
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

৩০ ফাল্গুন ১৪২৯, ১৫.০৩.২০২৩ (বুধবার)                                               

সংখ্যা : ২৫০/২০২২-২৩                     

 

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :   

 

# আজ তবশ্ব ভিাক্তা অতধকার তদবস 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635720/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/15/867532 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/15/414289 

 

# বাংলাদদশ তিদকট দলদক রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুদিচ্ছা 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680963 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/654592/ 

(কাদলর কণ্ঠ)  

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/14/1261030 

 

# নীতি-আদশ স ভেদক তবচ্যুি েওয়া যাদব না: তশক্ষােীদদর রাষ্ট্রপতি 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162204/ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/14/1261041 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/15/414292 

 

# বাংলাদদশ অে সননতিক-সামাতজক খাদি ঈর্ সর্ীয় উন্নতি কদরদে: রাষ্ট্রপতি 

(ভদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/15/414293/ 

 

# ববতশ্বক সম্প্রদাদয়র অংশীদার তেদসদব আমাদদর ন্যায্য তেস্যা িাই: প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162137/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680919 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/article/562187 

 

# উন্নয়দনর ধারা অব্যােি রাখদি সরকার সকল ধরদনর পদদক্ষপ গ্রের্ কদরদে : প্রধানমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/news/562170 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635731/ 
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# এতিতবর ভপ্রতসদিন্টদক ভনৌকা উপোর তদদলন প্রধানমন্ত্রী 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/14/414124/ 

 

# প্রধানমন্ত্রীর সদে ওমাদনর রাষ্ট্রদূদির ভসৌজন্য সাক্ষাৎ 

(ভদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/14/414101/ 

 

# বৃেস্পতিবার অধ সশি মদিল মসতজদ উদবাধন করদবন প্রধানমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635657/ 

 

# তবএনতপদক আর তবদিদদর ভখলা ভখলদি ভদওয়া েদব না: কাদদর 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/681000 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162164/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/article/562185 

 

# তবদদতশ কূটননতিকদদর পদদলেন করদে তবএনতপ: িথ্যমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/680938 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162161 

(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/5kylhmj9ch 

 

# তিতজটাল তনরাপো আইদনর সমাদলািনা দূর করার ভিষ্টা েদচ্ছ: আইনমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162185/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635561/ 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/90210/ 

 

# মাদয়র মদিা িার্াদকও িাদলাবাসদি েদব : তশক্ষামন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/14/867318 

 

# তবজ্ঞান তবদরাধীরা মাদ্রাসার তশক্ষােীদদর তিক্ষুক বানাদি িায়: তশক্ষামন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/14/867260 

 

# পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স দে যুক্তরাদজুর ভমযদ়রর সাক্ষাৎ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162213/ 

 

# ভকাতিি ভমাকাতবলায় ভশখ োতসনা মানুদর্র জীবদনর কো ভিদবদেন: স্বাস্থ্ুমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 
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https://www.dailyinqilab.com/national/news/562182 

(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/yczr7zb5mg 

 

# রমজাদনর িাতেদার তুলনায় বাজাদর ভবতশ পণ্য মজুদ আদে : বাতর্জুমন্ত্রী 

(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/politics/734345/ 

 

# আধুতনক বজসু  ব্যবস্থ্াপনা পদ্ধতির মাধ্যদম পতরদবদশর মাদনর উন্নয়ন করা েদব : পতরদবশমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/news/562178 

(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/politics/734371/ 

 

# েদজর জন্য তনধ সাতরি প্যাদকজ অমানতবক: োইদকাট স 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680944 

 

# বজসু  তনষ্কাশন ও গ্যাসলাইন পয সদবক্ষদর্ ঢাকায় প্রতি ওয়াদি স কতমটি গঠদনর তনদদ সশ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162155/ 

 

# বাংলাদদদশর লক্ষু অজসদন পাদশ োকদব এতিতব: মাসািসুগু আসাকাওয়া 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162133/ 

 

# তিশন-২০৪১ ও স্মাট স বাংলাদদশ গড়দি একসদে কাজ করব -িীনা রাষ্ট্রদূি 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/334188/ 

 

# দ্য ভটতলগ্রাদফর প্রতিদবদন 

তিস্তায় পতিমবদের জলতবদ্যুৎ প্রকল্প, উৎকণ্ঠায় ঢাকা 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680996 

 

# স্থ্ানীয ়তনব সািন পয সদবক্ষদর্ ইতসর মতনটতরং ভসল গঠন 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680918 

 

# রমজাদন বাজার মতনটতরং করদব পুতলশ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162208/ 

 

# ৩১ মাি স ভেদক ৪ এতপ্রল জাটকা সংরক্ষর্ সপ্তাে 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680939 

 

# রমজাদন অতফদসর নতুন সমযস়ূতি, প্রজ্ঞাপন জাতর 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680959 
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# ভদদশ গি ২৪ ঘণ্টায় কদরানায় ৯ জন আিান্ত 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/bangladesh/news/562173 

