
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

০২ চিত্র ১৪২৯, ১৬.০৩.২০২৩ (বৃহস্পতিবার)                                                

সংখ্যা : ২৫১/২০২২-২৩                      

 

 

তবতিন্ন পতত্রকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদহর তলংক :   

 

# রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী টুতিপাড়া যাদেন শুক্রবার 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162408/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681102 

 

# রাষ্ট্রপতির সদি তিন তবশ্বতবদ্যালদয়র উপািাদয সর সাক্ষাৎ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162405/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681103 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/03/15/1261385 

 

# স্কাউটংদয়র মাধ্যদম আগামী প্রজন্মদক দক্ষ মানবসম্পদদ পতরর্ি করদি হদব: রাষ্ট্রপতি 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/16/414508/ 

 

# প্রতিট তবিাদগই হদব মমতিদকল তবশ্বতবদ্যালয়: প্রধানমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681033 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635767/ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/654954/ 

 

# সরকার স্কাউট আদদালনদক শতিশালী করদি নানা উদদ্যাগ বাস্তবায়ন করদে : প্রধানমন্ত্রী 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/16/414509/ 

 

# ক্ষতিগ্রস্ত আহমতদয়া পতরবারগুতল মপদলা প্রধানমন্ত্রীর িহতবদলর ১ মকাট টাকা 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/news/562424 

 

# তবএনতপ মিাদট আসদবও না, তনব সািন করদিও মদদব না: ওবায়দুল কাদদর 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/4thlj6zzyd 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/681057 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/article/562414 
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# তনব সািন হদব তনব সািন কতমশদনর অধীদন: িথ্যমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/681039 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162350/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635806/ 

 

# আগামী বের মথদক জািীয় মমধািাতলকা কদর তবশ্বতবদ্যালদয় িতিস: তশক্ষামন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162351/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/news/562415 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635826/ 

 

# রমজাদন মিাগ্যপদের মকাদনা সংকট হদব না: বাতর্জযমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681110 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162310 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/654917/ 

 

# অদহতুক উচ্চশদের যন্ত্র ব্যবহার বন্ধ করদি হদব: পতরদবশমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303162359/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/03/15/867597 

 

# মনপাল বাংলাদদদশর অকৃতত্রম বন্ধু: সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162415/ 

 

# হজযাত্রীদদর তবমানিাড়া কমাদি সংসদীয় কতমটর সুপাতরশ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681053 

 

# রাষ্ট্রপতি ম াষর্ার প্রতক্রয়া চবধ : হাইদকাট স 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/90247/ 

 

# বাংলাদদদশ যুিরাদষ্ট্রর তবতনদয়াদগর ধারা অব্যাহি থাকদব: তপটার হাস 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681030 

 

# ইউদক্রদন অদে খরদির পতরবদিস মরাতহিাদদর জন্য অথ সায়ন করা মযি: িীনা রাষ্ট্রদূি 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162251/ 

 

# মরাতহিা প্রিযাবাসন : মটকনাদফ মায়ানমাদরর ২২ সদদের প্রতিতনতধ দল 
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(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/90249/ 

 

# রমজাদন ব্যাংক মলনদদন িলদব আড়াইটা পয সন্ত 

(সমকাল)  

https://samakal.com/economics/article/2303162345/ 

 

# বৃতে পাদেন এইিএসতস পাস ১০ হাজার তশক্ষাথী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162388 

 

# এক তিতজটাল প্ল্যাটফদম স কৃতষর ৪৫ মসবা 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162361/ 

 

# ২৯ জুদনর মদধ্য ৫ তসটদি মিাট 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162319/ 

 

# বাদরবাদনর ৩ উপদজলা ভ্রমদর্ মফর তনদষধাজ্ঞা 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303162384 

 

# িালু হদলা মমদরাদরদলর কাজীপাড়া ও তমরপুর ১১ নম্বর মেশন 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/681023 

 

# মদদশ ৯ জদনর কদরানা শনাি 

(নয়া তদগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/disaster/734465/ 

 

# গি ২৪  ন্টায় মিঙ্গু আক্রান্ত হদয় ৫ জন হাসপািাদল িতিস 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyinqilab.com/national/news/562423 

 

# আজ মশষ হদে তনবন্ধন, হদজর মকাটা এখদনা ২৮ হাজার খাতল 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635895/ 

 

 

 

                                     সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 

 

 

# আ.লীগ এখন সুতপ্রম মকাদট স মিাট চুতর করদে: তমজসা ফখরুল(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/national/article/562413 

 

# আ’লীদগর হাি মথদক জনগদর্র মুতি না হওয়া পয সন্ত তবএনতপর লড়াই িলদব : গদয়শ্বর(নয়া তদগন্ত)  

https://www.dailynayadiganta.com/politics/734455/ 
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# এখন িাদয়র মদাকান, মুতদখানায়ও মাদক পাওয়া যায়: তজ এম কাদদর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162412/ 

 

# সমাদবদশর জন্য মরাতহিা িাড়া কদর আ’লীগ: টুকু(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162380/ 

 

# তরজিীর মুতি দাতবদি নয়াপল্টদন তবদক্ষাি তমতেল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2303162329/ 

 

# সুতপ্রম মকাট স আইনজীবী সতমতির মিাট: পুতলদশর তপটুতনদি আহি ১০ সাংবাতদক(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162327/ 

 

# মরাতহিা প্রিযাবাসদন আবারও পুদরাদনা ফতদ তময়ানমাদরর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162431/ 

 

# িতসদকর বতধ সি গৃহকর প্রিযাহার দাতব 

নগর িবন ম রাও কম সসূতিদি মেোদসবক ও োত্রলীদগর হামলা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303162425/ 

 

# মসন্ট মাট সনদক মমদর মফলা হদে(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/gyrgwcx9xa 

 

# পতল অপসারর্ ও নদী খনদন েেিার দাতব ১৩ নাগতরদকর(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162436/ 

 

# সুতপ্রমদকাট স আইনজীবী সতমতির মিাদট হট্টদগাল: ১১২ জদনর তবরুদে মামলা(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162417/ 

 

# যুব উন্নয়ন কিসাদদর ‘পদকট উন্নয়ন’ 

যুব উন্নয়ন অতধদপ্তর(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162449/ 

 

# মবসরকাতর তশক্ষক-কম সিারীদদর িাকতর জািীয়করর্ দাতব(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2303162368/ 

 

# মাধবপুর মপৌরসিায় পাতন সংকট 

কাদজ আসদে না ৫ মকাট টাকার প্রকল্প(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2303162389/ 

 

# শাহজাদপুদর সতক্রয় বালু তসতিদকট(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/681125 

 

# গুতলদি মরাতহিা মেোদসবক তনহি(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/681100 

 

# আশুতলয়ায় মসপটক ট্াংদক মনদম ৩ শ্রতমদকর মৃতুয(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635906/ 

 

# বালুখালী কযাদম্প গুতলতবে মরাতহিা মেোদসবদকর লাশ উোর(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/635790/ 
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# মবসরকাতর মমতিদকদল খরি ১৪২ গুর্ মবতশ(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/03/16/414439/ 
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