
 

সংবাদ গতিধারা 
িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 
২১ ফাল্গুন ১৪২৯, ০৬.০৩.২০২৩ (স োমবার)                                            

সংখ্যা : ২৪২/২০২২-২৩                  
 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূদের তলংক :   
 
# পাটতশদের উন্নয়দন সমতিি প্রদিষ্টা অবযােি রাখ্দি েদব : রাষ্ট্রপতি 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258292 
(ইনতকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/560124/ 
 
# নিুন রাষ্ট্রপতি মমা. সাোবুতিনদক নদরন্দ্র মমাতদর অতিনন্দন 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/qkbyj71ly4 
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2303160593 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333188 
 
# ববতিক অংশীদাতরত্ব অবশযই অথ্সবে েদি েদব : প্রধানমন্ত্রী 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258274 
(বোাংলোদেশ প্রতিতেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/05/864649 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/634463 
 
# স্মাটস মদশ গঠদন িূতমকা রাখ্দি পাদর স্মাটস নারীরা : তিকার 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258248 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/05/864619 
 
 
 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258292
https://www.dailyinqilab.com/article/560124/
https://www.prothomalo.com/bangladesh/qkbyj71ly4
https://samakal.com/bangladesh/article/2303160593
https://bonikbarta.net/home/news_description/333188
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258274
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/05/864649
https://www.ittefaq.com.bd/634463
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258248
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/05/864619


 

 
 
# বাংলাদদশদক আন্তর্সাতিক মানদদে গদে িুলদি েদব : মেপুতট তিকার 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258251 
 
# তনবসািনী প্রতিয়াদক প্রশ্নতবদ্ধ করদি তবএনতপ অপিৎপরিা িালাদে : ওবায়দুল কাদদর 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/uh2p0mjbqq 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/03/05/1258161 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/634452 
 
# িারুদর্যর শতি কাদর্ লাগাদি সরকার তনরলস কার্ কদর যাদে : কৃতিমন্ত্রী 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/0bo98bicj3 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258256 
(আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/428474 
 
# িৃর্মূদলর ঐকয-সংেতি আওয়ামী লীদগর শতি বাোদব : িথ্যমন্ত্রী 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/4ridr98kao 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333174 
(র্াদগা তনউর্ ২৪) 
https://www.jagonews24.com/mass-media/news/837926 
 
# জ্বালাতন িাতেদা মমটাদি বাংলাদদদশর পাদশ থ্াকদব কািার : পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/06/1258488 
(আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/428515 
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(রাইতর্ং তবতে) 
https://www.risingbd.com/national/news/495837 
 
# মকস ট্র্যাতকংদয়র মাধযদম সেদর্ই র্ানা যাদব মামলার োলনাগাদ িথ্য : আইন, তবিার ও সংসদ তবিয়কমন্ত্রী  
(বোাংলোদেশ প্রতিতেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/05/864757 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/732267 
 
# মানুিদক কষ্ট মদদবন না, সরকাতর কমসকিসাদদর বলদলন িূতমমন্ত্রী 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/2fzst1vkmn 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258273 
 
# সীিাকুদের দুর্সটনা িট্টগ্রাদম বানস োসপািাদলর প্রদয়ার্নীয়িা িুদল ধদরদে: মতেবুল োসান 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/gnlj37zl1x 
 
# িট্টগ্রাদম বয়লার তবদফারদর্ শ্রম প্রতিমন্ত্রীর মশাক 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258218 
 
# বঙ্গবনু্ধ মরলদসিুর মালামাল তনদয় মমাংলায় তিেল তবদদতশ র্াোর্ 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/c5u1rjflv7\ 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/634424/ 
 
# উৎপাদন কমদলও পাদট তবদি প্রথ্ম বাংলাদদশ 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/06/1258489 
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# মেঙু্গ আিান্ত েদয় আরও ৪ র্ন োসপািাদল িতিস 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/634441/ 
 
 
 
 
 

                                  সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 
 
 
 
#  উতখ্য়া মরাতেঙ্গা তশতবদরর ২ োর্াদরর মবতশ র্র পুেল আগুদন 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/mqiqxf8a0w 
 
# র্দম থ্াকা গযাস মথ্দক তবদফারর্ ঢাকায় িবদন তবদফারর্ 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/30njfx1bnu 
 
# সীিাকুদে তবদফারদর্ আরও একর্দনর মৃিুয 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/1fz8y8k0en 
 
# আগামীকাল পাাঁি র্ণ্টা বন্ধ থ্াকদব কালুরর্াট মসিু 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/g7uxix92uy 
 
# ক্লাস িলাকাদল এদক এদক তশক্ষাথ্সী অসুস্থ, তিন তদদনর েুতট মর্াির্া 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/t9pc17509y 
 
# সরকাতর সংস্থার বযথ্সিায় বারবার সীিাকুদের মদিা তবদফারদর্র র্টনা: ফখ্রুল 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/zhzkhy46mi 
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# পঞ্চগদে সংর্িস: আিদে মমাতমনুলদদর রাি মকদটদে মসতর্দদ 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1icitjtsoe 
 
# পাতনর দামও মবদেদে, আধাতলটার মবািল ২০ টাকা 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/06/1258491 
 
# রার্শােী তবিতবদযালয়: ১৮০০ টাকার েল তফ ২৮০০, র্াদন না প্রশাসন 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/campus-online/2023/03/06/1258490 
 
# মানুি আর িাঙা মনৌকায় উঠদব না : গদয়ির 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/03/05/1258191 
 
# আর্ রার্ধানীর মযসব এলাকার বািাস ‘অস্বাস্থযকর’ 
(ইদেফাক) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/06/864858 
 
# িকতরয়ায় দুর্সটনা: মৃদির সংখ্যা মবদে ৫ 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/634406 
 
# উতখ্য়া-গুনদুম কতরের বন্ধ আটকা পদেদে ৪০ োতি 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/651740 
 
# পুাঁতর্বার্াদরও েলাদরর প্রিাব, মন্দা কাটদেই না 
(মানবর্তমন) 
https://mzamin.com/news.php?news=45507 
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# মদদশ মবকার সমসযা মোমারী আকার ধারর্ কদরদে: র্াপা মোসতিব 
(মানবর্তমন) 
https://mzamin.com/news.php?news=45403 
 
# মাগুরা রার্বােী তিনাইদে নকল মপাঁয়ার্ বীর্ তকদন ক্ষতির মুদখ্ মদে সেস্রাতধক কৃিক 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333213 
 
# যদশাদর সরকাতর কমসিারীদদর লাতিি করদলন যুবলীগ মনিা 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333212/ 
 
# বান্দরবাদন পাোে কাটা মাতট তদদয় িলদে পুকুর িরাট 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333208 
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