
খুলনার �ানীয় সংবাদপে�র তািলকা 

�ঃ 

নং 
পি�কার নাম ও ধরণ 

�কাশক/স�াদেকর নাম এবং 
�কাশকাল/অ�েমাদেনর তািরখ 

�পা�াল �কানা �ফান/�মাবাইল 

০১ িদ �ডইিল ি�িবউন 
�কাশক ও স�াদক -�বগম 
�ফরেদৗসী আলী 

৩৮, ইকবাল নগর �রাড, 
�লনা 

০৪১-৭২২২৫১-৩ 

ফ�া� -০৪১-৭২১০১৩ 

০২ �দিনক �ব �া�ল �কাশক -আলহা� িলয়াকত আলী 
ইকবাল নগর মসিজদ 
�লন, �লনা। 

০৪১-৭২২২৫১-৩ 

০৪১-৭২১৯৪৪ 

ফ�া� -০৪১-৭২১০১৩ 

০৩ �দিনক অিনব �াণ 
�কাশক ও স�াদক -অ�� আলী 
আহমদ 

৪, িমজ�া�র �রাড, �লনা। 
০৪১-৭২৫৩৭৫ 

০১৭১২-০০১৪৪১ 

০৪ মািসক �পছায়া �কাশক-জনাব িড.�ক.ম�ল 

৩০০/১, খানজাহান আলী 
�রাড, �লনা। 

১৯/০৬/২০০৩ 

০১৯১২-৯০১৩৫২ 

০৫ সা�ািহক �লনার বাণী 
�কাশক-জনাব �সযদ় তার�ল 
আলম 

৩৩, ��ীপাড়া ২য় �লন, 
�লনা/ ১৩৮, �ার ইকবাল 
�রাড, আফজাল ভবন 
�লনা। 

০৬/০৯/১৯৯৯ 

০৪১-৭২৯৩৮৭ 

০৬ �দিনক জ��িম �কাশক-জনাব আিসফ কবীর 
১১০/২, ইসলাম�র �রাড, 
�লনা। 

০৪১-৭২১২৮০ 

০১৭১৫-১৩৬২২৪ 

০৭ সা�ািহক গণআজাদী �কাশক-জনাব �মা.িনজাম উ�ীন 

১৭/১, িময়াপাড়া �রাড, 
�লনা। 

২৮/০২/২০০৪ 

০১৭১১-২৭২১৮৯ 

০৮ সা�ািহক �সরা খবর 
�কাশক ও স�াদক-জনাব ডাঃ 
গাজী িমজা�র রহমান 

এ-২০-২১, মিজদ সরণী, 
সািজ�ক�াল ি�িনক ভবন, 
�সানাডাংগা, �লনা। 

২৭/০৮/২০০৫ 

০৪১-৮১২৬০৮ 

০১৭১৩-৪২৫৪৬২ 

০১৭১২-০৩০৩৩৭ 

০৯ �দিনক �বাহ 
�কাশক ও স�াদক-জনাব �মা. 
আশরাফ উল হক 

৩ �কিডএ এিভিনউ, 
�লনা। 

২৮/০১/১৯৯২ 

০৪১-৭২২৩৪৬ 

০৪১-২৮৩১২৩৭ 

১০ �দিনক �বত�ন 
�কাশক ও স�াদক-জনাব 
�মা�ফা সেরায়ার 

৩৪৮/৯, খানজাহান আলী 
�রাড (জামাতখানা) �রাড, 

০৪১-২৮৩০১০২ 



�লনা। 

৩০/১১/১৯৯৪ 

০৪১-২৮৩০৭৭৬ 

১১ �দিনক ত� 

�কাশক-�বগম আসমাত আরা 
খানম 

স�াদক-মাঃ হািব�র রহমান 

৮২, সাউথ �স�াল �রাড, 
জারাফা লজ, �লনা। 

০৮-০১-১৯৯২ 

০৪১-৭৩২১৯৮ 

১২ সা�ািহক সেত�র স�ান �কাশক-এ�াডঃ ফিরদ আহমদ 

০১, হাজী রহমত আলী 
সড়ক, �লনা। 

০৫/০২/২০০৯ 
 

১৩ সা�ািহক আজেকর ত� 
�কাশক ও স�াদক-জনাব এস 
এম নজ�ল ইসলাম 

৩১, িব.�ক রায় �রাড, 
�লনা। 

১৩/০৭/২০০৯ 
 

১৪ িলিভং �াইল 
�কাশক-জনাব �মা: �সা রহমান 
�েয়ল 

নথ �, �জান িব-৪৪/৫, ২৮০, 
দি�ণ কািশ�র, 
খািলশ�র, �লনা। 

 

১৫ সা�ািহক িবজনস �লনা 
�কাশক-জনাব িময়া ফয়সাল 
হাসান 

৩৭/১, ই�ািহম িময়া �রাড, 
�দৗলত�র, �লনা।  

১৬ সা�ািহক ছায়াপথ �কাশক-�বগম আশরা�ে�ছা 
৪, িমজ�া�র �রাড, �লনা। 

২৪/০৪/২০০৭ 
 

১৭ �দিনক জাহানাবাদ 
�কাশক-�লঃকেণ �ল(অবঃ) �শখ 
আকরাম আলী 

বািড ়নং - ২৫৮, �রাড নং- 
১৬, িনরালা আ/এলাকা, 
�লনা। 

১৫/০৩/২০০৭ 

 

১৮ সা�ািহক দিখনা �ত 
�কাশক-জনাব �মা: মনিজ�র 
রহমান 

সােবক-৯১, বত�মান-২৩০, 
�লাযা়র খানজাহান আলী 
�রাড, �লনা। 

০৫/০৩/২০০৭ 

 

