
 

                                

সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

 ১৯ ফাল্গুন ১৪২৯, ০৪.০৩.২০২৩(শতনবার)            

সংখ্যা : ২৪০/২০২২-২৩          

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

    

# নতুন বিভাগ খ ালার খেত্রে বিোর্থীত্রের ভবিষ্যৎত্রে গুরুত্ব বেত্রে হত্রি: রাষ্ট্রপবে 

(খেি রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/03/412035 

(সমোল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2303160190 

(োত্রলর েণ্ঠ)  

https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/03/03/1257595 

 

# প্রধানমন্ত্রী োোর যাত্রেন আজ  

(ইত্রেফাে)  

https://www.ittefaq.com.bd/634262 

(োত্রলর েণ্ঠ)  

https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/03/04/1257786 

(খেি রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/04/412125 

 

# খরাবহঙ্গাত্রের প্রেযািাসন বনবিে েরত্রে আন্তজজাবেে সম্প্রোত্রের প্রবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান 

(িাাংলাত্রেি প্রবেবেন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/03/864035 

(নো বেগন্ত)  

https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/731871 

 

# নোবেবিত্রে খমাত্রমন-জেিঙ্কর বিঠে 

(খেি রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/04/412129 

 

# িঙ্গিন্ধু শুধু িাাংলাত্রেত্রির নে, ভারেীেত্রের জন্যও অনুেরণীে : প্রণে ভাম জা 

(সাংিাে)  

https://sangbad.net.bd/news/national/89306/ 

 

# ঢাোে দূোিাস খুলত্রে যাত্রে খমবিত্রো 

(খেি রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/04/412128 

 

 # ৪৭৩ িীরাঙ্গনাই পাত্রেন িাবি 

(সমোল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303160225 

 

# অবেবরক্ত পুবলি সুপার পেময জাোর ১৪ েম জেেজার িেবল 

(খেি রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/03/411962 
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# হত্রজর জরুবর পরামি জ ১৬১৩৬ নম্বত্রর 

(জনেণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679908 

 

# এনআইবি ছািাই খেনা যাত্রি খেত্রনর স্ট্যাবডাং টিবেট 

(জনেণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679898 

 

# ৪ জন েত্ররানাে আক্রান্ত 

(সাংিাে)  

https://sangbad.net.bd/news/national/89320 

 

 

               সাংত্রিেনিীল সাংিাত্রের বলাংে  

         

# বিত্রের দূবিে িহত্ররর োবলোয ়আজও িীত্রি জ ঢাো(খেি রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/04/412130 

 

# বিএনবপসহ বিত্ররাধী খজাত্রটর পেযাো আজ(ইত্রেফাে)  

https://www.ittefaq.com.bd/634263 

 

# আমাত্রের লিাইত্রে বিত্ররাবধো েরত্রল রাজাোত্ররর  াোে নাম খল াত্রিন: গত্রয়ের(সমোল)  

https://samakal.com/politics/article/2303160141 

 

# গুম-খুত্রনর মামলা হত্রল আ’লীত্রগর খেউ বনি জাচন েরত্রে পারত্রি না: আমীর  সরু(সমোল)  

https://samakal.com/politics/article/2303160129 

 

# আ'লীত্রগর সরোর খেত্রির মানুি আর খে ত্রে চায ়না: মঈন  ান(সমোল)  

https://samakal.com/politics/article/2303160151 

 

# সরোত্ররর বনভ জরো সন্ত্রাসী-চাঁোিাত্রজর ওপর: আনু মুহাম্মে(সমোল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2303160236 

 

# খরাজার আত্রগই োরািন্দী আত্রলমত্রের মুবক্ত বেন: খ লাফে মজবলস(প্রর্থম আত্রলা)  

https://www.prothomalo.com/politics/0409tmvoau 

 

# দ্রব্যমূত্রের ওপর সরোত্ররর খোত্রনা বনেন্ত্রণ খনই: এবি পাটি জ(সমোল)  

https://samakal.com/politics/article/2303160178 

 

# খেত্রি গণোবন্ত্রে পবরবিবের অিনবে(সমোল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303160221 

 

# ভারে-পাবেস্তাত্রনর খচত্রে িাাংলাত্রেত্রি হত্রজর  রচ বিগুণ খেন?(ইনবেলাি)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559657 

 

# আত্মত্রগাপত্রন পাহাি খর্থত্রে সমেত্রল নামত্রছ জবঙ্গরা(সমোল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303160119 

 

# রাজধানীত্রে মােেবিত্ররাধী অবভযাত্রন খেপ্তার ৪৬(জনেণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679889 
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# গণপবরিহত্রণ র্থাত্রমবন ভািা বনরাজয!(ইনবেলাি)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559664 

 

# োবেোনী জলসা বিত্রর পঞ্চগত্রি রণত্রেে : আহে অধ জিে বনহে ১(ইনবেলাি)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559661 

 

# অসমত্রে নেী ভাঙত্রনর র্থািা(ইনবেলাি)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559660 

 

# েিিাজাত্ররর উব ো খরাবহঙ্গা েযাত্রে আিাত্ররা খুন!(ইনবেলাি)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559630 

 

# আোবন গ্রুপ খর্থত্রে বিদ্যযৎ আমোবনর চুবক্ত িাবেত্রলর োবি(ইনবেলাি)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559604 

 

# এিার ব লগাঁও মত্রিল েত্রলত্রজ ছােলীত্রগর বনয জােত্রনর বিোর দ্যই বিোর্থী(সাংিাে)  

https://sangbad.net.bd/news/bangladesh/89366/ 
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