
 

                                

সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

 ২৫ ফাল্গুন ১৪২৯, ১০.০৩.২০২৩(শুক্রবার)            

সংখ্যা : ২৪৫/২০২২-২৩           

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

  

# প্রধানমন্ত্রী ময়মনতসংে যাদেন কাল 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/652929/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635006/ 

 

# জীবনধমী িাদলা িলতিি তনম সার্ করুন: প্রধানমন্ত্রী  

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/333631/ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/652927/ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/09/1259352 

 

# জািীয় িলতিি পুরস্কার তুদল তদদলন প্রধানমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680423 

 

# ১৮ মাি স আন্তঃসীমান্ত তিল পাইপলাইন উদবাধন করদবন োতসনা ও তমাতদ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635013/ 

(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/politics/733185/ 

 

# ময়মনতসংদের সমাদবশস্থদল ৪২ তফট কযানিাদস থাকদব প্রধানমন্ত্রীর তিিকম স 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303161244/ 

 

# তিকাদরর সদে রাতশয়ার রাষ্ট্রদূদির তসৌজন্য সাক্ষাৎ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/652873/ 

 

# তিকাদরর সদে মতন্ত্রপতরষদ সতিদবর তসৌজন্য সাক্ষাৎ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/652872 

 

# জনগদর্র তিাদটই সরকার গঠন েদব: ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303161239/ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/652930/ 
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(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/09/865875 

 

# তসতিকবাজাদর তবদফারর্ তনদয় িদন্ত িলমান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/09/865805 

 

# আমাদদর তসদনমা ঘুদর দাঁড়াদে: িথ্যমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635010/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/09/865869 

 

# # মতন্ত্রসিা কতমটি 

এলএনতজ ক্রয়সে ১২ প্রস্তাব অনুদমাদন 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635021/ 

 

# খাদলদা তজয়ার সাজা স্থতগদি আদগর শিসই বোল থাকদব : আইনমন্ত্রী 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/652922/ 

 

# িারদির কারদর্ তজ২০ সদেলদন বাংলাদদশ সোন তপদয়দে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161266/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/09/865895 

 

# ড. ইউনূদসর পদক্ষ ৪০ তবশ্বব্যতিদত্বর অতিদযাগ ‘এদকবাদর অলীক’ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/10/1259498 

 

# রমজান উপলদক্ষ টিতসতবর পণ্য তবতক্র শুরু, বাড়াদনা েদব ফযাতমতল কাড স : বাতর্জযমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/09/865811 

 

# স্কুল তফতডং কম সসূতি তশশুদদর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপোর: প্রাথতমক ও গর্তশক্ষা প্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161264/- 

 

# বায়ুদূষদর্র জন্য দায়ী তনম্নমাদনর জ্বালাতন: তময়র িাপস 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161213/ 

 

# শপথ তনদলন নবতনব সাতিি সংসদ সদস্য আফদরাজা েক 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680446 

 

# স্বাধীনিা পুরস্কার পাদেন ৯ তবতশষ্ট ব্যতি ও এক প্রতিষ্ঠান 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161231/ 
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# খাদলদা তজয়ার সাজা স্থতগি তরদখ মুতির খবর গুজব: আইন মন্ত্রর্ালয় 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161189/ 

 

# সরকার তনধ সাতরি মূদে সাতমটদক তবদুযৎ তবতক্রর তনদদ সশ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161164/ 

 

# তরাতেোদদর আশ্রয়তশতবদর কাদজর সুদযাগ তদদি উদযাগ তনদব যুিরাষ্ট্র: তপটার োস 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ijva0xo1pi 

 

# জুলাইদয় সকাল তথদক রাি পয সন্ত িলদব তমদরাদরল 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161215/ 

 

# গুতলস্তাদন তবদফারর্: িবন মাতলক দুই িাইসে তেপ্তার ৩ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161184/ 

 

# সীিাকুদে তবদফারর্: ১০ লাখ টাকা কদর পাদব তনেদির পতরবার 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303161260/ 

 

# উেরায় তেনিাই েওয়া টাকার মদে ৯ তকাটি উদ্ধার, আটক ৭ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680441 

 

 

                        সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

         

# সালাে উতিনদক তদদশ তফরাদি সরকারদক উদযাগ তনওয়ার আহ্বান তবএনতপর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303161218/ 

 

# আদাতনর চুতিদি লুট আর লুট: ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303161197/ 

 

# আসন িাগািাতগ তনদয়ে মাদকসটিং করা েদে: গদয়েশ্বর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303161198/ 

 

# স্বজনোরাদদর সোনুভূতি না জাতনদয় ফুতিস িল দে: তজএম কাদদর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303161219/ 

 

# শাতন্ত তফরাদি সরকারদক ক্ষমিা তথদক সরাদি েদব: বাম তজাট(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303161269/ 

 

# রিক্ষয়ী সংঘাদির শঙ্কা মতনপুর উি তবযালদয়(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303161129 

 

# ইটিাটায় স্বামীদক তেঁদধ স্ত্রীদক দলবদ্ধ ধষ সদর্র অতিদযাগ(সমকাল) 
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https://samakal.com/whole-country/article/2303161302 

 

# এতপতপর তমােরাদরর বাতড় তথদক ৬০১ মামলার নতথ গাদয়ব 

রাজশােীদি িাঞ্চে িদন্ত কতমটি(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303161305/ 

 

# উদিশ্য আতধপিয ও িীতি সঞ্চার 

তরাতেো কযাদে আগুন-সন্ত্রাস কদরদে আরসা!(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/634980 

 

# িাোয় এমতপ তনক্সদনর সমথ সকদদর সংঘষ স, পুতলশসে আেি ৩০(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303161268 

 

# আেমতদয়া সম্প্রদাদয়র ওপর োমলা 

পঞ্চগদড় িােব আিঙ্ক কাদটতন, বাতড় তফদরতন আক্রান্তরা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303161258/ 

 

# রামপুরায় আগুদন তনেি ১(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/680487 

 

# িাঁপাইনবাবগদের ফজতল আম অতস্তত্ব সংকদট(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680503 

 

# গাজীপুদর তশক্ষা সফদরর বাদস আগুন(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/680457 

 

# তবদফারর্ ঝুঁতকদি ঢাকা(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/news/561010 

 

# তদদশর তরজাি স এখন ৬ বেদরর মদে সবদিদয় কম(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/article/561003 

 

# প্রক্টর অপসারদর্র দাতবদি কুতবদি মশাল তমতেল(ইনতকলাব)  

https://www.dailyinqilab.com/bangladesh/news/560973 

 

# রামপাদল লবর্পাতনদি নষ্ট েদে ২০০ তবঘার ধান(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635022/ 

 

# খরি বাড়ায় েদজ আেে কমদে!(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/economics/733211 

 

# বাউফদল বয়স্ক িািার কথা বদল বৃদ্ধার জতম তলদখ তনওয়ার অতিদযাগ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/country/2023/03/09/865883 
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