
 

সংবাদ গতিধারা 
০২ অক্টাবর ২০২২ / ১৭ আতিন ১৪২৯ (রতববার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৮৯  
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসক্ন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদ সমূক্ের তলংক : 

 
# উন্নি ও সমৃদ্ধ বাংলাক্দি গড়ক্ি উৎপাদনিীলিা বৃতদ্ধ অপতরোর্স : রাষ্ট্রপতি (বাংলাক্দি প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/10/01/814595 
(আমাক্দর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/398963   
 
# উৎপাদনিীলিাই উন্নয়ক্নর গতিক্ক ত্বরাতিি কক্র : প্রধানমন্ত্রী (বাংলাক্দি প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/10/01/814603  
 
# রু্দ্ধাপরাধী ও বঙ্গবনু্ধর খু্তনক্দর দদক্ি তিতরক্য় আনার দেষ্টা েলক্ে: প্রধানমন্ত্রী (ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615136  
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/665602    
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134468  
 
# সাংবাতদক দিায়াব খ্াক্নর মৃিুযক্ি প্রধানমন্ত্রীর দিাক (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/665552  
 
# প্ররু্তির রু্ক্গ তপ্রন্ট তমতিয়াক্ক েযাক্লক্ের সমু্মখ্ীন েক্ি েয়: তিকার (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765909/  
 
# আগামী প্রজক্ের কাক্ে সম্প্রীতির তবি িুক্ল তদক্ি েক্ব: তিকার (বাংলাক্দি প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/10/02/814792  
 
# মোত্মা গান্ধী তেক্লন িাতিকামী মানুক্ের পথপ্রদিসক —মুতিরু্দ্ধতবেয়ক মন্ত্রী (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315530  
(ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342821  
 
# তবিৃঙ্খলা করক্ল তবএনতপক্ক আগুক্নর মুক্খ্ পড়ক্ি েক্ব : ওবায়দুল কাক্দর (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695537  
(ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615206  
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(আমাক্দর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/398983  
 
# প্রধানমন্ত্রী তনজস্ব অক্থস জলবায়ু পতরবিসন দমাকাতবলা কক্র র্াক্েন : কৃতেমন্ত্রী  (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765974  
(রু্গাির) 
https://www.jugantor.com/country-news/601344   
(আমাক্দর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/398974  
 
# স্বপ্ন আর প্রক্েষ্টা জীবনরু্দ্ধ জক্য়র োতবকাতি: িথযমন্ত্রী  (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695554    
(ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342865  
(প্রথম আক্লা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/kmju9zsvv2  
 
# প্ররু্তিগি বযবস্থা দনওয়ায় গি োর বেক্র প্রশ্নপি িাাঁস েয়তন: তিক্ষামন্ত্রী (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134477  
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315593  
(ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342889  
 
# েকেক্ক োক্ল পুতষ্ট থাক্ক না: খ্াদযমন্ত্রী  (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134478  
(বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765886  
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315525  
 
# সরকাক্রর প্রক্েষ্টায় মর্সাদা বাড়ক্ে প্রবীর্ক্দর: সমাজকলযার্মন্ত্রী  (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134534  
(ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342845  
 
# সাম্প্রদাতয়ক সম্প্রীতি সৃতষ্টক্ি প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টাি স্থাপন কক্রক্েন —প্রাতর্সম্পদমন্ত্রী (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315594/  
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# জািীয় উন্নয়ক্ন সবাইক্ক এতগক্য় আসক্ি েক্ব: প্রবাসী কলযার্মন্ত্রী (ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/342900  
 
# বাংলাক্দিক্ক সাম্প্রদাতয়ক রাষ্ট্র বানাক্ি োইক্ে তবএনতপ : দিপুতি তিকার (ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/10/01/1189115  
(ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615189  
 
# দদক্ি সার-বীজ-জ্বালাতনর দকাক্না সংকি দনই: দনৌপ্রতিমন্ত্রী (ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342872  
 
# প্রবীর্রা সমাক্জর অিযি গুরুত্বপূর্স অংি: জনপ্রিাসন প্রতিমন্ত্রী (ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/342837  
 
# পূবসপ্রস্তুতি থাকক্ল দুক্র্সাগ দমাকাতবলা সেজ েক্ব: িার্ প্রতিমন্ত্রী  (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134484  
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315526   
 
# দুগসাপূজা তনরাপক্দ উদর্াপক্ন সব বযবস্থা দনওয়া েক্য়ক্ে: ধমস প্রতিমন্ত্রী  (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765891  
 
