময়মনতসংে, দদতনক জাোন, দদতনক তনউ র্াইমস, দদতনক তদহনর পািা, দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ ও দদতনক তদগন্ত 

বাংিা।  

06। ময়মনতসংহের তিিাি পপ্রসক্লাহবর সদস্য সন্তানহদর বৃতি প্রদান 

 ময়মনতসংহের তিিাি পপ্রসক্লাহবর সদস্য সন্তানহদর সাংবাতদক আ.ন.ম িারুক বৃতি-2022 প্রদান করা েহয়হে। িতনবার 

(31 তেহসম্বর) তিিাি উপহজিা পতরষহদর রাহিদুজ্জামান কনিাহরন্স রুহম তিিাি পপ্রসক্লাব আহয়াতজি বৃতি প্রদান অনুিাহনর 

উহবাধন কহরন ময়মনতসংে-11, োলুকা আসহনর সংসদ সদস্য কাতজম উতিন আেহেদ ধনু। অনুিাহন প্রধান অতিতথ তেহসহব 

উপতস্থি তেহিন সাহবক সংসদ সদস্য ও তিিাি উপহজিা পতরষহদর পচয়ারম্যান আব্দুি মতিন সরকার। সূি: দদতনক স্বহদি সংবাদ, 

দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস, দদতনক স্বজন, দদতনক ময়মনতসংহের কাগজ ও দদতনক তদগন্ত বাংিা।  
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সম্পাদকীয় 

 

(ক) দদতনক স্বহদি সংবাদ: কাহির গেণ পথহক তবদায় তনহয়হে আহরকটি বের। সবার মঙ্গি পোক এই প্রিোিায় 2023 

সািহক স্বাগিম।  

(ি) দদতনক সবুজ: প্রধানমন্ত্রী পিি োতসনার বহুমাতিক উন্নয়ন মহেহির রূপহরিা বাস্তবায়হনর মে তদহয় বাংিাহদহির 

পযাগাহযাগ অবকাঠাহমা তবহশ্বর উন্নি পদিগুহিার কািাহর িাতমি েহচ্ছ। রাজননতিক অথ ণননতিকসে সমস্তহেহি উন্নয়হন 

প্রধানমন্ত্রীর এমন দৃঢ় ভূতমকার প্রিোিা কহর পদিবাসী।  

 (গ) দদতনক স্বজন, দদতনক জাোন, দদতনক তনউ র্াইমস, দদতনক জনিার কণ্ঠস্বর ও দদতনক উতম ণবাংিা প্রতিতদন: বাংিাহদি 

প্রহবি কহরহে পমহরা পরহির যুহগ। আিা করা যাহচ্ছ, পমহরাহরি রাজধানীহি বসবাসকারী নাগতরকহদর প্রতিতদহনর 

জীবনযািায় আনহব আমূি ইতিবাচক পতরবিণন।  

(ঘ) আজহকর বাংিাহদি: তিোথীহদর োহি তনতদ ণষ্ট সমহয় নতুন বই তুহি পদয়া সরকাহরর একটি চোহিঞ্জ, িাহি পকাহনা 

সহন্দে পনই। নতুন তিোবহষ ণর শুরুহিই প্রতিটি তিোথীর োহি নতুন বই পপৌৌঁোহনা তনতিি করার মে তদহয় বই উৎসব 

সিি েহব, এর্াই প্রিোিা।      

   

 

প্রবন্ধ/তনবন্ধ 

 

01। 2023 সাি আিীবাদ নাতক অতেিাহপর?- পিারকান উতিন আোেদ (দদতনক ব্রহ্মপুি এক্সহপ্রস)  

02। বের পিহষর চমক পমহরা পরি- এম নজরুি ইসিাম (দদতনক সবুজ) 

03। পাোতড় এিাকার ভূতম ব্যবোর পতরকল্পনা- কতবর উতিন (দদতনক স্বজন, দদতনক জাোন, দদতনক তনউ র্াইমস, দদতনক 

জনিার কণ্ঠস্বর, দদতনক উতম ণবাংিা প্রতিতদন) 

04। স্মার্ ণ বাংিাহদি গড়হি স্মার্ ণ পনতৃত্ব চাই- আেহমদ আতমনুি ইসিাম (দদতনক তদহনর পািা)  

 

# 

 

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


