
 
সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

১৯ মাঘ ১৪২৯, ০২.০২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার)                                

সংখ্যা : ২১০ / ২০২২-২৩             

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদহর তলংক :    

 

# জািীয় সংসদদ রাষ্ট্রপতির সদে প্রধানমন্ত্রীর সসৌজন্য সাক্ষাৎ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154456/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676757 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630509/ 

 

# খাদ্য উৎপাদদন তনরাপদ খাদ্য উপকরর্ ব্যবহার তনতিি করা জরুতর : রাষ্ট্রপতি 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552683/ 

 

# প্রধানমন্ত্রী আজ সদদশর প্রথম ভূগিসস্থ সমদরাদরল তনম সার্ কাজ উদবাধন করদবন  

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552695/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630506/ 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86955/ 

 

# িলতি অথ সবছদর ১০ হাজার তমতলয়ন ডলাদরর সবতশ সরতমট্যান্স অতজসি হদয়দছ : সংসদদ প্রধানমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552694/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/01/854474 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/02/01/406110 

 

# ৭০টির সবতশ সদদশ সবতজ ও ফল রপ্তাতন হদে : প্রধানমন্ত্রী 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/02/01/1241064 

 

# সাগদরর পাতন সথদক হাইদরাদজন তবদ্যুৎ উৎপাদদনর আদলািনা িলদছ: প্রধানমন্ত্রী 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/government/640797 

 

# উন্নি-সমৃদ্ধ সদশ গড়দি হদল কৃতি উন্নয়দনর তবকল্প সনই : প্রধানমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552691/ 

 

# ২০০৭-২০০৮ সাদল অশুদ্ধ হদয়তছল সদদশর সংতবধান: প্রধানমন্ত্রী 

(দডইতল বাংলাদদশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/368602 
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(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154401/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552682/ 

 

# অমর একুদশ বইদমলা উদবাধন করদলন প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154404/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676711 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86895/ 

 

# বাবার আত্মজীবনী তনদয় তনতম সি গ্রাতফক নদিল 'মুতজব' তকনদলন প্রধানমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630451/ 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/iyrn79q3ft 

 

# যুদগর িাতগদদ বইদয়র তডতজটাল িাস সন জরুতর: প্রধানমন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630414/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/01/854401 

 

# বইদমলায় ৭ গ্রদের সমাড়ক উদমািন করদলন প্রধানমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/01/854388 

 

# বাংলা একাদডতম পুরস্কার তুদল তদদলন প্রধানমন্ত্রী 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/02/01/406065 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/01/854403 

 

# উপতনব সািন সুষ্ঠ ুহদয়দছ, গর্িদন্ত্রর তবজয় হদয়দছ: ওবায়দ্যল কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2302154415/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552689/ 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/q23n1pwilt 

 

# তনব সািতন বছদর দ্যনীতি সূিদক সদশদক নামাদনা উদেশ্যপ্রদর্াতদি: িথ্যমন্ত্রী  

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154484/ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552687/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630440/ 
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# ‘বীরকন্যা প্রীতিলিা’ িলতিদির তপ্রতময়ার সশাদি িথ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154446/ 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/01/854476 

 

# সদদশ তবিারাধীন মামলা ৪০ লাখ: সংসদদ আইনমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154451/ 

 

# ২০৪১ সাদলর মদে স্মাট স বাংলাদদশ হদব : তশক্ষামন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/01/854606 

(দদইতল বাংলাদদশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/368650 

 

# জ্বালাতন-সিদলর িাতহদা পূরদর্ সউদীর সহদ াতগিা িাইদলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552701/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630461/ 

(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/02/01/1241056 

 

# আগামী অতধদবশদন ওষুধ আইন পাশ হদব :  স্বাস্থমন্ত্রী 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/86948/ 

(দডইতল বাংলাদদশ) 

https://daily-bangladesh.com/national/368591 

 

# বায়ুদূির্কারীদদর তবরুদদ্ধ সব সাত্মক ব্যবস্থা গ্রহর্ করা হদব : পতরদবশমন্ত্রী 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552690/ 

 

# সরকাতর িাকতরদি শূন্য পদ সাদড় তিন লাখ: সংসদদ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154448/ 

 

# িতুথ স তশল্পতবপ্লব উপদ াগী দক্ষিা ও স াগ্যিা অজসন করদি হদব: আইতসটি প্রতিমন্ত্রী 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/1n5p7n8g5z 

 

# এবার হদজ স দি পারদবন ২৭ হাজার ১৯৮ বাংলাদদতশ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154414/ 

 

# সুতপ্রম সকাদট সর ওদয়বসাইদটর বাংলা সংস্করর্ উদবাধন  

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154377/ 
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# তডদসম্বদরই সংসদ তনব সািন: তসইতস 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676750 

 

# বাংলাদদদশর নূর খানদক ‘সলাবাল মানবাতধকার রক্ষাকিসা পুরস্কার’ তদল যুক্তরাষ্ট্র 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154511/ 

 

# শাহজালাল তবমানবন্দদর আজ সথদক তদদন ৫ ঘণ্টা উদড়াজাহাজ িলািল বন্ধ 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154521/ 

 

# ২৪ ঘণ্টায় কদরানা শনাক্ত ১২ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630432/ 

 

# একতদদন সডঙ্গুদি ২ সরাগী হাসপািাদল(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630423/ 

 

# জানুয়াতরদি সরতমট্যান্স এল ১৯৫ সকাটি ডলার 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/329218/ 

 

 

                            সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক 

 

# মাইতকং কদর সিাটার সডদকদছ পুতলশ: তমজসা আব্বাস(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2302154462/ 

 

# সরকাতর কম সকিসারাও তবদদদশ বাতড় তকনদছন: পীর ফজলুর রহমান(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154460/ 

 

# আমার তবজয় তছনিাই হদয়দছ, আদালদি  াব: তহদরা আলম(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154487/ 

 

# ব্যবসার কারদর্ তশশুদদর ওপর সনতিবািক প্রিাব কমান 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154510/ 

 

# সড়দকর মাদে তবদ্যুদির খ ুঁটি(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154519/ 

 

# কুাদনল সিদে িতলদয় সগল ২০০ একর ফসল(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154514/ 

 

# সদরজতমন : ব্রাহ্মর্বাতড়য়া-২ 

সিাদটর সগাপন বুদথ সাোদরর পদক্ষ 'ভূি'(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154506/ 
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# প্রাথতমদকর ১০০ সকতজ নতুন বই িাোতড় ব্যবসায়ীর কাদছ(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154480/ 

 

# জানুয়াতরদি সড়ক দ্যঘ সটনায় ৩২২ জদনর মৃতুু(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676717 

 

# পাবনার নাতস সং ইনতিটিউট 

পদড় আদছ ১৮ সকাটি টাকার িবন(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ls5ayy1jlp 

 

# ২২% পাউরুটি ও সবকাতর পদে তনতিদ্ধ রাসায়তনক(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/national/2023/02/02/1241471 

 

# সরকাতর কম সিারীদদর পদদান্নতি উদপতক্ষি(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/02/01/406113 
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