
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১৮ মাঘ ১৪২৯, ০১.০২.২০২৩ (বুধবার)                               

সংখ্যা : ২০৯ / ২০২২-২৩            

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :    

 

# তশক্ষা তনদয় ব্যবসার মানতসকিা পতরোদরর আহ্বান রাষ্ট্রপতির 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676643 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/31/854160 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/01/31/405905 

 

# মননশীল ললখকদদর তবকাদশ বইদমলার তবকল্প লনই: রাষ্ট্রপতি 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/02/01/406020 

 

# প্রধানমন্ত্রী আজ লবলা তিনটায় একুদশ বইদমলার উদবাধন করদবন 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/c754hhbytx 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/01/854315 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/02/01/406019 

 

# তফতলতিতনদদর পাদশ দাঁড়াদনা উতিি মুসতলম উম্মাের: ওআইতসর রাষ্ট্রদূিদদর প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301154281/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676578 

 

# গি ১৪ বছদর বাংলাদদশ বদদল লগদছ: প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301154231/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676592 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552444/ 

 

# িট্টগ্রাদম লমদরাদরল েদব, িাদি সদেে লনই: ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301154204/ 

 

# তবএনতপর ক্ষমিায় যাওয়ার লখায়াব কপূ সদরর মদিা উদড় যাদব: কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301154254/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552449/ 
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(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/j4h0niwwcx 

 

# জনগদর্র কাদছ লযদি েদল তবএনতপদক অপরাজনীতির জন্য ক্ষমা িাইদি েদব: িথ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301154247/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676601 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630312/ 

 

# জািীয ়তবশ্বতবদ্যালদযর় মাদনান্নযদ়ন উচ্চতশক্ষায ়পতরবিসন আসদব: তশক্ষামন্ত্রী 

(দেইতল বাংলাদদশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/368390 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/01/31/1240331 

 

# বাংলাদদশ লথদক পণ্য আমদাতনদি আগ্রেী সাতব সয়া: পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/329031/ 

 

# ভূতম ব্যবস্থাপনা উন্নয়দন সরকার তনরলসিাদব কাজ কদর যাদে : সংসদদ ভূতমমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/01/31/854163 

 

# লদদশ সাদড় িার োজার ইটিাটা অববধ: পতরদবশমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301154260/ 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/v4uyd5z9ab 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86836/ 

 

# ভুল িদথ্য র যাদবর তবরুদে তনদেধাজ্ঞা তদদয়তছল যুক্তরাষ্ট্র: সংসদদ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301154258/ 

 

# তবদশে িাতেদাসম্পন্ন তশশুদদর তবেদয় সদিিনিা লবদড়দছ : প্রতিমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/01/854291 

 

# সতেংসিাদরাদধ আইদনর সঠিক বািবায়ন করদি েদব: প্রতিমন্ত্রী ইতেরা 

(লেইতল বাংলাদদশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/368389 

 

# রাষ্ট্রতবদরাধী প্রিার তনয়ন্ত্রর্ সম্পদকস জানদি লিদয়দছ সংসদীয় কতমটি 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/01/31/854172 

 

# প্রবাসী কমীদদর অতধকার সুরক্ষায় পদদক্ষপ িান জাতিসংঘ দূি 

(সমকাল) 
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https://samakal.com/bangladesh/article/2301154285/ 

 

# আজ ৬ আসদন উপতনব সািন, ৪০ প্রাথীর লড়াই 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154303/ 

 

# আতপল তবিাদগ প্রদবদশ আজ লথদক লাগদব তেতজটাল পাস 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154298/ 

 

# ১২০ তকদলাতমটার তমসাইল ফায়াতরংদযর় যুদগ বাংলাদদশ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154290/ 

 

# বায়ুদূের্ লরাদধ তবদশে অতিযান শুরু বুধবার 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301154237 

 

# তুমব্রুর ২ োজার ৮৮৯ লরাতেঙ্গাদক অন্যি সরাদনার তসোন্ত 

(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301154284/ 

 

# লমদরাদরদলর আয় ২ লকাটি ৪৬ লাখ টাকা 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552422/ 

 

# লদদশর প্রথম উপদজলা তেদসদব স্মাট স তশবিদরর কায সক্রম উদবাধন 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630333/ 

 

# ২৪ ঘণ্টায় কদরানা শনাক্ত আরও ১৩ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630284/ 

 

# লেঙ্গু তনদয় োসপািাদল নতুন িতিস ১৪ 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/6tqpuazsk5 

 

 

 

                            সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 

 

 

# তবদুযদির দাম বৃতে গর্তবদরাধী তসোন্ত: তমজসা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2302154315/ 

 

# টাকা লুট করদিই তবদুযদির দাম বৃতে করা েদয়দছ: খেকার লমাশাররফ(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301154226/ 

 

# পাোদড়র অশাতন্ত এখন সারাদদদশর অশাতন্ত: লমনন(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301154271/ 
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# দুনীতি আরও লবদড়দছ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154306/ 

 

# স্মাট স লদশ গড়দি েদল িামাকমুক্ত করদি েদব(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301154288/ 

 

# দুনীতিগ্রি লদদশর িাতলকায় বাংলাদদশ ১২িম(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301154174/ 

 

# বগুড়ার দুটি ও ঠাকুরগাঁওদয়র একটি আসদন উপতনব সািন 

সমথ সকদদর লকদে লযদি বারর্ তবএনতপর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2302154308/ 

 

# তবতিন্ন দদলর প্রতিবাদ 

তবদুযদির দাম বৃতে জনগর্দক আদরক দফা শাতির ব্যবস্থা(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2301154269/ 

 

# এক মাদসই তবিীয়বার বাড়ল তবদুযদির দাম(সমকাল) 

https://samakal.com/economics/article/2302154310/ 

 

# ‘তি ফায়ার’ লখলা তনদয় বদে বন্ধুদক েিযা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154314/ 

 

# িাড়া ওদঠ লাখ টাকা, জমা ১৩ োজার(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154300/ 

 

# পাোড় লকদট তিতর করা েদয়দছ ঝুঁতকপূর্ স রািা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301154216/ 

 

# রাষ্ট্রায়ে ৯ পাটকদল নষ্ট েদে পাঁি োজার িাঁি 

# রক্ষর্াদবক্ষদর্ লনই পয সাপ্ত অথ স বরাদ্দ # তবদজএমতসদক দুেদছন শ্রতমকরা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301154203/ 

 

# লসদির অিাদব অনাবাতদ ৪০ একর লবাদরা জতম(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301154199/ 

 

# নবীনগদরর নূরজাোনপুর 

আশ্রয়দর্র ঘর ২০ োজাদর তবতক্র(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2301154188/ 

 

# জানুয়াতরদি তনয সািদনর তশকার ২৪০ নারী ও কন্যাতশশু(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676621 

 

# দূেদর্ শীে সস্থাদন না থাকদলও ঢাকার বায়ু আজও অস্বাস্থযকর(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/7lyv22mga4 

 

# তুমব্রু সীমাদন্ত শূন্যদরখার ১ োজার ৩৭৩ লরাতেঙ্গার েতদস তমলদছ না(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/nn4n12u61l 
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