১৯ সা�ািহক ি�র� 
�কাশক-জনাব �মা: �দেলায়ার 
�হােসন 

৩৩/৩ বয়রা কেলজ, 
বাউ�ারী �রাড, �লনা। 

২০/০৮/২০০৫ 
 

২০ 
মািসক উপ�ল পিরেবশ 
বাত�া 

�কাশক-আশরাফ উল আলম 

৫৫/২, ইসলাম�র �রাড, 
�লনা। 

০৫/০৬/২০০৪ 
 

২১ 
সা�� �দিনক রাজপেথর 
দাবী 

�কাশক-জনাব আিসফ কবীর 
১১০/১, ইসলাম�র �রাড, 
�লনা। 

 



২৫/১০/১৯৯৮ 

২২ �দিনক ফলাফল 
�কাশক-জনাব �মা�ািফ�র 
রহমান 

২ নং িসেমি� �রাড, 
�লনা। 

১৬/০৬/২০০৩ 
 

২৩ পাি�ক গণিমিছল 
�কাশক-জনাব আশরা�ল ইসলাম 
িমনা 

৫৯, � িব বাউ�ারী �রাড, 
�লনা। 

০৩/০৮/১৯৯৯ 
 

২৪ পাি�ক ফজর �কাশক-জনাব �মাহা�দ ইকবাল ১৭/০৭/১৯৯৭ 
 

২৫ সা�ািহক ক�না �কাশক-এম আিম�র রহমান 

ক�না িনউজ কণ �ার, 
শািমম ��ায়ার মােক�ট, 
৬৪/১, �লাযা়র যেশার 
�রাড, �লনা। 

১৯/০১/১৯৯৭ 

 

২৬ পাি�ক সেত�র ঝা�া �কাশক-এস মাফ�ন আহমদ 
২৮, আিজ�র রহমান 
সড়ক, �লনা। 
০৬/০১/১৯৯৭ 

 

২৭ িদ �ডইিল �সিলম ওয়া�� �কাশক-জনান �সযদ় এ �ক কিবর 

২৯, �টপাড়া �স�াল �রাড, 
�লনা। 

০৬/০৮/১৯৯৬ 
 

২৮ মািসক সারস �কাশক-জনাব �মাঃ আ�র রহমান 

�ামঃ তািলম�র, 
উপেজলাঃ �পসা, �লনা। 

২৩/০৫/১৯৯৬ 
 

২৯ সা�ািহক অন� �ত�াশা 
�কাশক-জনাব �শখ �মাঃ আজাদ 
কিরম 

�রাতন যেশার 
�রাড(জংশন �রাড), 
খািলশ�র, �লনা। 

০৯/০৪/১৯৯৬ 

 

৩০ সা�ািহক বনছায়া �কাশক-জনাব আশরাফ উল কবীর 

১০৭, �ার ইকবাল �রাড, 
২য ়তলা,�লনা। 

১৯/০৩/১৯৯৫ 
 

৩১ সা�ািহক এিশয়া�ল �কাশক-�শখ �মাঃ �রজাউল হক 

�ামঃ কািশ�র, �দৗলত�র, 
�লনা। 

১৯/০৭/১৯৯৪ 
 

৩২ পাি�ক আজাদ বাত�া �কাশক-�মাসা�াৎআবদা �লতানা 

১৪, আিজ�র রহমান 
সড়ক, দােরাগাপাড়া, 
�লনা।  



১৮/১১/১৯৯৩ 

৩৩ সা�ািহক িশবসা �কাশক-জনাব কাজী শাহ নওয়াজ 

৩৭, �পসা ��া� �রাড, 
�লনা। 

২১/০৯/১৯৯৩ 
 

৩৪ সা�ািহক �কালাহল 
�কাশক-জনাব �মা. জািকর 
�হােসন 

১৯৩, িনরালা আ/এলাকা, 
�লনা। 

১১/০৪/১৯৯৩ 
 

৩৫ সা�ািহক স�জ ক� �কাশক-অ�াপক মীজ�া ���ামান 

৩১, �ছাট বয়রা মােক�ট 
�রাড, �লনা। 

০৫/০১/১৯৯ 
 

৩৬ �দিনক জনবাত�া 
�কাশক-জনাব �সযদ় �সাহরাব 
আলী 

৫নং বা�খান �রাড, �লনা। 

০৭/১২/১৯৯২ 
 

৩৭ সা�ািহক ��রবন বাত�া �কাশক-িমেসস মেনায়ার খা�ন 

কেলজ �রাড, মেনায়ারা 
�ানসন, পাইকগাছা, 
�লনা। 

৩০/০ ৮/১৯৯২ 

 

৩৮ সা�ািহক মনন �কাশক-জনাব হা�ন-অর-রিশদ 

৪/১, �টপাড়া �স �রাড, 
�লনা। 

০৩/০৮/১৯৯২ 
 

৩৯ সা�ািহক �লনা 
�কাশক-জনাব �শখ �সফা�ল 
ইসলাম 

১৯, বাগমারা ঈদগাহ 
�রাড, �লনা। 

১২/০৪/১৯৯২ 
 

৪০ �দিনক কালা�র �কাশক-জনাব �র �মাহা�দ �টনা 

৪৫, �শখ পাড়া �মইন 
�রাড, �লনা। 

২৩/০৩/১৯৯২ 
 

৪১ সা�ািহক ব�বচন �কাশক-�বগম �জসিমন নাহার 

১৫, �ভরব ��া� �রাড, 
�লনা। 

০৯/১০/১৯৯১ 
 

 


