
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

২০ ফাল্গুন ১৪২৯, ০৫.০৩.২০২৩ (রবিবার)                                            

সংখ্যা : ২৪১/২০২২-২৩                  

 
বিবিন্ন পবিকার অনলাইন িার্সনন প্রকাবিত গুরুত্বপূর্স র্ংিাদর্মূনের বলংক :   
 
# ইউনেন-রাবিয়া যুদ্ধ িনে কাযসকর পদনেপ বনন : জাবতর্ংঘ মোর্বিিনক প্রধানমন্ত্রী 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/gwjbhxu4wp 
(কানলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258114 
(িাংলানদি প্রবতবদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/05/864508 
 
# প্রধানমন্ত্রীর র্নে টবন ব্লেয়ানরর প্রাতরাি বিঠক, আলানপ বেনকটও 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/mod8opmn39 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/651250/ 
(িবর্ক িাতসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333079 
 
# তরুর্রাই আগামীর আনলাবকত মানবিক বিশ্ব গড়নি : বিকার 
(মানি কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/459450 
 
# বিকানরর র্নে টবন ব্লেয়ানরর ব্লর্ৌজনয র্াোৎ 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/zggv18f7el 
(কানলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/04/1257829 
(িাংলানদি প্রবতবদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/04/864323 
 
 
 
 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/gwjbhxu4wp
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258114
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/05/864508
https://www.prothomalo.com/bangladesh/mod8opmn39
https://www.jugantor.com/national/651250/
https://bonikbarta.net/home/news_description/333079
https://www.manobkantha.com.bd/national/459450
https://www.prothomalo.com/bangladesh/zggv18f7el
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/04/1257829
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/04/864323


 

 
 
 
# ব্লনতারা মৃতুযর পর বকছুবদন ব্লিেঁনি থানকন : ওিায়দুল কানদর 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/pmatiluniq 
(নয়া বদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/732091 
(িবর্ক িাতসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333071 
 
# বনিসািনন না এনল বিএনবপর অবিত্ব বিলীন েনি : কৃবিমন্ত্রী 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/finwx9i1y9 
(নয়া বদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/732013 
(মানিজবমন) 
https://mzamin.com/news.php?news=45254 
 
# বিএনবপর কত িত আবু্দর্ র্াত্তার বনিসািনন আর্ার জনয বতবর : তথযমন্ত্রী 
(কানলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/03/04/1257930 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/651360/ 
 
# তরুর্ উনদযাক্তারা পবরিতসননর োবতয়ার : তথযমন্ত্রী 
(নয়া বদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/732161/ 
 
# আ. লীগ িনু্দনকর ননলর মাধযনম েমতায় আর্া বিশ্বার্ কনর না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
(কানলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/03/04/1257860 
(আমানদর র্ময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/428184 
(িবর্ক িাতসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333065 
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# র্ংবিধাননর িাইনর যাওয়ার রু্নযাগ ব্লনই : আইনমন্ত্রী 
(কানলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/04/1257825 
(নয়া বদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/732016 
(িবর্ক িাতসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333068/ 
 
# স্মাটস িাংলানদনি বিোথসীনদর মানর্ম্মত বিো গ্রের্ করনত েনি : পবরনিিমন্ত্রী 
(মানি কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/459448 
 
# োর না মানা ব্লযাদ্ধার নামই ব্লিখ োবর্না : পাবন র্ম্পদ উপমন্ত্রী 
(মানি কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/459463 
 
# ১০০ িছনরও আওয়ামী লীগনক নামানত পারনি না : ব্লিখ ফজনল নূর তাপর্ 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/ax1kx2hzpn 
 
# আমরা আমানদর রাষ্ট্রনক িযথস েনত বদনত পাবর না : প্রধান বিিারপবত 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/k7rfpmnf8x 
 
# িেিেুর প্রবত টবন ব্লেয়ানরর শ্রদ্ধা বননিদন 
(িাংলানদি প্রবতবদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/04/864374 
 
# গবরি ব্লদিগুনলার টুেঁবট ব্লিনপ ধনরনছ ধনীরা : গুনতনরর্ 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/world/9hh4wcapso 
 
# এিার িাংলানদনি দূতািার্ ব্লখালার ব্লঘাির্া বদনলা ব্লমবিনকা 
(রাইবজং বিবি) 
https://www.risingbd.com/national/news/495585 
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# িাবন্তরো বমিনন ব্লগনলন ১৪০ পুবলি র্দর্য 
(মানি কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/459470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  র্ংনিদনিীল র্ংিানদর বলংক 
 
 
 
# আেমবদয়া র্ম্প্রদানয়র ওপর োমলা পঞ্চগনড় উনত্তজনা থামনছ না 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/uf482gykao 
 
# িাড়বত দানম বকননত েনে বর্বলন্ডার গযার্, তদারবকর ব্লকউ ব্লনই 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/0e9xg8f25t 
 
# ছািলীগ ব্লনিীর জন্মবদনন অংি না ব্লনওয়ায় কমসীর কে িাঙিুর, মারধনরর অবিনযাগ 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/6j3rupau63 
 
# অবিনজন কারখানায় দুঘসটনা র্ীতাকুনে িয়ািে বিনফারর্, বনেত ৬ 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/o9vjg2e3al 
 
# অবিযাননর মনধযই র্ীতাকুনে আিার বিনফারর্ 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/p10acl89io 
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# আওয়ামী লীগ জনবিবেন্ন েনয় পনড়নছ: আবমর খর্রু 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/36u6cxwceb 
 
# বিবকৎর্কনদর কমসবিরবতনত ব্লরাগীনদর ব্লিাগাবন্ত 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/photo/bangladesh/st76eiizkt 
 
# মোরানষ্ট্র ১০ নারীর্ে ১৮ িাংলানদবি ব্লগ্রপ্তার 
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/world/india/71fbls5yjw 
 
# িূবমকনম্পর ঝুেঁবকনত িাংলানদিও  
(প্রথম আনলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/68tkfn7b4r 
 
# বতিা ব্লথনক আনরা পাবন র্রাননার আনয়াজন পবিমিনের 
(কানলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/05/1258119 
 
# বনতযপনর্যর দাম বিএনবপর আমনলর তুলনায় এখন ব্লিবি : ফখরুল 
(কানলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/03/04/1257882 
 
# ৭ মািস নয়াপল্টনন র্মানিি করনি বিএনবপ 
(িাংলানদি প্রবতবদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/04/864355 
 
# পঞ্চগনড় পুবলি-মুর্বি র্ংঘনিস ২ জন বনেত 
(িাংলানদি প্রবতবদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/04/864196 
 
# িায়ুদূির্: আজ রাজধানীর ব্লযর্ি এলাকার িাতার্ ‘মারাত্মক ঝুেঁবকপূর্স’ 
(িাংলানদি প্রবতবদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/04/864195 
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# রু্নামগনে মানকসনট অবিকাে 
(ইনত্তফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/634388/ 
 
# বমজসাপুনর স্বল্প মজুবরনত িারী কাজ করনছ বিশুরা 
(ইনত্তফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/634371 
 
# জমজমাট অনলাইন জুয়া, উড়নছ ব্লকাবট ব্লকাবট টাকা 
(মানিজবমন) 
https://mzamin.com/news.php?news=45365 
 
# বিম-মুরবগর দানমর নাটাই কার োনত 
(র্মকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2303160425 
 
# বিমানিন্দরে পাবকসংনয় অিযিস্থাপনা 
(ইনবকলাি) 
https://www.dailyinqilab.com/article/559886 
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