
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১৭ ফাল্গুন ১৪২৯, ০২.০৩.২০২৩ (বৃহস্পতিবার)                                            

সংখ্যা : ২৩৮/২০২২-২৩                  

 
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদহর তলংক :   

 

# তিতকৎসকদদর সসবার মদনািাব তনদ ়ে কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679741 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303159816/ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/country-news/2023/03/01/1257003 

 

# গ্রাহদকর তবমা দাতব  থাসমদয় পতরদশাদধর আহ্বান রাষ্ট্রপতির 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/01/411542/ 

 

# উৎপাদন ব্যবস্থা ও সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর গুরুত্বাদরাপ প্রধানমন্ত্রীর 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/332676/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159763 

 

# তবমার টাকা দ্রুি পতরদশাদধর ব্যবস্থা করদি হদব: প্রধানমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/633899/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679743 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/559255/ 

 

# সব সেদি সফলিার সাদথ কাজ করদে সরকার : তস্পকার 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/01/1256936 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/01/411620 

 

# উগ্রবাদ উত্থান সেকাদি সদদশর সগাদ ়েন্দা সংস্থাগুদলা কাজ করদে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/politics/731309/ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159762/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/633917/ 
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# অন্য সকউ েমিায় এদল িািা বন্ধ কদর সদদব: িথ্যমন্ত্রী 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/politics/650244/ 

 

# অিযন্তরীর্ সমস্যার প্রিাব তিপেীয় তবষদয় পড়া উতিি নয় : পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/02/1257117 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/332730/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/02/863557 

 

# প্রধানমন্ত্রীর অনুদপ্ররর্া ়ে বস্ত্র খাদি কাতিি উন্ন ়েন : পাটমন্ত্রী 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/01/1256976 

 

# বাংলাদদদশর প্রাতর্সম্পদ খাি সারাতবদের দৃষ্টান্ত হদব: প্রাতর্সম্পদ মন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159769/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679730 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/332734 

 

# এখন সথদক হাদি তলদখ টিদকট সদয়া হদব না: সরলমন্ত্রী 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/89168/ 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/01/411552/ 

 

# প্রাথতমক বৃতের ফল তবভ্রাট 

কম সকিসাদদর বদতলসহ তবিাগী ়ে ব্যবস্থার তনদদ সশ প্রতিমন্ত্রীর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159793/ 

 

# ঈদ ািায় আগাম সিকসিামূলক পদদেপ িায় জািীয় কতমটি 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159838/ 

 

# দুই লাখ ২৭ হাজার সকাটি টাকার আরএতিতপ অনুদমাদন 

(সমকাল) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679746 

 

# ইতবর পাঁি োিীদক বতহষ্কাদরর তনদদ সশ হাইদকাদট সর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159695/ 

 

# আগামী তনব সািদন সমাট সিাটার ১১ সকাটি ৯১ লাখ ৫১ হাজার : তসইতস 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/89220/ 
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# তবনা খরদি যুক্তরাদষ্ট্র  াওয়ার সুদ াগ মাধ্যতমদকর তশেকদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159858/ 

 

# প্রাথতমক বৃতের সংদশাতধি ফল প্রকাশ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159825/ 

 

# ৩০ হাজার সরাতহঙ্গা পাদে কদলরা টিকা 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159694/ 

 

# বাংলাদদদশ  ািা শুরু মালদ ়েতশ ়োর ইউতসএসআই ইউতনিাতস সটির 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159788 

 

# আজ জািীয় সিাটার তদবস 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/02/411758 

 

# সনই অনুদমাদন, রতবর ই-তসম তবতি বন্ধ করল তবটিআরতস 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159818/ 

 

# আমন ধান-িাল সংগ্রদহর সময় বাড়ল 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159778/ 

 

# অনলাইদন ফ্লাইদটর িাতরখ পতরবিসদনর সসবা িালু করল তবমান 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159735/ 

 

# ২৪ ঘন্টায় ১১ জন কদরানায় আিান্ত 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/89189/ 

 

 

                       সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 

 

 

# ‘খুব অস্বাস্থযকর’ বায়ু তনদয় দূষদর্র শীদষ স আজ ঢাকা(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/2m9kxz2zfn 

 

# দুনীতির ব্য ়ে সমটাদি তবদুযদির দাম বাড়াদে সরকার: ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303159756 

 

# লুটপাদটর টাকার সংস্থান করদি তবদুযদির দাম বাড়াদনা হদয়দে: মান্না(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303159776 

 

# তবদুযদির দাম বাি়োদনার তসদ্ধান্ত গর্তবদরাধী: মঈন খান(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303159711/ 
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# তনব সািতন ব্যবস্থার প্রতি মানুদষর আস্থা শূদন্যর সকাটায় িদল সগদে: তজ এম কাদদর(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/ij5nptpnv9 

 

# তবদুযদির বতধ সি মূল্য প্রিযাহাদরর দাতবদি ঢাকায় সমাদবশ করদব বাম সজাট(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303159761 

 

# গৃহকমী তন সািন ও হিযায় জতড়িদদর শাতি িায় এমদজএফ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159824/ 

 

# পুতলশ সদর সগদল আওয়ামী লীগ খু ুঁদজ পাওয়া  াদব না : ইশরাক(নয়া তদগন্ত)  

https://www.dailynayadiganta.com/politics/731335/ 

 

# তনব সািন সামদন সরদখ তবদরাধী মি দমন করদে সরকার: নুর(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/01/411654 

 

# সমাটরসাইদকদলর গতিসীমা সদব সাচ্চ ৩০ তকতম করায় মানববন্ধন(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679723 

# সমাবাইল সনই আতরফুদলর, সপদলন না সেদনর টিতকট(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159846/ 

 

# আদলািনা সিায় বক্তারা 

উপাে সুরো আইদন মানুদষর সমৌতলক অতধকার খব স হদব(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159839/ 

 

# তিনাইদদহ বাসিাপায় সমাটরসাইদকল িালক তনহি(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303159857/ 

 

# নবীনগদর সনৌকা ডুদব তনহি ২(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303159860/ 

 

# িাক্তারকাদে আঙুল হারাল সোট্ট তশশু(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303159842 

 

# মুরাদনগদর সমাটরসাইদকল দুঘ সটনায় তনহি ২(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303159829/ 

 

# ইউএনওর থাপ্পদড় হাসপািাদল সাদবক িাইস সিয়ারম্যান(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303159828/ 

 

# রাউজাদন অতিকাদে  ১১ বসিঘর  পুদড় োই(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/679758 

 

# পতরদবদশর োড়পি োড়াই ইট পুড়দে(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/679756 

 

# তবধবা সনো িাদনর কপাদল সজাদটতন একটি সরকাতর ঘর(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/679728 

 

# সব সিই সোি অসদন্তাষ(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/559256 
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# এখদনা আস্থাহীনিায় তবমাখাি(ইনতকলাব)  

https://www.dailyinqilab.com/article/559254/ 

 

# সফব্রুয়াতরদি সড়দক িরদলা ৫৩৬ প্রার্(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/633961/ 

 

# গ্রাহদকর ৩০ সকাটি টাকা তনদয় লাপাো এনতজও(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/633999/ 

 

# উদিগ বাড়াদে মশাবাতহি জাপাতনজ এনদকফালাইটিস(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/02/1257174 

 

# ন্যযনিম ২৫ হাজার টাকা মজুতর দাতব সপাশাক শ্রতমকদদর(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/01/1256935 

 

# ১০৭৮ বাঁদধর সকাদনাটির কাজ সশষ হয়তন তনধ সাতরি সমদয়(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/country-news/2023/03/02/1257163 
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