
 

সংবাদ গতিধারা 
২৯ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ১৪ আশ্বিন ১৪২৯ (বৃহস্পশ্বিবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৮৬  
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদ সমূপ্টের তলংক : 

# ররাশ্বহঙ্গারা বাাংলাদেদের জনয রবাঝা হদে োাঁশ্বিদেদে : প্রধানমন্ত্রী (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/28/1188124  
(বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765503  
(প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/q9mo4ze276  
 
# রেখ হাশ্বিনার জন্মশ্বেদন নদরন্দ্র রমাশ্বের শুদেচ্ছা (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/28/1188159  
(িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134094  
(বাাংলাদেে প্রশ্বিশ্বেন)  
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/29/813830  
 
# প্রধানমন্ত্রীদক জন্মশ্বেদনর উপহার পাঠাদলন মমিা (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134095  
(বাাংলাদেে প্রশ্বিশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/28/813709  
 
# শ্ববএনশ্বপ লাশ্বঠর িাদথ পিাকা রবাঁদধ রাস্তাে নামদল জবাব রেো হদব : ওবােেুল কাদের (নো শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/694815  
(প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/5pjv947yve  
(ইনশ্বকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/521983  
 
# প্রধানমন্ত্রীর রনিৃদে রেে েুববার গশ্বিদি এশ্বগদে যাদচ্ছ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (নো শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/694916  
(িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209134051  
(কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/29/1188274  
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# প্রধানমন্ত্রী রেখ হাশ্বিনা োত্রদনিা রথদক আজ শ্ববিদনিা: িথযমন্ত্রী (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614910  
(বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765480/  
(প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/09ll3kdis3  
 
# ৯০ হাজার টন ইউশ্বরো িার শ্বকনদে িরকার (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134085  
 
# লাশ্বঠ শ্বেদে মূলযস্ফীশ্বি-দ্রবযমূলয কমাদনা িম্ভব নে: পশ্বরকল্পনামন্ত্রী (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209134037  
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614890  
(রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342232  
 
# বিবমান িরকার রেদে গণিদন্ত্রর নিুন যাত্রা শুরু কদর: পাটমন্ত্রী (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765508  
(রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342279  
 
# রেখ হাশ্বিনা আদেন বদল আমরা োগযবান: খােযমন্ত্রী (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765442  
(রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342226  
 
# বাাংলাদেেদক আর শ্বপেদন িাকাদি হদব না : পশ্বরদবেমন্ত্রী (নো শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/694979  
(বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/others/environment/765459  
(রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342286  
 
# রনৌকােুশ্ববদি মৃদির স্বজনদের পাদে োাঁিাদলন ররলমন্ত্রী (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/765533  
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# রেখ হাশ্বিনার জন্মশ্বেন উপলদে স্মারক োকশ্বটশ্বকট (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134062  
(বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765521  
 
# রেখ হাশ্বিনার মদিা প্রদিযকদক রেদের কলযাদণ কাজ করদি হদব: শ্বেল্প প্রশ্বিমন্ত্রী (রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342283  
 
# নারী েদলর িাফলয অদনক বি অনুদপ্ররণা: যুব ও ক্রীিা প্রশ্বিমন্ত্রী (রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.deshrupantor.com/capital/2022/09/28/383561  
 
# বাাংলাদেদের স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী রেখ হাশ্বিনাদক শ্বিদরই: রনৌ-প্রশ্বিমন্ত্রী (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765430  
 
# রেখ হাশ্বিনা আদলাশ্বকি বাাংলাদেে গিার কাশ্বরগর: এনামুল হক োমীম (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614863  
(রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342170  
 
# রেদের মানুদের ক্রেেমিা বৃশ্বি রপদেদে : গণপূিব প্রশ্বিমন্ত্রী (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/28/1188128  
(রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342255  
 
# শ্বটকা না রনওোদের জনয আজ রথদক শ্ববদেে কযাদেইন শুরু (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614845  
 
# বাাংলাদেদের শ্বনশ্বেবষ্ট রকাদনা েলদক িমথবন কদর না যুক্তরাষ্ট্র: রাষ্ট্রেূি (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134036  
 
# যুক্তরাদষ্ট্র রপাোক রফিাশ্বন ৫৪.৪৩ েিাাংে রবদিদে (নো শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/economics/694848  
 
# ২০২৩ িাদলর এিএিশ্বি, নদেম্বদরর মদধয শ্বনববাচনী পরীো ও ফল প্রকাদের শ্বনদেবে (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134075  
(নো শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/education/694825  
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# যুক্তরাদষ্ট্রর এফশ্বেএর অনুদমােন রপদে েৃষ্টান্ত গিল এিদকএদফর ইনদজকেন তিশ্বরর কারখানা (প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/jblnbd253q  
 
# ২৪ িণ্টাে রেঙু্গদি হািপািাদল েশ্বিব ৫২৪ (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134031/  
 
# কদরানাে মৃিুযহীন শ্বেন, েনাদক্তর হার ১৪-এর ওপদর (প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/olkft1969j  
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 
# প্রধানমন্ত্রীর জন্মশ্বেদন িুশ্বপ্রম রকাদটবর আদলাচনা িোে অস্ত্রিহ আটক ৫ (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209134060  
 
