
 

                                                   

সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

 ২১ মাঘ ১৪২৯, ০৪.০২.২০২৩(শতিবার)        

সংখ্যা : ২১২/২০২২-২৩   

 

তবতিন্ন পতিকার অিলাইি িাস সদি প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :       

 

# প্রধািমন্ত্রী রাজস্ব সদেলি উদবাধি করদবি ররাববার 

(ইদেফাক)  

https://www.ittefaq.com.bd/630712 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154840 

(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/553101 

 

# সমৃদ্ধ রাজস্ব িাণ্ডার গদে রিালার ওপর প্রাধান্য তদদে সরকার: প্রধািমন্ত্রী 

(জিকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676943 

(যুগান্তর)  

https://www.jugantor.com/national/government/641453 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/329378/ 

 

# আইিজীবী সেকারীরা তবিার ব্যবস্থার অপতরোর্ স অংশ: তিকার 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154856 

(কাদলর কণ্ঠ)  

https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/02/03/1242446 

(বাংলাদদশ প্রতিতদি)  

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/03/855082 

 

# উপতিব সািদি রিাটার উপতস্থতি তিদয় তবএিতপ মোসতিব তমথ্যািার কদরদেি: ওবায়দুল কাদদর 

(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154809 

(জিকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676930 

(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/552984 

 

# পাঠ্যপুস্তক তিদয় তবভ্রাতন্ত েোদল ব্যবস্থা: িথ্যমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154826 

(জিকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676933 

(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/552992 

 

 

https://www.ittefaq.com.bd/630712
https://samakal.com/bangladesh/article/2302154840
https://m.dailyinqilab.com/article/553101
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676943
https://www.jugantor.com/national/government/641453
https://bonikbarta.net/home/news_description/329378/
https://samakal.com/bangladesh/article/2302154856
https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/02/03/1242446
https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/03/855082
https://samakal.com/politics/article/2302154809
https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676930
https://m.dailyinqilab.com/article/552984
https://samakal.com/bangladesh/article/2302154826
https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676933
https://m.dailyinqilab.com/article/552992


 
# ৪১ সাদলর মদে রদশ উন্নয়দি তসঙ্গাপুর-মালদয়তশয়াদক োতেদয় র্াদব: িাজুল ইসলাম 

(বাংলাদদশ প্রতিতদি) 

  https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/03/855029 

(সমকাল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2302154886 

(সংবাদ)  

https://sangbad.net.bd/news/bangladesh/87081/ 

 

# বই িা রপদল তশক্ষকরা ওদয়বসাইট রেদক পোদি পাদরি : তশক্ষামন্ত্রী 

(সংবাদ)  

https://sangbad.net.bd/news/national/87051 

 

# স্মাট স রাজিীতিদি রদদশর স্বাে স আদগ প্রাধান্য পাদব: তশক্ষামন্ত্রী 

(জিকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676924 

(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/552820 

(ইদেফাক)  

https://www.ittefaq.com.bd/630617 

 

# রদদশর উন্নয়ি রদদে অদিদকর তেংসা েয়: বাতর্জযমন্ত্রী 

(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154821 

 

# আগামী সংসদ তিব সািদি সব দদলর অংশগ্রের্ রদেদি িায় িরওদয়: রাষ্ট্রদূি 

(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/552993 

 

# জাতিসংঘ শাতন্ত তবতিম সার্ কতমশদির সেসিাপতি বাংলাদদশ 

(ইদেফাক)  

https://www.ittefaq.com.bd/630664 

 

# ২৮ রজলায় তবদশষ সিকসিা, তিএিতসতস রকাতিি োসপািাল প্রস্তুদির তিদদ সশ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154828 

 

# গর্িন্ত্র সূিদক দুই ধাপ এতগদয়দে বাংলাদদশ 

(ইদেফাক)  

https://www.ittefaq.com.bd/630640 

 

