
 

                                

সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

 ১৮ ফাল্গুন ১৪২৯, ০৩.০৩.২০২৩(শুক্রবার)            

সংখ্যা : ২৩৯/২০২২-২৩         

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

    

# তবিার প্রার্থীদদর প্রতি মানতবক হোন: আইনজীবীদদর প্রতি রাষ্ট্রপতি 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159985 

(কাদলর কণ্ঠ)  

https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/03/02/1257297 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/02/863714 

 

# তিতকৎসা তবজ্ঞান গদবষর্ায় তবদশষ মদনাদ াগ তদদি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159918 

(জনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679779 

(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559477 

 

# এলতিতস সদেলদন হ াগ তদদি ৪ মাি স কািার  াদেন প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159967 

(জনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679805 

(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559459 

 

# উন্নি হদশগুদলার তুলনা  ়বাংলাদদদশ মূল্যস্ফীতি কম: িথ্যমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679818 

(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2303159965 

(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559458 

 

# তৃিীয় হেতর্ হর্থদক তশক্ষার্থীদদর হকাতিং হশখাদনা েদব: তশক্ষামন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159938 

(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559400 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন)  

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/02/863660 
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# হদদশর কাদজ লাদগ এমন গদবষর্া–উদ্ভাবদন হজার তদদি েদব: তশক্ষামন্ত্রী 

(প্রর্থম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/5tuprae88y 

(বতর্ক বািসা)  

https://bonikbarta.net/home/news_description/332849 

 

# ইউদক্রন যুদের সমাধাদন মধ্যস্থিাকারী েদি পাদর িারি: িারিী ় সংবাদমাধ্যমদক পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(প্রর্থম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/gf75mxv7cs 

(যুগান্তর)  

https://www.jugantor.com/national/650713 

(হদশ রূপান্তর)  

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/02/411856 

 

# হেকসই উন্নয়দন ভূতমকা রাখদি পাদর এমন প্রদকৌশলী প্রদয়াজন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2303160011 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন)  

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/02/863684 

 

# খুব তশগতগরই কাদি সর মাধ্যদম িাল তবিরর্ শুরু েদব: খাদ্যমন্ত্রী 

(ইদেফাক)  

https://www.ittefaq.com.bd/634040 

(প্রর্থম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/g266xtge7f 

(যুগান্তর)  

https://www.jugantor.com/national/650615 

 

# িা েতমকরা বদকয়া মজুরী জনপ্রতি ১১ োজার োকা কদর পাদবন: েমপ্রতিমন্ত্রী  

(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559434 

 

# তিল্যাতসং গ্রাদম তনরব তবপ্লব সৃতি করদে: যুব প্রতিমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/679812 

 

# স্মাে স বাংলাদদশ গিদ়ি বড় ভূতমকা রাখদব প সেন: প্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159955 

 

# ধমীয় সম্প্রীতির পতরদবশ রক্ষায় সকলদক ঐকযবে র্থাকদি েদব: ধম স প্রতিমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন)  

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/02/863645 

 

# হরাতেঙ্গা প্রিযাবাসদন তবদের কা সকর িাপ িায় বাংলাদদশ 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303160060 

 

# ১৫ োজাদররও হবতশ তিসা হদদব হরামাতনয়া: পররাষ্ট্র মন্ত্রর্ালয় 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159949 
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# মিপার্থ সকয তনরসন কদর হিাদে আসুন: তসইতস 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159895 

 

# তবদ্যযৎ খাদি একক গ্রােক ঋর্সীমা তুদল তদদলা বাংলাদদশ ব্াংক 

(ইদেফাক)  

https://www.ittefaq.com.bd/634143 

 

# ২৪ ঘণ্টায় আরও ১০ জদনর কদরানা শনাক্ত, সুস্থ ৪০৭(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559338 

 

# হিঙ্গু জ্বদর আক্রান্ত েদয় োসপািাদল ১৬ জন িতিস 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

  https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/02/863699 

 

# এবার এলতপতজর দাম কমদলা 

(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559330 

 

 

                  সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

         

# দূতষি শেদরর িাতলকায় শীদষ স ঢাকা(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303159884 

 

# এই আদদালন শুধু তবএনতপর নয় জনগদর্র:  ফখরুল(জনকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/679862 

 

# আওয়ামী সরকাদরর অধীদন হদদশ হকান তনব সািন েদব না : তমজসা আব্বাস(বাংলাদদশ প্রতিতদন)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/02/863741 

 

# আ. লীগ কখদনা স্বাধীনিার পদক্ষর শতক্ত েদি পাদর না: মঈন খান(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2303159958 

 

# মুতক্তযুদের অঙ্গীকার পূরদর্ 'তিিী  ়মুতক্তযুে' অতনবা স: আ স ম রব(বাংলাদদশ প্রতিতদন)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/03/02/863673 

 

# স্বাস্থয ও তশক্ষা খাদির ে বরল অবস্থা: তজ এম কাদদর(প্রর্থম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4yd9ydjmry 

 

# দ্যই দলদক মানুষ আর ক্ষমিায় হদখদি িায় না : চুন্নু(কাদলর কণ্ঠ)  

https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/03/02/1257308 

 

# চূিা়ন্ত আঘাি এখনই করদি েদব: মান্না(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2303159940 

 

# আ. লীগ  খনই ক্ষমিায় আদস ইতিোসদক তনদজদদর মদিা রিনা কদর: নুর(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2303159945 

 

# ১৯ তদদনর ব্বধাদন তবদ্যযদির দাম বৃতে, গর্িন্ত্র মদের প্রতিবাদ(যুগান্তর)  

https://www.jugantor.com/national/650709 
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# ৬ মাি স সারাদদদশ সমাদবশ ও হশািা ািা করদব তসতপতব(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2303160006 

 

# এবার উদড়াজাোদজ হিদপ হদদশ ঢুকদে হরাতেঙ্গা(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303160037 

 

# পরীক্ষা োড়াই ট্যাদলন্টপুল সংদশাতধি ফদলও ভুল(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2303160032 

 

# খুলনায় হরাগীদদর তজতে কদর তিতকৎসকদদর কম সতবরতি(সমকাল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2303160030 

 

# বাংলাদদদশর অর্থ সননতিক উন্নয়ন হুমতকর মুদখ(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559475 

 

# আদাতনদক তবদ্যযৎ চুতক্তদি ৮ ‘অসম’ সুতবধা তদদে বাংলাদদশ(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559472 

 

# িাদগ মুরতগ তবতক্র(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559470 

 

# হরকি স খরার ঝুঁতকদি হদশ(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559463 

 

# ফতরদপুদর পদ্মায় নাব্ সঙ্কে(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559452 

 

# কক্সবাজাদরর উতখয়ায় র যাদবর অতি াদন ৮ োজার তপস ইয়াবাসে ৩ হরাতেঙ্গা আেক(ইনতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/559433 

 

# ৮১ হকাটি োকার পশু জবাইখানা কাদজ আসদে না(প্রর্থম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/q1pkmiawts 

 

# একযুগ ধদর গ্যাস না তদদয়ই ৩০০ হকাটি োকা োতিদয় তনদয়দে তিিাস(সংবাদ)  

https://sangbad.net.bd/news/bangladesh/89283/ 

 

# সড়ক দ্যঘ সেনায় দম্পতিসে িার হজলায় তনেি ৭(বতর্ক বািসা)  

https://bonikbarta.net/home/news_description/332868 
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