
 

সংবাদ গতিধারা 
 ৩ অক্টাবর ২০২২ / ১৮ আতিন ১৪২৯ (সসামবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৯০  
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসক্ন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদ সমূক্ের তলংক : 

 
# আগামী প্রজন্মের জন্য পররকরিত ন্গরায়ন্মের রিকি নন্ই : রাষ্ট্রপরত (িাাংলা রিরিউন্) 
https://www.banglatribune.com/national/766154  
(ইন্রকলাি) 
https://www.dailyinqilab.com/article/523080  
 
# কৃরিন্মেন্মে লাগসই প্রযুরি উদ্ভািন্মন্ সাংরিষ্ট সকলন্মক রন্রলস প্রন্মেষ্টা অিযাহত রাখন্মত হন্মি : রাষ্ট্রপরত (িাাংলান্মেশ 
প্ররতরেন্) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/10/02/814958  
 
# খােযশসয উৎপােন্মন্ িাাংলান্মেশ এখন্ রিন্মের জন্য উোহরে : প্রধান্মন্ত্রী  (িাাংলান্মেশ প্ররতরেন্) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/10/02/814972  
(ইন্রকলাি) 
https://www.dailyinqilab.com/article/523064  
 
# ১ লাখ ৮৫ হাজার পররিারন্মক ঘর রেন্ময়ন্মে সরকার: প্রধান্মন্ত্রী (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/601753  
(ইন্রকলাি) 
https://www.dailyinqilab.com/article/523085  
 
# মঙ্গলিার নেন্মশ রিরন্মিন্ প্রধান্মন্ত্রী (ন্য়া রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/695845  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/601747  
 
# রিকান্মরর সন্মঙ্গ ইন্মদান্মন্রশয়ার রাষ্ট্রেূন্মতর সাোৎ (কান্মলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/10/02/1189452  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134647  
(িাাংলা রিরিউন্) 
https://www.banglatribune.com/national/766100  
 
# রাজাকারন্মের তারলকার পর ন্ীরতমালা ততরর হন্মে: মুরিযুদ্ধরিিয়ক মন্ত্রী (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134597  
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(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/others/601706  
(নেইরল িাাংলান্মেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/343077  
 
# সাংখযালঘুন্মের ওপর হামলাকারীরা নকান্মন্া েন্মলর ন্য়, তারা েুিৃতৃ্ত : কান্মের (ন্য়া রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695744  
(িাাংলা রিরিউন্) 
https://www.banglatribune.com/national/766032  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/601749  
 
# সরকারর রশি কারখান্া নযন্ উৎপােন্শীলতার মন্মেল হয়: কৃরিমন্ত্রী (িাাংলা রিরিউন্) 
https://www.banglatribune.com/national/766073  
(নেইরল িাাংলান্মেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/343022  
 
# মারকনৃ্ প্ররতন্মিেন্ পযাৃন্মলােন্া কন্মর রয্ান্মির সাংস্কার শুরু হন্মত পান্মর : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  (ন্য়া রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695788  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134596  
(িাাংলা রিরিউন্) 
https://www.banglatribune.com/national/766035/  
 
# আওয়ামী লীগ সরকার সি েুন্মযাৃন্মগ মানু্ন্মির পান্মশ থান্মক: তথযমন্ত্রী (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134630  
(িাাংলা রিরিউন্) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/766096  
(ন্য়া রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695785  
 
# েীন্া পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধযস্থতা োন্ নমান্মমন্ (ইন্রকলাি) 
https://www.dailyinqilab.com/article/523066  
 
# নরারহঙ্গারা স্থান্ীয়ন্মের জন্য নিাঝা : স্বাস্থযমন্ত্রী (কান্মলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/10/02/1189458  
(সমকাল)   
https://samakal.com/whole-country/article/2210134612  
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(িাাংলা রিরিউন্)  
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/766091/  
 
# িতমৃান্ সরকান্মরর আমন্মল গেমাধযন্মমর ওপন্মর খড়গ নন্ই: প্রারেসম্পে মন্ত্রী (িাাংলা রিরিউন্) 
https://www.banglatribune.com/country/barishal/766143  
 
# িাাংলান্মেশ অঞ্চন্মলর ৫০ লাখ রিরেও সররন্ময়ন্মে রিকিক: নিরলন্মযাগান্মযাগমন্ত্রী (নেইরল িাাংলান্মেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/343104  
 
# অসাম্প্রোরয়ক িাাংলান্মেশ গন্মড় তুলন্মত হন্মি: নেপুরি রিকার (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134625  
 
# সম্প্রীরতর িাাংলান্মেশ গন্মড় তুলন্মত োন্ নশখ হারসন্া: নন্ৌপ্ররতমন্ত্রী (নেইরল িাাংলান্মেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/343070  
 
# নন্ৌিারহন্ী প্রধান্ নলিান্ন্ সিন্মর (কান্মলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/10/02/1189511  
 
# িঙ্গিনু্ধ জাতীয় কৃরি পুরস্কার পান্মে ৪৪ িযরি ও প্ররতষ্ঠান্ (িাাংলান্মেশ প্ররতরেন্) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/10/02/815015  
 