# ২৪ ঘণ্টায় ১০ জদির কদরািা শিাক্ত 

(প্রেম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/ct5xbr25u0 

 

 

 

                     সংদবদিশীল সংবাদদর তলংক  

         

 

# ১০ তবিাদগ তবএিতপ ও সমমিাদদর সমাদবশ শতিবার(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154859 
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# তবদরাধী শতক্তদক তিমূ সল করার জন্য রাষ্ট্রর্ন্ত্রদক ব্যবোর করদে সরকার: ফেরুল(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/553116 

 

# সরকাদরর তবরুদদ্ধ রদদশর মানুষ তবজয় তিদয়ই ঘদর তফরদব: সাইফুল েক(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154887 

 

# দুিীতি করদিই সরকার পািাল ররল করদে: বুলু(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154806 

 

# তবএিতপর গর্জাগরর্ রদদে আ.লীগ সরকার িীি: শামা ওবাদয়দ(প্রেম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/j327d69prd 

 

# ষের্দন্ত্র িয়, সরকাদরর পিি ঘটদব রাদষ্ট্রর প্রদয়াজদি: আ স ম রব(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154836 

 

# সরকার রকামলমতি তশশুদদর ধম সেীি জাতিদি পতরর্ি করার রেলায় রমদি উদেদে: ইতিতিয়ার আশরাফুল আলম(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/553013 

 

# বিসমাি সরকার তিকৃষ্ট স্বস্বরািার: এতব পার্ট স(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154862 

 

# গর্িন্ত্র সূিদক বাংলাদদদশর অবস্থাি শ্রীলঙ্কার িীদি(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/553117 

 

# ঢাকার়্ ইসলামী আদদালদির তবদক্ষাি(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154864 

 

# সরকার জিগদর্র োদি োতরদকি ধতরদয় তদদয়দে: নুরুল েক নুর(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154892 

 

# বুদকর পাটা োকদল গর্দিাট তদি, জিগর্ বাটপাতর প্রমার্ কদর রদদব:তেদরা আলম(জিকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676950 

 

# উপতিব সািদি আগামী সংসদ তিব সািদির িমুিা প্রকাতশি: বাম রজাট(সমকাল)  

https://samakal.com/politics/article/2302154845 

 

# রলোপো জািা রিই তবধায় আমাদক রকৌশদল েকাদিা েদলা: তেদরা আলম(সমকাল)  

https://samakal.com/whole-country/article/2302154827 

 

# অপ্রতুল কযান্সার তিতকৎসা তবদদশমুেী ররাগী(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154913 

 

# স্ববধ ও অববধ পদে আসদে মাংস, হুমতকদি জিস্বাস্থয(সমকাল)  

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154906 

 

# রদদার আসদে রেদরাইি রাজধািীর ৩২ িদট িদল রবিাদকিা(জিকণ্ঠ)  

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676971 

 

# ররাগীর ‘জীবি’ তিদয় বাতর্জয(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/553118 
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# রিাম্যান্সল্যাদে আবাদরা কাঁটা িাদরর রবো তিম সাদর্র রিষ্টা তবএসএদফর(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/553094 

 

# ক্রাইম রপদরাল রদদে অপেরদর্র পর স্কুলোিদক খুি, আটক ৫ োি(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/553004 

 

# উতেয়া কুতুপালং-এ ৭ োজার ইয়াবাসে ররাতেঙ্গা যুবক রগ্রফিার(ইিতকলাব)  

https://m.dailyinqilab.com/article/552880 

 

# বায়ুদূষর্ তিদয় গদবষর্া ঢাকার বািাদস তবষাক্ত প্লাতিক কর্া(প্রেম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/gdouw0e3me 

 

# ইউদিসদকার তবশ্ব ঐতিেয পাোেপুর রবৌদ্ধতবোর রেঁদষ উেদে বহুিল িবি(প্রেম আদলা)  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/nqwcqkt2du 
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