 

# গি ২৪ ঘন্টায় ভিঙ্গু আিান্ত েদয় ২ জন োসপািাদল িতিস 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/bangladesh/news/562138 

 

# ভমদরাদরদলর আরও দ্যই ভেশন খুলল আজ 

(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/bofygfbnim 

 

# ভূমধ্যসাগদর জাোজডুতব ১৭ বাংলাদদশী উদ্ধার 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/334196/ 

 

 

                                     সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 

 

# ভক আ.লীদগর ভনতৃত্ব কি টাকা তদদয় পায় আমরা জাতন : তবএনতপ(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/politics/news/562149 

       

# তনরদপক্ষ তনব সািন প্রদে তবএনতপ ভকাদনা োড় ভদদব না: তমজসা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162153/ 

 

# তরজিীর অতবলদে মুতক্ত িান ভপশাজীবী ভনিারা(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162139 

 

# রাতব োিলীদগর ভনতৃদত্ব সংঘদর্ সর সূিপাি: দাতব ৮ োি সংগঠদনর৯ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635660/ 

 

# বাজার তসতিদকদটর ভোিাদদর আইদনর আওিায় আনার দাতব(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/s906v5gg7n 

 

# ভূতমকম্প তনদয় সমীক্ষা 

ধদস পড়ার ঝুঁতকদি ৯ লাখ িবন(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/flu7dcfajx 

 

# তসতলিার ভযন গ্যাসদবামা(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162232/ 

 

# নদী রক্ষায় িাই কদঠার পদদক্ষপ(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635699/ 

 

# ভশকৃতবদি দ্যই দফায় সংঘর্ স, আেি ২(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162238/ 

 

# পাদেদে ভিাক্তা ঠকাদনার ধরন পাদেতন আইন(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162234 
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# েয় মাদস পঙ্গু ভরাগীর তিতকৎসা ব্যয় ভবদড়দে ৪০ শিাংশ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162223/ 

 

# দূতর্ি ভদদশর িাতলকায় বাংলাদদশ পঞ্চম(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162207/ 

# অদধ সক পতরিয সাদকন্দ্রই অকায সকর 

িীব্র অপুতষ্টর তশকার তশশুর তিতকৎসাদসবা তমলদে না(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162033/ 

 

# রপ্তাতনর আড়াদল িার প্রতিষ্ঠাদনর ৩৮০ ভকাটি টাকা পািার(সমকাল) 

https://samakal.com/economics/article/2303162115 

 

# ৭৫ ভকাটিদি খনন, দ্য’বেদর ির(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303162258/ 

 

# উদো পদের বাস ভকদড় তনল তশতক্ষকার প্রার্(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303162229/ 

 

# তসটি করদপাদরশদনর সঠিক পতরকল্পনার অিাব 

রাস্তা উঁচ্য েদয় অিল েদব রাজধানী(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680995 

 

# িদ্রা-সালিা এখন ভগািারর্ ভূতম 

অপতরকতল্পি খনদন জদল ভগল ৪৬ ভকাটি টাকা(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680993 

 

# স্তর ভনদম ভগদে ৩৫ ফুট 

যদশাদর িীব্র পাতন সংকট(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680988 

 

# দ্যবৃ সেদদর গুতলদি ভরাতেো ভনিা গুতলতবদ্ধ(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680947 

 

# নাদটাদর দ্যই বাদসর মুদখামুতখ সংঘদর্ স তনেি ১, আেি ১০(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680946 

 

# ভকউ শুনদে না বুতড়গোর কান্না(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/article/562169 

 

# রাজউদকর ১১ প্লট তবতিদি সরকাদরর ক্ষতি ১৩৮ ভকাটি(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/bangladesh/news/562135 

 

# তিন্তার কারর্ তনদখোঁজরা 

পতরবাদরর অজাদন্ত জতেবাদদ জড়াদচ্ছন িরুর্রা(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635713/ 

 

# কাপ্তাই ভলদক এবার পাতন অস্বািাতবক কম, ভনৌ-িলািল তবতিি(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635702/ 

 

# পঙ্গুদদর তিতকৎসায় ভনই তবদশর্াতয়ি োসপািাল(প্রেম আদলা) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162223/
https://samakal.com/bangladesh/article/2303162207/
https://samakal.com/bangladesh/article/2303162033/
https://samakal.com/economics/article/2303162115
https://samakal.com/whole-country/article/2303162258/
https://samakal.com/whole-country/article/2303162229/
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680995
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680993
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680988
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680947
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680946
https://www.dailyinqilab.com/national/article/562169
https://www.dailyinqilab.com/bangladesh/news/562135
https://www.ittefaq.com.bd/635713/
https://www.ittefaq.com.bd/635702/


 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ov9o99t0lz 

 

# উপাে সুরক্ষা আইন: নতুন খসড়ায়ও উদবগজনক ধারা(প্রেম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/fgqhrcatyy 

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ov9o99t0lz
https://www.prothomalo.com/bangladesh/fgqhrcatyy