# অন্লাইন্মন্র আওতায় আসন্মে সরকারর রিএ-রেএ রিল (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134626  
 
# ১২ নকরজ এলরপরজর োম কমল ৩৫ িাকা (িরেক িাতৃা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315609  
 
# রিন্মেশগামীন্মের কন্মরান্া পরীো রিরি হাসপাতান্মল স্থান্ান্তর (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134627  
 
# নেঙু্গন্মত ২ মৃতুয, হাসপাতান্মল িরত ৃ৫৬৮ (ইন্মত্তিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615285  
 
# কন্মরান্ায় মৃতুয ১, শন্াি ৫৩৫ (ইন্মত্তিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615283  
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সংক্বদনিীল সংবাক্দর তলংক 
# আমরা্জন্গন্মের্অরধকার্রোর্িাাংলান্মেশ্রন্মাৃে্করি্:্িখরুল (কান্মলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/10/02/1189464  
 
# সরকান্মরর েমতার নকান্মন্া রন্িাৃেন্ী তিধতা নন্ই : ররজিী (ন্য়া রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695734  
 
# রাষ্ট্র সাংস্কার ও রূপান্তন্মর ‘রিতীয় মুরিযুদ্ধ’্অরন্িায ৃ: আ স ম রি (িাাংলান্মেশ প্ররতরেন্) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/10/02/815008  
 
# নিামরা স্থলিদন্মর আমোরন্-রপ্তারন্ িন্ধ থাকন্মি ৪ রেন্ (কান্মলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/10/02/1189454  
 
# ১৬ নকারি িাকা শুল্ক িাাঁরক : েুই আমোরন্কারক কারাগান্মর (কান্মলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/10/02/1189455  
 
# ঘুি, োাঁো ও রন্ন্ময়াগ িারেন্মজয সহকারী পরীো রন্য়ন্ত্রক (ইন্মত্তিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615337  
 
# নররমিযান্স  কন্মমন্মে ১০ েশরমক ৮৪ শতাাংশ (ইন্মত্তিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615333  
 
# অরিন্মস ঢুন্মক প্রন্মকৌশলীন্মক নপিান্মলন্ রিকাোর! (ইন্মত্তিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615293  
 
# রিরজরির অরিযান্মন্ নসন্মেম্বন্মর ১২১ নকারি িাকার নোরাোলান্-মােক জব্দ (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134595  
 
# নিেরগন্মে জন্স্বাস্থয সহকারী প্রন্মকৌশলীন্মক মারধন্মরর অরিন্মযাগ, আিক ৪ (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134665  
 
# অরন্রেষৃ্টকান্মলর জন্য কুরমল্লা রিেরিেযালন্ময়র হল িন্ধ নঘািো (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134600  
 
# এসএসরসর প্রশ্নিাাঁস: আরও েুই রশেক ররমান্মে (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134569  
 
# ওরসন্মক কুরপন্ময় নমািাইলন্মিান্-িাকা রন্ন্মলা েুিৃতৃ্তরা (িাাংলা রিরিউন্) 
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https://www.banglatribune.com/country/dhaka/766121  
 
# কালীগন্মে মেপান্মন্র আসন্মর হতযা, লাশ লুকান্মতই ৮ িুকরা (ন্য়া রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/695898  
 
# নির তুমব্রু সীমান্মন্ত মাইন্ রিন্মফারন্মে নরারহঙ্গা রকন্মশার রন্হত (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/601729  
 
# পািতৃয েট্টগ্রাম কমন্মেক্স, ঝকঝন্মক িিন্মন্র নিতন্মর শূন্যতা (প্রথম আন্মলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/5japxb6xpv  
 
# েশনৃ্া রেন্ময় িাাংলান্মেরশ যােীন্মের িারত যাতায়াত িন্ধ ৩০ মাস, দ্রুত সমাধান্ োরি (প্রথম আন্মলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8x57nph6py  
 
# এসরপ পররেন্ময় পুরলন্মশর সন্মঙ্গ প্রতারোয় ১০ িের নজল (জন্কণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665662  
 
# পঞ্চগন্মড় পররিহন্ শ্ররমকন্মের েু’গ্রুন্মপ সাংঘন্মি ৃআহত ১০ (ইন্রকলাি) 
https://www.dailyinqilab.com/article/523048  
 
# নিন্ান্মপাল-নপিান্মপাল িদর রেন্ময় আমোরন্-রিতারন্ িন্ধ (নেইরল িাাংলান্মেশ) 
https://www.dailyinqilab.com/article/523044  
 
# নিকন্ান্মি অস্ত্রসহ নরারহঙ্গা সন্ত্রাসী আিক (নেইরল িাাংলান্মেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/343097  
 
# সাত মান্মস সিরৃন্ম্ন নররমিযান্স (িরেক িাতৃা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315624/  
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