
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 
২৮ ফাল্গুন ১৪২৯, ১৩.০৩.২০২৩ (স োমবার)                                              

সংখ্যা : ২৪৮/২০২২-২৩                    
 
 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূদের তলংক :   
 
 
# সাংবাতদকদদর সদে বরাবরই আমার সুসম্পকস তিল: রাষ্ট্রপতি 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/buad2ggtc1 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260361 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/733881/ 
 
# ইংলযাদের তবপদে তসতরজ জদয় প্রধানমন্ত্রীর অতিনন্দন 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260309 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/12/866746 
(আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/429604 
 
# কািার সফর তনদয় প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সদেলন আজ 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/13/1260559 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635381/ 
 
# তনবসািন পতরিালনায় ইতস সমূ্পর্স স্বাধীন: প্রধানমন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/wom1ktp55t 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260276 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/12/866765 
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# িারদির সেদ াতগিা অবযােি থ্াকদব : ললাকসিার তিকার 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260278 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/12/866714 
(মানব কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/460059 
 
# ওবায়দুল কাদদর বলদলন, আদাতনর তবদুযৎ লকনা তনদয় তবএনতপর অতিদ াগ মনগড়া 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/politics/imnef49ljp 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/03/12/1260321 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635338 
 
# ঢাকা-লেন লথ্দক মতনটতরং কদর পঞ্চগদড় োমলা কদর তবএনতপ-জামায়াি: িথ্যমন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/d4had61hmy 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635327/ 
 
# তনরাপো বাতেনী কাজ না করদল থ্মদক ল িাম: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
(আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/429610 
 
# গর্িদন্ত্র দুবসলিা থ্াকদল আমাদদর পরামশস তনদি পাদরন,  ুক্তরাদজযর প্রতিমন্ত্রীদক লমাদমন 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/rp7cwm0d6y 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/12/866726 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/733875/ 
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# পরমানু শতক্তর তনমসার্াধীন ১২ িলার িাদদ ধস গাতফলতি পতরমার্ েতিদয় লদখ্া েদব : ইয়াদফস 
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/Incident-accident/733474/ 
 
# সন্ত্রাসী কমসকাণ্ড লকাদনা ধমস সমথ্সন কদর না: লরলমন্ত্রী 
(আমাদদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/429515 
 
# তবএনতপ না তজিদল তনবসািন সুষু্ঠ েয় না : এলতজআরতি মন্ত্রী 
(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/13/866910 
 
# উদদযাক্তা িাড়া লদদশর লকাদনা িতবষ্যি লনই : পাটমন্ত্রী 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260356 
 
# জ্বালাতন খ্াদি আর িিুসতক নয়: জ্বালাতন প্রতিমন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/business/economics/topdt40lby 
(মানব কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/460079 
 
# ২০৪১ সাল নাগাদ স্টাটসআপ খ্াি লদশদক লনিৃত্ব লদদব : িথ্য ও ল াগাদ াগপ্র ুতক্ত প্রতিমন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/business/economics/fatfl8ece9 
 
# িালু েদলা বাংলাদদশ জািীয় ল াগযিা কাঠাদমা 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/tqykd65wa6 
 
# লখ্লাতপ ঋর্ বাড়ার কারর্ তেদসদব  া বলদলন লকন্দ্রীয় বযাংক গিনসর 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/business/qzxd0lvw5b 
 
# রমজাদন দ্রবযমূলয সেনীয় রাখ্দি সতিবদদর তনদদসশনা 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/13/1260500 
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# লশষ্ েদলা বাংলাদদশ ও  ুক্তরাদষ্ট্রর ল ৌথ্ অনুশীলন টাইগার লাইটতনং 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/13/1260498 
 
# জলবায়ু কমসসূতিদি একসদে কাজ করদব বাংলাদদশ- ুক্তরাজয 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/12/1260348 
 
# রূপপুর এনতপতপ’র প্রথ্ম ইউতনদটর বতেিঃসুরো লদয়াদলর কংক্রীট ঢালাই সম্পন্ন 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635365 
 
# লমদরাদরদলর ৪ লকাি ও ২ ইতিন তনদয় লমাংলায় তবদদশী জাোজ 
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/333998/ 
 
 
 
 
 

                                    সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 
 
 
        
#  তদনাজপুদর তবদনাদনদকদন্দ্র মারধদরর তশকার জতবর ১১ তশোথ্সী ও এক তশেক 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4xilgstl26 
 
# রাজশােী তবশ্বতবদযালদয় লরলপথ্ অবদরাধ করায় তবতিন্ন লস্টশদন আটকা পদড়দি লরন 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tlwfhzezb2 
 
# সু্কদলর অতফসকদে খ্দস পড়ল পদলস্তারা, তশেদকরা িখ্ন ক্লাদস 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/sr32mwinsr 
 
# তসদলদট আওয়ামী লীদগর লিয়ারমযান প্রাথ্সীর তনবসািনী কা সালয় িাঙিুর 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/nw1g4bz5i4 
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# উনু্মক্ত খ্াল–নালা, ঝুুঁতক তনদয় িদলন োজাদরা মানুষ্ 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/rjl657wsoz 
 
# িট্টগ্রাম তবশ্বতবদযালদয়র প্রক্টরসে ১৬ জদনর পদিযাগ, নিুন প্রক্টর তনদয়াগ 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/sik5gso4cu 
 
# পঞ্চগদড়র ঘটনা সরকাদরর পূবসপতরকতিি: তমজসা ফখ্রুল 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/politics/aq0yf874ky 
 
# কক্সবাজাদরর রামু োতির অিয়ারদর্য খ্ামার-বাগান 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/7wisqbcy40 
 
# সারা লদদশ দুই মাদস ৪৩৪৭ অতিকাণ্ড, ৪৭ জদনর মৃিুয 
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/13/1260556 
 
# িট্টগ্রাদম ঝুুঁতকপূর্স িবদনর িাতলকা লনই কাদরা কাদি! 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635380 
 
# রায়পুদর তনদষ্ধাজ্ঞা অমানয কদর িলদি জাটকা তনধন 
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/635371 
 
# গযাস-তবদুযদির দাম বৃতির প্রিাব পাুঁি মাস পর আবার ঊর্ধ্সমুখ্ী মূলযস্ফীতি 
( ুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/653946/ 
 
# বাজাদর তবষ্ণ্ন মুখ্ মাংস-মাি পাদি লিালা কতঠন 
(মানবজতমন) 
https://mzamin.com/news.php?news=46473 
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# আদয়র লিদয় বযয় লবতশ ধার-দদনায় িলদি সংসার 
(মানবজতমন) 
https://mzamin.com/news.php?news=46456 
 
# তিিাদসর গযাসলাইন ল ন ওি পািা তবপদ 
(সমকাল) 
https://samakal.com/capital/article/2303161825 
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