
 

সংবাদ গতিধারা 
২৫ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ১০ আশ্বিন ১৪২৯ (রবিিার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৮২    
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূপ্টের তলংক : 

# ররাবিঙ্গা ইস্যুতে জাবেস্ংঘ ও বিশ্ব রেোতের কার্যকর ভূবিকা কািো প্রধােিন্ত্রীর (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614407  
(িাংলাতেশ প্রবেবেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/24/812134 
(রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341311   
 
# জলিায়য ইস্যুতে ধেী রেশগুতলার অিোে ‘েযুঃখজেক: প্রধােিন্ত্রী (প্রথি আতলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/porq7u2ued  
(িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/national/764851  
(িাংলাতেশ প্রবেবেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/24/812272  
 
# ‘জাবেস্ংঘ অবধতিশতে স্বিয় অংশগ্রিণ িাংলাতেতশর অিস্থাে আরও স্যেৃঢ় কতরতে (িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/national/764862  
(স্িকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133451  
 
# র্যদ্ধ িা অথযনেবেক বেতেধাজ্ঞা রকাে জাবের িঙ্গল িতয় আেতে পাতর ো: জাবেস্ংতঘ প্রধােিন্ত্রী (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614404  
 
# অস্ত্র প্রবেতর্াবিো িন্ধ করুে, বশশুতক খােু বেে (িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/national/764750  
 
# আওয়ািী লীি স্ি স্িয় জেিতণর রভাতেই ক্ষিোয় আতস্: প্রধােিন্ত্রী (েয়া বেিন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/694023/  
(কাতলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/25/1186951  
(িাংলাতেশ প্রবেবেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/25/812432  
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# িাবণজু স্িতর্াবিো রজারোতর এফবেএ চয বিতে স্ম্মে ঢাকা-েিতপে (র্যিান্তর)  
https://www.jugantor.com/national/598561  
(জেকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664961  
 
# স্বাধীেো বিতরাধীতের েড়র্ন্ত্র রুতখ রেওয়া িতি: িযবির্যদ্ধিন্ত্রী (রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341370  
(প্রথি আতলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xuxzpxfors  
 
# রেোকিযীতের স্ংর্ে িতয় কথা িলার আহ্বাে ওিায়েযল কাতেতরর (িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/764811  
(েয়া বেিন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/693831  
 
# আিে উৎপােতে অবেশ্চয়ো রকতে রিতে: কৃবেিন্ত্রী (রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341315  
(ইেবকলাি) 
https://m.dailyinqilab.com/article/520691  
 
# বিএেবপ এখে ‘িাথা খারাপ পাবেয’-রে পবরণে িতয়তে: েথুিন্ত্রী (েয়া বেিন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/693974  
(েয়া বেিন্ত) 
https://www.banglatribune.com/politics/awami-league/764838  
(রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341382  
 
# অবেিাবর রিাকাবিলায় বিবশ্বক স্বাস্থু রকৌশল প্রণয়তের োবিে পররাষ্ট্রিন্ত্রীর (স্িকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133387  
(রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341318  
 
# িাংলাতেশ রথতক কিযী রেতি িলতোভা (কাতলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/24/1186763  
(েয়া বেিন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/administration/694019  
 
# িণোবন্ত্রক স্রকার পবরিেযতের একিাত্র পথ বেিযাচে: পবরকল্পোিন্ত্রী (প্রথি আতলা) 
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https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fzsuaeg52u  
(র্যিান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/598960  
(রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341333  
 
# বিশ্বতেোরা আিাতের প্রধােিন্ত্রীতক অেযকরণ করতেে: িীর িািােযর (িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/national/764829  
(রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341357  
 
# রেশতক উচ্চিবের ইন্টারতেতের আওোয় আো িতে: রেবলতর্ািাতর্ািিন্ত্রী (রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341334  
 
# বিজ্ঞাতের স্তঙ্গ িূলুতিাতধর জািরণ ঘোতে িতি: বিজ্ঞাে ও প্রর্যবি িন্ত্রী (কাতলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/24/1186738  
 
# রেতশ ১৩ রকাবে ইন্টারতেে িুিিারকারী: আইবস্বে প্রবেিন্ত্রী (রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341189  
 
# বিিােিন্দরগুতলার স্যবিধা আন্তজযাবেক িাতের করতে কাজ চলতেুঃ রিস্ািবরক বিিাে পবরিিে ও পর্যেে প্রবেিন্ত্রী 
(িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/764863  
 
