
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

০৭ চিত্র ১৪২৯, ২১.০৩.২০২৩ (মঙ্গলবার)                                                  

সংখ্যা : ২৫৬/২০২২-২৩                       

 

 

তবতিন্ন পতত্রকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :   

 

# দুনীতি প্রতিদরাদধ দুদকদক সসাচ্চার েওয়ার তনদদ সশ রাষ্ট্রপতির 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/20/1263050 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/90703/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163322 

 

# তশশুর শারীতরক, মানতসক ও চনতিক তবকাদশ সেলাধুলার তবকল্প সনই: রাষ্ট্রপতি 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/21/415517/ 

 

# রাষ্ট্রপতির কাদে আইন কতমশদনর বাতষ সক তরদপার্ স সপশ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/20/869033 

 

# সাব সদিৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাতেনীদক সক্ষম কদর গদে সিালা েদে: প্রধানমন্ত্রী 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/334868 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163258/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681592 

 

# বাংলাদদতশ পদের জন্য নতুন বাজার সেোঁজার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163228/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681541 

(ইনতকলাব) 

https://dailyinqilab.com/national/article/563604 

 

# প্রাথতমক তশক্ষার মাদনান্নয়ন সাতধি েদয়দে: প্রধানমন্ত্রী 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/21/415516/ 

 

# কাল আরও ৩৯ োজার গৃেেীন প্রধানমন্ত্রীর উপোদরর ঘর পাদেন 

(ইনতকলাব) 

https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/563617 

 

# সজায়াদর সিদস আসা ‘তশশু’ পাদে প্রধানমন্ত্রীর উপোদরর ঘর 

রাঙামাটি ও সীিাকুদে কাল েস্তান্তর করা েদব ৫৫৯টি 
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(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163335 

 

# স্মার্ স বাংলাদদশ তবতনম সাদর্ সশে োতসনা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ: তিকার 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163311/ 

 

# তবএনতপ এেন সেক দুঘ সর্না তনদয়ও রাজনীতি করদে: ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303163306/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/681552 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/politics/awami-league/656642/ 

 

# ২৫ মাদি সর প্রথম ব্যাতরদকড এক বীরদত্বর ইতিোস: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/20/415476/ 

 

# তনব সািনদক িয় পায় বদলই ষেযদন্ত্রর পদথ েোঁর্দে তবএনতপ : িথ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303163267 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/681585 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/656722/ 

 

# বসবাসদযাগ্য ঢাকার জন্য নাগতরকদদর সদিিনিা জরুতর: স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681586 

 

# তবএনতপ িত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অপব্যবোর কদরদে: স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2303163269/ 

 

# তিতকৎসকদদর পদদান্নতির প্রতিবন্ধকিা দূর েদয়দে: স্বাস্থযমন্ত্রী 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/656730/ 

 

# োওরপাদের মানুষ আর তপতেদয় থাকদব না: সমাস্তফা জব্বার 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/20/868933 

 

# রাোইন রাজয সরাতেঙ্গাদদর সফরার জন্য অনুকূল নয় : জাতিসংঘ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/21/1263225 

 

# েজ পালদন থাকদে না বয়সসীমা 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163301 
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# এবার ঢাকা তসটির সদঙ্গ যুক্ত েদে র্ঙ্গী, সািার ও সকরানীগঞ্জ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681580 

 

# র যাব তডতজ পদক সপদলন ৮৫ জন 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/20/1262994 

 

# ২০ অঞ্চদলর নদীবন্দদর এক নম্বর সিকস সংদকি 

(বাংলাদদ৪শ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/20/869036 

 

                                  

                           সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 

 

# তনয সািন-তনপীেন যি বােদব প্রতিবাদ িিই িীব্র েদব: তমজসা ফেরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303163247/ 

 

# অথ স পািার কদর সদশদক সদউতলয়া কদরদে সরকার: তমজসা ফেরুল(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/681556 

 

# গর্িন্ত্র না থাকায় সদদশ চনরাজয ও োোকার িলদে: তমজসা ফেরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303163274/ 

 

# সরকার সফর ‘পুদরাদনা সেলা’ শুরু কদরদে: েন্দকার সমাশাররফ(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303163268/ 

 

# সুষ্ঠ ুতনব সািন েদল আওয়ামী লীগ জামানি োরাদব: আতমর েসরু(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303163243/ 

 

# সডক় দুঘ সর্নার প্রার্োতনদি রাষ্ট্র তনতব সকার : রব(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/20/868935 

 

# কর্তসত্ববাদী সরকাদরর অধীদন সুষ্ঠ ুতনব সািন সম্ভব নয় : তজ এম কাদদর(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/politics/735648/ 

 

# সরকাদরর অব্যবস্থাপনায় অথ সননতিকিাদব সদশ সদউতলয়া েদি িদলদে : বুলবুল(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/politics/735631/ 

 

# প্রভুিদক্তর কারদর্ সরাতেঙ্গা সমস্যার সমাধান েদে না: োতফজ(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/politics/2023/03/20/415340 

 

# প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাদব িরদমানাই পীদরর তনন্দা(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/politics/656875/ 

 

# বাংলাদদদশ ক্ষমিা সকন্দ্রীভূি প্রধানমন্ত্রীর োদি - যুক্তরাষ্ট্র(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681636 

 

# সরকার বন্ধু রাষ্ট্র বলদলও চবরী আিরর্ করদে িারি: বজলুর রশীদ তফদরাজ(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303163290 
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# মুতক্তদযাদ্ধা যািাই-বাোই আর কিকাল(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163343/ 

 

# িয়াবে দুনীতি ও মানবাতধকার পতরতস্থতির িীব্র সমাদলািনা যুক্তরাদষ্ট্রর(ইনতকলাব) 

https://dailyinqilab.com/national/news/563615 

 

# সুেী সদদশর িাতলকায় ২৪ ধাপ তপতেদয়দে বাংলাদদশ(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/Incident-accident/735809/ 

 

# িেতবদল র্াকা জমদে তমলদে না ক্ষতিপূরর্(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163344 

 

# সংরতক্ষি বনও অরতক্ষি(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303163336 

 

# মাগুরায় প্রতিপদক্ষর োমলায় যুবক তনেি, আর্ক ৮(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303163350/ 

 

# বান্দরবাদন দুই তমতন ট্রাক োদদ পদে তনেি ৬(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303163239/ 

 

# ২৫২ তমর্ার সসতু তনম সাদর্ সপৌদন ৫ বের পার(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/681629 

 

# ব্রয়লার মুরতগর দাম ৩০০ ছুঁই ছুঁই(ইনতকলাব) 

https://dailyinqilab.com/national/article/563601 

 

# রাজধানীদি মাদকতবদরাধী অতিযাদন আর্ক ২৬(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/21/1263239 
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