
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

০৬ চিত্র ১৪২৯, ২০.০৩.২০২৩ (স োমবার)                                                 

সংখ্যা : ২৫৫/২০২২-২৩                      

 

 

তবতিন্ন পতত্রকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :   

 

 

 
# রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সসৌতি রাষ্ট্রিূঙ্গির সসৌজন্য সাক্ষাৎ 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/19/1262675 
(যায়যায় তিন্)  
https://www.jaijaidinbd.com/national/341996 
(ঙ্গ াঙ্গরর কাগজ) 
https://www.bhorerkagoj.com/2023/03/20/ 
 
#  জন্গণ তিএন্তপ-জামায়ািঙ্গক আর ক্ষমিায় আসঙ্গি সিঙ্গি ন্া : প্রধান্মন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/sp8fi8hcfm 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/19/1262661 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/656385/ 
 
# জতেঙ্গির সন্টওয়াকক ধরঙ্গি সক্ষম হঙ্গয়ঙ্গে র যাি: প্রধান্মন্ত্রী 
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636327 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/government/656280 
(িতণক িািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/334670/ 
 
#  ারিঙ্গক চট্টগ্রাম ও তসঙ্গেট িন্দর িযিহাঙ্গরর প্রস্তাি প্রধান্মন্ত্রীর 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/0ygdn3dhvj 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/19/1262635 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/656287/ 
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# আওয়ামী েীগ সন্িা আিু িাঙ্গহঙ্গরর মৃিুযঙ্গি প্রধান্মন্ত্রীর স াক 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/19/1262649 
 
# আইতসতট সসক্টঙ্গর িেঙ্গর আয় সিড় তিতেয়ন্ ডোর: তিকার 
(মান্ি কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/460722/ 
 
# স্বাধীন্িা স াষণা সিওয়ার বিধ অতধকার িেিনু্ধ োড়া আর কাঙ্গরা তেে ন্া :  সড়ক পতরিহন্ ও সসিুমন্ত্রী 
(বোাং োলেশ প্রতিতেন)  
https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/19/868723 
 
# গণমানু্ঙ্গষর সংিািপত্র গঙ্গড় সিাো একতট িড় চযাঙ্গেঞ্জ: িথ্যমন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/politics/okwhim2orx 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/19/1262648 
(বোাং োলেশ প্রতিতেন)  
https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/19/868718 
 
# সি ঙ্গক স্বঙ্গের তিকান্ায় সপৌঁোঙ্গি অিিান্ রাখঙ্গি চেতিত্র সংসি: িথ্যমন্ত্রী 
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636430/ 
 
# তচতন্র িাম সকতজঙ্গি ৫ টাকা কমাঙ্গি রাতজ িযিসায়ীরা: িাতণজযমন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/business/c2v50h1qfx 
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636336/ 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/656271 
 
# এিার অথ্কমন্ত্রীর প্রাক -িাঙ্গজট আঙ্গোচন্া সমাট তিন্তট, িা–ও  াচুকযয়াে মাধযঙ্গম 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/business/economics/izxqupd370 
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# জতে-সন্ত্রাসীঙ্গির আিঙ্গের ন্াম র যাি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/19/1262630 
(বোাং োলেশ প্রতিতেন)  
https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/19/868679 
(মান্ি কণ্ঠ) 
https://www.manobkantha.com.bd/national/460658 
 
# আরা  খাঙ্গন্র তিষঙ্গয় িথ্য সংগ্রহ করা হঙ্গে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/politics/8zqb3odomp 
 
# সিসরকাতর তিশ্বতিিযােঙ্গয়ও তপএইচতড করার িযিস্থা হঙ্গে : ত ক্ষামন্ত্রী 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/education/byeqqe0jai 
(িতণক িািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/334682/ 
 
# িাংোঙ্গি   াইঙ্গেন্ট ইঙ্গকান্তমর সিঙ্গ  রূপান্ততরি হঙ্গয়ঙ্গে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
(িতণক িািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/334687/ 
 
# পাতন্র জন্য হাহাকার এখন্ আর সন্ই : স্থান্ীয় সরকার মন্ত্রী 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/19/1262609 
(বোাং োলেশ প্রতিতেন)  
https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/19/868687 
 
# এমএফএঙ্গস কযা আউট চাজক কমাঙ্গন্ার আহ্বান্ সটতেঙ্গযাগাঙ্গযাগ মন্ত্রীর 
(িতণক িািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/334681 
 
# যারা ধমকঙ্গক রাজনন্তিক হাতিয়ার করঙ্গি চায় িাঙ্গির িজকন্ করুন্: পাতন্সম্পি উপমন্ত্রী 
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636375 
 
# খুচরা িযিসায়ীর িযাংক তহসাঙ্গির তফ-চাজক ন্া সন্ওয়ার তন্ঙ্গিক  
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636444 
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# সকতজঙ্গি পাাঁচ টাকা কমঙ্গি তচতন্র িাম 
(ইঙ্গেফাক)  
https://www.ittefaq.com.bd/636448 
 
# হজ ফ্লাইট শুরু ২১ সম 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/religion/islam/h7gc20m2ub 
 
# তিস্তায় খাে খন্ঙ্গন্র তিষঙ্গয়  ারঙ্গির কাঙ্গে জান্ঙ্গি সচঙ্গয়ঙ্গে িাংোঙ্গি  
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/hsucj5o4zr 
 