# স্াম্প্রোবয়ক স্ম্প্রীবে িজায় রাখতে স্িাইতক স্জাি থাকতে িতি: প্রবেিন্ত্রী (স্িকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133392  
(রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341274  
 
# স্াফজয়ী রিতয়তের রকাবে োকা রেতি রস্োিাবিেী (িাংলাতেশ প্রবেবেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/24/812136  
 
# স্ারাতেতশ ৩২১৬৮ িণ্ডতপ িতি েযিযাপূজা (স্িকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133384/  
(িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/national/764779  
 
# রেঙ্গয আিান্ত আতরা ৪৪০ জে িাস্পাোতল (রেইবল-িাংলাতেশ) 
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https://www.daily-bangladesh.com/national/341322  
 
# ২৪ ঘণ্টায় কতরাোয় চারজতের িৃেয ু (স্িকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133403  
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 

# পবরষ্কার কথা এখতো স্িয় আতে পেেুাি করুে : বিজযা ফখরুল (িাংলাতেশ প্রবেবেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/24/812250  
 
# েেজােয পররাষ্ট্রেীবের কারতণ রিািা রফলতে বিয়ােিার: বজ এি কাতের (স্িকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133420  
 
# বেতক থাকার জেুই স্রকার িন্দযক িুিিার করতে: বরজভী (স্িকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133416/  
 
# রেপযবে বিকাতরর স্ংিধযোয় েয’পতক্ষর রচয়ার রোড়ােযবড় (স্িকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133434  
 
# এস্এস্বস্ পরীক্ষার িতধুই রফস্িযক লাইতভ পরীক্ষাথযী (স্িকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133441  
 
# োরী উেুতির প্রবেিাে করায় বকতশারতক রািো বেতয় রকাপাতলা িখাতেরা (স্িকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133422  
 
# এস্এস্বস্ পরীক্ষা রকতে রিািাইল বেতয় প্রতিশ, ১৪ বশক্ষকতক অিুািবে (িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/764837  
 
# েয েযাতিতন্টর িবফ রভতে রফলায় ইউএেওতক অপস্ারতণর োবিতে বিতক্ষাভ (িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/764810  
 
# ধিয বেতয় ‘আপবেকর’ িন্ততিুর অবভতর্াতি বিশ্ববিেুালয় োত্র আেক (িাংলা বিবিউে) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/764771  
 
# োত্রলীতির এক রেত্রীতক রিেস্তা-িারধর, িধুরাতে ইতেে কতলতজ বিতক্ষাভ (প্রথি আতলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/r3coy1yyxw  
 
# বেরাপোপ্রবেষ্ঠাতে চাকবরর আড়াতল িােক িুিস্া, রগ্রপ্তার ৩ (প্রথি আতলা) 
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https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/alh27pryjx  
 
# চাাঁেপযতর িীর িযবিতর্াদ্ধাতক বেজ ঘতর েযবরকাঘাতে িেুা (িাংলাতেশ প্রবেবেে) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/24/812307  
 
# রািপাল োপ বিেয ুৎতকে রথতক চয বর র্াওয়া িালািালস্ি রগ্রফোর ৬ (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614473  
 
# িা-িািার স্ািতে প্রাণ রিতলা বিশ্ববিেুালয়োতত্রর (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614438/  
 
# রিোতপাল রচকতপাতে েলারস্ি ২ পাস্তপােয র্াত্রী আেক (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614414  
 
# বেরাপোরক্ষীর চাকবরর আড়াতল িােক িুিস্া, চতির ৩ স্েস্ু আেক (কাতলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/24/1186770  
 
# িযন্সীিতে ২২ িাজার বলোর রচারাই বেতজলস্ি েযজে আেক (কাতলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/24/1186782  
 
# স্রকাবর কতলতজ বশক্ষক স্ঙ্কে, বিপাতক ১৯ িাজার বশক্ষাথযী (েয়া বেিন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/education/694003  
 
# িােক রস্িে: োত্রলীি রেোস্ি রগ্রফোর ৩ (র্যিান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/598979/  
 
# িৃিিীেতের ঘর এক িেতরও িস্তান্তর িয়বে (জেকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665063  
 
# এুাতপ্রাচ স্ড়ক রেই, িই বেতয় পারাপার (জেকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664968  
 
# উপিৃবের োকা ো রপতয় প্রধােিন্ত্রীতক রখালা বচবি, আতলাচোয় রোট্ট জযোইে (রেইবল-িাংলাতেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/341367  
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