# বাংলাক্দি ও দমতিক্কার মক্ধয সমক্ ািা স্মারক স্বাক্ষর (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134465  
 
# বঙ্গবনু্ধর সমাতধক্ি নবতনরু্ি আইতজতপর শ্রদ্ধা (ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615214  
 
# বাংলাক্দক্ির প্রিংসায় জাতিসংঘ সাধারর্ পতরেক্দর সিাপতি (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765972  
(ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342774  
 
# বঙ্গবনু্ধ আিজসাতিক পুরস্কার: ইউক্নক্স্কাক্ি বাংলাক্দক্ির প্রিংসা (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765898  
(ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342803  
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# দনাক্বল পুরস্কাক্রর জনয মক্নানীি েক্লন বাংলাক্দতি তেতকৎসক (ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342855  
 
# এক তদক্ন সক্বসাচ্চ দিঙু্গ দরাগী োসপািাক্ল িতিস (ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615196  
 
# কক্রানায় মৃিুয ৫, িনাি ১৫.২৮ িিাংি (ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615207  
 
 

সংক্বদনিীল সংবাক্দর তলংক 
# িত্ত্বাবধায়ক সরকার োড়া দকাক্না তনবসােন েক্ি দদয়া েক্ব না : তমজসা িখ্রুল (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695293  
 
# তনবসােক্নর আক্গ প্রগতিতবক্রাধী দক্লর িাসন অিতন সক্েি : তজ এম কাক্দর (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/695695  
 
# করক্িায়ায় দনৌকািুতব: তনক্খ্াাঁজ ৩ জনক্ক উদ্ধাক্র অতির্ান (ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615157  
 
# র্ক্িাক্র আক্েয়াস্ত্রসে অববধ অস্ত্র বযবসায়ী দেিিার (ইক্েিাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/615146  
 
# পথতিশু তদবস আজ: ৬০% পথতিশু দর্ৌন তনপীড়ক্নর তিকার (কাক্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/10/02/1189294  
 
# দিকনাক্ি দির কৃেকক্ক অপেরর্ কক্রক্ে দরাতেঙ্গা সন্ত্রাসীরা (ক্িইতল বাংলাক্দি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/342874  
 
# পুতলি কমসকিসার প্রিারর্ার তিকার িযালক-িযাতলকা! (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/others/765951  
 
# খ্ামারবাতড় দথক্ক অধসক্কাতি িাকার দজনাক্রির ‘গাক্য়ব’ (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/765971  
 
# ধেসর্ ও নবজািক েিযার অতিক্র্াক্গ দমম্বার দেিিার (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/sylhet/765944  
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# এমতি মাক্জক্দ দিে কর্সিুলী গযাস (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134544  
 
# উল্লাপাড়ায় বিগাক্ের িাল দিক্ে পক্ড় কৃতেশ্রতমক তনেি, আেি ৫ (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2210134472  
 
# দরাতেঙ্গা পাসক্পািস জাতলয়াতিক্ি জনপ্রতিতনতধ পুতলি (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134541  
 
# জািীয় পতরেয়পক্ি স্ত্রীক্ক দবান বানাক্না আতনসুর দেপ্তার (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2210134526  
 
# েস্তািক্রর পরও েলু েয়তন োসপািাল, দকাতি িাকার র্ন্ত্রপাতি নষ্ট (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665577  
 
# তসরাজতদখ্াক্ন মদ দখ্ক্য় মাদরাসায় আ’লীগ দনিার মািলাতম! (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/695524  
 
# কুতব কযাম্পাক্স গুতল ককক্িল তবক্ফারর্ (রু্গাির) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/601371  
 
# ঋর্ পতরক্িাক্ধ তবমাক্নর গচ্চা ১০৯ দকাতি িাকা (রু্গাির) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/601367  
 
# দিসবুক্ক ধমসীয় উসকাতনমূলক স্ট্যািাস দদওয়ার অতিক্র্াক্গ িরুর্ আিক (প্রথম আক্লা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/f9gw77ce5z  
 
# দিকনাক্ি ৬ লাখ্ িাকা মুতিপর্ তদক্য় োড়া দপক্লন বাবা-ক্েক্ল (বাংলাক্দি প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/10/01/814677  
 
# দসক্েম্বক্র দুঘসিনায় দদক্ি  ক্রক্ে ৫৭৯ প্রার্ (আমাক্দর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/398985  
 
# সাি দাতবক্ি সরকাতর কমসোরীক্দর মানববন্ধন (বতর্ক বািসা) 
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