# আ.লীগ মধযযুগীে েল, োত্রলীগ িাদের রপদটাো বাশ্বহনী: শ্বমজবা ফখরুল (প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/e4xd2sxuo6  
 
# ইদেন কদলদজ কলঙ্কজনক ইশ্বিহাদির জন্ম শ্বেদেদে োত্রলীগ: শ্বরজেী (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209134045  
 
# রযৌন হেরাশ্বনর অশ্বেদযাদগ োশ্ববর ৭ শ্বেোথবী বশ্বহষ্কার (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209134070  
 
# িুদের অশ্বেদযাগ, েুব্ধ হদে েুক্তদোগীদকই পুশ্বলদে শ্বেদলন এশ্বিলযান্ড (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209134084  
 
# েুই কমবচারীদক জুিাদপটা করা েূঞাপুদরর রিই এশ্বিলযান্ডদক বেশ্বল (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209134049  
 
# পাবনাে শ্ববআরশ্বটএর িহকারী পশ্বরচালক ও িার স্ত্রীর শ্ববরুদি েুেদকর মামলা (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209134028  
 
# বগুিার রেজাল িাদর কৃশ্বের িববনাে (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133942  
 
# ফিুল্লাে স্বামীর েুশ্বরকািাদি স্ত্রীদক হিযার অশ্বেদযাগ (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614916  
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# িািকাশ্বনোে ১ হাজার ৭০০ শ্বপচ ইোবািহ রেফিার ১ (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614914  
 
# শ্ববেযালদের পাশ্বন পান কদর ৬০ শ্বেোথবী হািপািাদল (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614899  
 
# মেযপ অবস্থাে উিার িরুণী, ধেবদণর শ্বেকার! (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/28/1188135  
 
# হশ্ববগদে ৯ শ্বেন ধদর শ্বনদখাাঁজ মােরািার শ্বিন োত্র (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/29/1188322  
 
# মােরািা অধযদের শ্বনদোগ বাশ্বণজয : স্ত্রীদকও ক্লাকব পদে শ্বনদোগ (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/28/1188136  
 
# োশ্বখল পরীোর রেে শ্বেদন এদি ধরা ১৯ েুো পরীোথবী (প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/znkkspypxj  
 
# োম কম হওোে বাধয হদে ওএমএদির েুগবন্ধযুক্ত চাল শ্বকনদেন হিেশ্বরদ্ররা (প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3v0kxves00  
 
# ৪ ররাশ্বহঙ্গা হিযার কথা স্বীকার কদর শ্বপস্তল হাদি শ্বেশ্বেও বািবা শ্বেদলন িরুণ (প্রথম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tsg6ezbrr9  
 
# হালুোিাদট ৩০ রবািল মেিহ রেফিার ২ (বাাংলাদেে প্রশ্বিশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/28/813699  
 
# রদমদক ১৬ কমবচারীর বেশ্বলদিও রথদম রনই ‘শ্বিশ্বন্ডদকট চক্র’ (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/765545  
 
# ‘লাখ টাকাে তেশ্বনক মুনাফা ৫ হাজার’ প্রদলােদন রকাশ্বট টাকার প্রিারণা (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/country/rajshahi/765544/  
 
# রামু িযাদজশ্বে: ১০ বেদরও শুরু হেশ্বন শ্ববচারকাজ (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/765534/  
 
# শ্বপশ্বেশ্বব অশ্বফদির গাে চুশ্বরদি বাধা রেওো কমবকিবাদক মারধর (জনকণ্ঠ) 

https://www.ittefaq.com.bd/614914
https://www.ittefaq.com.bd/614899
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/28/1188135
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/29/1188322
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/28/1188136
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/znkkspypxj
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3v0kxves00
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/tsg6ezbrr9
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/28/813699
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/765545
https://www.banglatribune.com/country/rajshahi/765544/
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/765534/


 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665314  
 
# টাঙ্গাইল পািদপাটব অশ্বফদি হেরাশ্বন রযন শ্বনিযশ্বেদনর িঙ্গী (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665294  
 
# রকাটা িুশ্ববধা রপদি স্ত্রীদক রবান বানাদলন মুশ্বক্তদযািার িন্তান! (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665289  
 
# কক্সবাজাদর র যাদবর অশ্বেযাদন এক লাখ ইোবা িহ েুই কারবারী আটক (ইনশ্বকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/521910  
 
# রোলাে বাশ্বহনী প্রধানিহ ১০ োকাি আটক (বশ্বণক বািবা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315259  
 
# মােক মামলাে পুশ্বলে িেদিযর ১৫ বেদরর রজল (রেইশ্বল-বাাংলাদেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/342292  

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665314
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665294
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665289
https://www.dailyinqilab.com/article/521910
https://bonikbarta.net/home/news_description/315259
https://www.daily-bangladesh.com/country/342292