# চট্টগ্রাম িন্দঙ্গর িড় জাহাজ স ড়াঙ্গন্ার সুতিধা চােু 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/business/tzhhpn2k34 
 
# সসন্ট মাতটকঙ্গন্ এসতটতপ স্থাপঙ্গন্ গুরুত্ব সংসিীয় কতমতটর 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/9s985rvnmg 
 
# ত ঙ্গয়িন্াম সথ্ঙ্গক সমাংোয় এে তন্মকাণাধীন্ িেিনু্ধ সরেঙ্গসিুর মাোমাে 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tcckj3zqmt 
 
# সমঙ্গরাঙ্গরঙ্গের তটতকঙ্গটও  যাট িসাঙ্গি চায় এন্তিআর 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/business/h4qvpmifxr 
 
# ন্াইঙ্গকা িুন্কীতি মামোয় খাঙ্গেিা তজয়ার তিচার শুরু 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/u6vzejdr42 
 
# জেিসঙ্গন্তর সমৌসুম সংক্রামক িযাতধ হাসপািাঙ্গে  তিক ১৬ সরাগীর ১৩ জন্ই ত শু 
(কাঙ্গের কণ্ঠ)  
https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/20/1262883 
 
# রূপপুর পারমাণতিক প্রকল্প তিন্া  ঙ্গিক ফসঙ্গের ক্ষতিপূরঙ্গণর সমূ্পণক টাকা সপঙ্গয় খুত  কৃষক 
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636433/ 
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                                         সংঙ্গিিন্ ীে সংিাঙ্গির তেংক 
 
 
# সরকাঙ্গরর সঙ্গে তিএন্তপর সমঙ্গ ািার কথ্া গুজি: আমীর খসরু 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/politics/tkly1qxnx2 
 
# আজি  হর ঢাকা: এি ‘উন্নয়ন্’, িিুও এি স াগাতন্ত 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/opinion/column/v3p7y8qje0 
 
# সসন্ট মাতটকন্ সথ্ঙ্গক সফরার পঙ্গথ্ চট্টগ্রাম তিশ্বতিিযােঙ্গয়র ত ক্ষাথ্কীঙ্গির মারধঙ্গরর  টন্ায় তিঙ্গক্ষা  
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/p6sfa0qmv6 
 
# এক্সঙ্গপ্রসওঙ্গয়ঙ্গি িু কটন্া ‘িুমঙ্গড়মুচঙ্গড় যাওয়া িাস সথ্ঙ্গক শুধু িাাঁচার আকুতি আসতেে’ 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/kdrqg6v8pr 
 
# পািকিয চট্টগ্রাম চুতি িাস্তিায়ঙ্গন্র িাতিঙ্গি রংপুঙ্গর সমাঙ্গি  কাে 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/zauvlyywzq 
 
# রক্ষকঙ্গির আ কারায় িােুসন্ত্রাঙ্গসর রাজত্ব 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/opinion/column/hpnljzbnso 
 
# হজযাত্রীঙ্গির তিমান্ াড়া কমঙ্গে ন্া 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/k9ijaurbnu 
 
# পুন্তন্কিকাচন্ ও আইন্মন্ত্রী-অযাটতন্ক সজন্াঙ্গরঙ্গের পিিযাগ িাতি তিএন্তপপন্থীঙ্গির 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/b8zxxlt7v8 
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# আরা  খান্ সগ্রপ্তাতর পঙ্গরায়ান্ার মঙ্গধযও এক িেঙ্গর িুিার িাংোঙ্গিঙ্গ  এঙ্গসতেঙ্গেন্ 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/7138meye24 
 
# আওয়ামী েীঙ্গগর  াতন্ত সমাঙ্গিঙ্গ র ন্াম শুন্ঙ্গে ‘ াতন্ত কতমতটর’ কথ্া মঙ্গন্ পঙ্গড়: তমজকা ফখরুে 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/politics/3cdboqcynh 
 
# ন্ড়াইঙ্গে উিীচীর অনু্ষ্ঠাঙ্গন্ তিন্িার সোড়া হঙ্গো সপরেঙ্গিামা, আিঙ্গে সোটােুতট 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/p3k7tzdq5h 
 
# গাইিান্ধার  া ট ন্ি সাাঁঙ্গকায়  ুাঁতক তন্ঙ্গয় পারাপার 
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/t30q6yjnmu 
 
# সখীপুঙ্গরর  াে-গজাতরর িন্ এক সপ্তাঙ্গহ আট স্থাঙ্গন্ আগুন্  
(প্রথম আল ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yfc9zf5jos 
 
# অতন্তিি জািীয় জ্বাোতন্ তন্রাপো 
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636437/ 
 
# বিরী আিহাওয়ায় পযকটকিাহী জাহাজ িন্ধ কাঙ্গির রোর-তিডঙ্গিাঙ্গট সসন্টমাতটকন্ োড়ঙ্গেন্ আটকা পযকটকরা 
(ইঙ্গেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/636398/ 
 
# সিঙ্গ  হৃিঙ্গরাঙ্গগ মৃিুয সঙ্গিকাি হঙ্গেও তচতকৎসা সুতিধা কম 
(িতণক িািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/334768/ 
 
# পািন্ার ন্গরিাড়ী  াট সন্ৌিন্দর তন্মকাণ প্রকঙ্গল্পর কাজ পাাঁচ িেঙ্গরও স ষ হয়তন্ 
(িতণক িািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/334771 
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