
 

                                                   

সংবাদ গতিধারা 

িথ্য অতধদফির, বাংলাদদশ সতিবালয়, ঢাকা, 

 ২০ মাঘ ১৪২৯, ০৩.০২.২০২৩(শুক্রবার)        

সংখ্যা : ২১১/২০২২-২৩  

 

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাস সদন প্রকাতশি গুরুত্বপূর্ স সংবাদসমূদের তলংক :       

 

# দদদশর প্রথম স্মার্ স তসটি েদব নারায়র্গঞ্জ: প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154573/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676809 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552945/ 

 

# পািালদরদলর তনম সার্কাজ উদবাধন করদলন প্রধানমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154545/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630520/ 

(যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/national/641017/ 

 

# মাদি স কািার যাদবন প্রধানমন্ত্রী, দসদেম্বদর িারি সফদরর সম্ভাবনা 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154651/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676828 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630570/ 

 

# িলতি বছরই আগারগাঁও দথদক মতিতিল পয সন্ত দমদরাদরল িালু েদব: কাদদর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154592/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676806 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/qwv2bl9der 

 

# সার-বীদজর দাম বাড়াদনা েদব না: কৃতিমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154612/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676846 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/02/854751 
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# তনব সািন ছাড়া ক্ষমিা পতরবিসন েদব না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/02/854789 

 

# আব্দুস সাোরদক ধদর রাখদি না পারা তবএনতপর ব্যথ সিা: িথ্যমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154621/ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630569/ 

(প্রথম আদলা) 

https://www.prothomalo.com/politics/vip491vsnk 

 

# তবিারক ও আইনজীবীদদর সুসম্পকস বজায় রাখদি েদব:  আইনমন্ত্রী 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/329317/ 

 

# স্মার্ স বাংলাদদশ তবতনম সাদর্ কৃতিদি আধুতনক প্রযুতি ব্যবোদরর আহ্বান স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154628/ 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676843 

 

# দতক্ষর্ এতশয়ায় মাধ্যতমক তশক্ষায় বাংলাদদশ এতগদয় : সংসদদ তশক্ষামন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/02/854785 

 

# পাঠ্যবইদয় দয িথ্য দনই, দসর্া বদল তবভ্রান্ত করার অপদিষ্টা িালাদে: তশক্ষামন্ত্রী 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630550/ 

(সংবাদ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/87035/ 

(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/02/02/406246 

 

# নতুন তবশ্বতবদ্যালদয় অধ্যাপক পদদর দকউ দযদি িান না: সংসদদ তশক্ষামন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154726/ 

(বতর্ক বািসা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/329320/ 

 

# সেদজ স্বাস্থযদসবা পাদেন অজপাড়াগাঁদয়র মানুি : স্বাস্থযমন্ত্রী 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/minister-spake/2023/02/02/854805 

 

# জলাভূতম রক্ষা ও পুনরুদ্ধাদর কাজ িলদছ: পতরদবশমন্ত্রী 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154665/ 

 

# স্মার্ স বাংলাদদশ তনম সাদর্ পুরুদির পাশাপাতশ নারীদক এতগদয় আসদি েদব: মতেলা ও তশশু তবিয়ক প্রতিমন্ত্রী 

(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676832 
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# মুতজবনগর তবশ্বতবদ্যালয় তবল পাস 

(বাংলাদদশ প্রতিতদন) 

https://www.bd-pratidin.com/national/2023/02/02/854780 

 

# আইএমএদফর প্রথম তকতি দপল বাংলাদদশ 

(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552936/ 

 

# দদতনক আমাদদর সমদয়র প্রকাশক বকস কদলাল আর দনই 

(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154576/ 

 

# রপ্তাতন আয় ৯ দশতমক ৮১ শিাংশ দবদড়দছ 

(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630582/ 

 

 

                              সংদবদনশীল সংবাদদর তলংক  

         

# মানেীন ও ভুদল িরা পাঠ্যপুিক বাতিল দাতব তবএনতপর(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/676888 

 

# উপতনব সািদন দিার্াদরর উপতস্থতি ৫ শিাংদশর দবতশ তছল না: তমজসা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2302154652/ 

 

# সরকার নিজানু ও ব্যথ স জাতি দিতর করদি িায:় তমজসা ফখরুল(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2302154591/ 

 

# আদগ েদয়দছ তিতজর্াল কারচুতপ, এবার স্মার্ স কারচুতপ: োরুনুর রশীদ(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154689/ 

 

# গর্িদন্ত্রর সংকর্ উেরদর্ গর্-আদদালদনর তবকল্প দনই : আব্দুস সালাম(কাদলর কণ্ঠ) 

https://kalerkantho.com/online/Politics/2023/02/02/1241771 

 

# আদদালন একসদে করব, আমরা তপছপা েব না: দমািফা দমােসীন(ইদেফাক) 

https://www.prothomalo.com/politics/zs01tlksau 

 

# এ সরকাদরর অধীদন সুষ্ঠ ুদিার্ সম্ভব নয়, বলদলন তেদরা আলম(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/politics/news/676842 

 

# দিাদর্র ওপর আস্থা কমদছ মানুদির(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154727/ 

 

# সাংবাতদক দরাতজনার মামলায় নারাতজ আদবদদন ২০ তবতশষ্ট নাগতরদকর উদবগ(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154679/ 

 

# 'ইউএনও, তিতস— িাঁরাই মদন েয় দদশর্ার মাতলক'(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154669/ 
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# ঢাতব েল ছািলীগ দনিার তবরুদদ্ধ িাঁদাবাতজর অতিদযাগ ব্যবসায়ীর(সমকাল) 

https://samakal.com/politics/article/2302154672/ 

 

# যদশার দমতিদকল কদলজ 

তপটিদয় ইন্টান স তিতকৎসদকর োি-পা িাঙল সেপাঠীরা(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154678/ 

 

# রাজশােী তবশ্বতবদ্যালয় 

েলছাড়া করল ছািলীগ, তবছানা তনদয় প্রশাসন িবদনর দগদর্ তশক্ষাথী(সমকাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2302154676/ 

 

# দাম বাড়ল এলতপতজর(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154599/ 

 

# সরকাদরর দিদয ়কম মূদে দবসরকাতর েজ প্যাদকজ দঘাির্া(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154569/ 

 

# গাদম সন্টস শ্রতমকদদর ন্যযনিম মজুতর ২৩ োজার করার দাতব(সমকাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2302154566/ 

 

# বাজাদর দাদমর িাদপ পুড়দছন দক্রিা(সমকাল) 

https://samakal.com/economics/article/2302154722/ 

 

# সংকদর্র মদধ্যও দাম বাড়ায় তবপাদক দক্রিা(সমকাল) 

https://samakal.com/economics/article/2302154717/ 

 

# আতড়য়াল খাঁ নদদর িাঙন আিদে অধ সশি পতরবার(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676893 

 

# বািাদস িাসদছ তবি, ব্যােি উতিদদর পরাগায়র্(জনকণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/676860 

 

# নাদর্াদর তনপাে িাইরাদস স্কুল ছাদির মৃতুয(ইনতকলাব) 

https://www.dailyinqilab.com/article/552900/ 

 

# বরাদ্দ তছল ৬ লাখ, কাজ েদয়দছ ১ লাদখর(ইদেফাক) 

https://www.ittefaq.com.bd/630564 

 

# ঢাকার বায় ুশুক্রবারও ‘অস্বাস্থযকর’(দদশ রূপান্তর) 

https://www.deshrupantor.com/national/2023/02/03/406397 
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