
 

সংবাদ গতিধারা 
িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 
২৭ ফাল্গুন ১৪২৯, ১২.০৩.২০২৩ (রবিবার)                                              

সংখ্যা : ২৪৭/২০২২-২৩                    
 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূদের তলংক :   
 
# কািার সফর তনদয় প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সদেলন সসামবার 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260190 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/11/866453 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635258/ 
 
# কদরানা ও যুদের কারদর্ ময়মনতসংদে নিুন শের করদি সদতর েদে: প্রধানমন্ত্রী 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qmrlluqr6g 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/11/1259984 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/11/866404 
 
# দ্রবযমূলয স্বািাতবক পযসাদয় আনার উপায় খু্ুঁজুন বযবসায়ী সনিাদদর প্রধানমন্ত্রী 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/r3ydzatlxj 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260205 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/653421/ 
 
# আওয়ামী লীগই জনগদর্র সিাদের অতধকার প্রতিষ্ঠা কদরদে  আলজাতজরাদক প্রধানমন্ত্রী 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635234/ 
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# ধাদনর শীষ, সপদের তবষ, মানুষ এখ্ন বদল সাদপর তবষ: ওবায়দুল কাদদর 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635202 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/733493 
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/680619 
 
# রাজপথ্ কাউদক ইজারা সদওয়া েয়তন: িথ্যমন্ত্রী 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/8nj27644n7 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/11/1259970 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635210 
 
# সারা সদদশ তবদফারদর্র ঘেনায় এখ্দনা নাশকিার সন্ধান সমদলতন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/glz4s0oxq3 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/11/1259997 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/733515 
 
# ঢাকা অথ্সননতিক কূেনীতিদক সুসংেি দৃতিিতি অনুসরর্ করদে : সমাদমন 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/733528/ 
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2303161641/ 
(বাংলাদদশ জানসাল) 
https://www.bd-journal.com/bangladesh/231881 
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# এ মাদসই িুোদনর সদি ট্রানতজে িুতি : বাতর্জযমন্ত্রী 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/11/1259923 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/733501 
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680617 
 
# ‘অতিদত্বর উৎস ধদর রাখ্দি বাঙাতলর বজ্রকন্ঠ শাতর্ি করদি েদব’ : মৎসয ও প্রাতর্সম্পদমন্ত্রী শ ম সরজাউল কতরম 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/653568/ 
 
# দুদযসাগ ঘদে সগদল সবাই োতজর েয়, তিড় জমায় : সময়র িাপস 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/11/1260016 
 
# ২৫ মািস পযসন্ত জািীয় সৃ্মতিদসৌদধ দশসনাথ্সী প্রদবদশ তনদষধাজ্ঞা 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/11/1260004 
 
# গি ২৪ ঘণ্টায় সারদদদশ ১৫ জদনর কদরানা শনাি 
(মানব কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/459978/ 
 
 
 
 
 

                                    সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 
 
        
#  সািাদর পরমারু্ শতি কতমশদনর িবনতে তনতমসি েতেল অনুদমাদন োড়াই 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/a9s4lnehdk 
 
# মাঝপদথ্ সট্রদনর ইতিন তবকল, যািীরা সিাগাতন্তদি 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/uus1yuz09t 
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# গােশূনয েদে ৭০০ বেদরর তদতঘ, কােদেন জনপ্রতিতনতধ ও োিলীগ সনিা 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/c8n58hts4i 
 
# রাজশােী তবশ্বতবদযালদয় সংঘদষস পুতলশ বদে আগুন, ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ সঘাষর্া 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/hpnqn8u4hx 
 
# বান্দরবাদন সকএনএদফর োমলায় আেি ২ 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/37ptquaw8w 
 
# তসতিকবাজাদর তবদফারর্: এদক এদক মারা সগদলন িাুঁরা তিনজন 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/zgzuvfqrat 
 
# সরকাদরর তসনু্দদক োকা সনই: তজ এম কাদদর 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zn1kjdrrbd 
 
# কেবাজাদর োতির অিয়ারর্য ধ্বংস কদর খ্ামার-বাগান, নীরব বন তবিাগ 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ljce6z2s76 
 
# এখ্দনা সময় আদে, পদিযাগ কদর তনরদপক্ষ সরকাদরর অধীন তনবসািন তদন: নজরুল ইসলাম খ্ান 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xlq0dxjnz2 
 
# জনসমুদদ্রর সজায়াদর লুদেরা ফযাতসবাদী সরকাদরর পিন ঘেদব: তনিাই রায় 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/uby01ax4v3 
 
# সীিাকুদে ৪৫০তে কারখ্ানা, ৩০ োজার ঘর, ফায়ার সেশন মাি একতে 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ddikv8bysg 
 
# সদদশর মানুদষর এখ্ন একোই দাতব, এই সরকাদরর পদিযাগ: সসতলমা রেমান 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tuyt3a0ulc 
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# সরাজায় তদন িালাদনা তনদয় শতিি জনগর্: সমাশাররফ 
(প্রথ্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/xoq7fawy95 
 
# ১৮ মািস সব মোনগদর তবএনতপর তবদক্ষাি 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/11/1259903 
 
# নওগাুঁর আিাইদয় রাবার ড্যাম ১৯ সকাতে োকার প্রকল্প কাদজ আসদে না কৃষদকর 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635251 
 
# কিুয়ার সািার বাজার বযবসায়ীদদর দখ্দল সড়ক লাখ্ লাখ্ োকার িাুঁদাবাতজ 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635226/ 
 
# তবরামপুদর সখ্দিই নি েদে ফুলকতপ ও বাুঁধাকতপ 
(িবিক িার্তা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333859 
 
# বায়ুদূষদর্ আজও শীষস পাুঁদি ঢাকা 
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680694 
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