
০৭.০৮.২০২২ 

(রবিিার) 

সংিাদ গবিধারা 

সংখ্যা : ২০২২-২৩/ ৩৫ 

 

বিবিন্ন পত্রিকার অনলাইন িাস সনন প্রকাবিি গুরুত্বপূর্ স সংিাদসমূনের বলংক : 

 

# বিশুনক মানের দধু খ্াওোনি কম সনেনি উপন াগী পবরনিি সৃষ্টি করার আহ্বান রাষ্ট্রপবির 

(ইনকিলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/506968  
 

# মা ও বিশুর পুষ্টি উন্নেনন সরকার প্রবিশ্রুবিিদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী (যুগান্তর) 

https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/581241  

(বকিি বার্তা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/308904  
 

# শিখ্ োবসনানক শুিকামনা জাবননেনেন পাবকস্তাবন পররাষ্ট্রমন্ত্রী (জনিণ্ঠ) 

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/660948  

(ঢািা প াস্ট) 

https://www.dhakapost.com/national/133400  
 

# বির িারুনর্যর প্রিীক েনে শিখ্ কামাল শিেঁনি থাকনিন: স্পিকার (ইত্তেফাি) 
https://www.ittefaq.com.bd/608918  

(িাত্তলর িণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/08/06/1170417   

 ববাললাত্তশ  তকর্কশন  
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/08/06/795930  
 

# শিখ্ ফত্রজলািুনন্নো মুত্রজি বেনলন িঙ্গিনু্ধর সেন াদ্ধা : ওিােদলু কানদর (তথম আত্তলা  
https://www.prothomalo.com/politics/59ml3igtrz  
 

# মূলযিৃত্রদ্ধর পরও শদনি জ্বালাবন শিনলর দাম অননক শদনির িুলনাে কম: িথযমন্ত্রী (ইত্তেফাি) 
https://www.ittefaq.com.bd/608932  

(নয়া কশগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/682146  

(সলবাশ) 
https://sangbad.net.bd/news/national/72457/  
 

# লাওসনক িাংলানদনি বিবননোনগর আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (বকিি বার্তা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/308901  
 

# কনবাবিোে লাও বপবিআর’র সনঙ্গ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাোৎ (পেইকল-বাললাত্তশ   

https://www.daily-bangladesh.com/national/330035  
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# ’৭১ এ পরাত্রজিরা শিখ্ োবসনার জনবপ্রেিা প্রশ্নবিদ্ধ করার অপনিিাে বলপ্ত: প্রাবর্সম্পদ মন্ত্রী 

(পেইকল-বাললাত্তশ   

https://www.daily-bangladesh.com/national/330006  

 

# িাকঘর বিত্রজটাল েনল শকাননা অবিন াগ থাকনি না: শমাস্তাফা জব্বার (তথম আত্তলা) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ju6fv28th6  

(িাত্তলর িণ্ঠ) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/08/06/1170421  
 

# শিঙু্গর বিরুনদ্ধ সামাত্রজক আনদালন গনে িুলনি েনি : আবিকুল (িাত্তলর িণ্ঠ) 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/08/06/1170442  
 

# বিবপবসর লানির টাকা উন্নেন প্রকনে িযে েনেনে: জ্বালাবন প্রবিমন্ত্রী (সমিাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2208125445  
 

# পবরবিবি স্বািাবিক েনল জ্বালাবনর দাম পনুবি সনিিনা করা েনি: বিদযুৎ প্রবিমন্ত্রী (পেইকল-

বাললাত্তশ   

https://www.daily-bangladesh.com/national/329890  

 

# িাংলানদি-িীন বিপাবেক বিঠনক ৪ িুত্রি সই (আমাত্তশর সময়) 

https://www.dainikamadershomoy.com/post/388570  

 

# ‘িঙ্গমািা ফত্রজলািুন শনো মুত্রজি পদক-২২’ পানেন ৫ নারী (ইত্তেফাি) 

https://www.ittefaq.com.bd/608951  

(বকিি বার্তা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/308900  

(সমিাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2208125465  

 

# আনমবরকার বিক্সিাগ স িদর পবরদি সন শনৌ-প্রবিমন্ত্রীর (বকিি বার্তা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/308892  
 

# রাজপনথই বিএনবপর ষে নন্ত্রর জিাি শদওো েনি: পাবনসম্পদ উপমন্ত্রী (পেইকল-বাললাত্তশ   

https://www.daily-bangladesh.com/national/329970  
 

# িঙ্গিনু্ধর প্রবিকৃবিনি িীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শ্রদ্ধা বননিদন (বাললা ট্রিকবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/756891  

(তথম আত্তলা  
https://www.prothomalo.com/bangladesh/4vw38pgvaa  

 

# িীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওোং ই ঢাকাে (সলবাশ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/72456/  

(বাললা ট্রিকবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/756882  
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# চারকশত্তনর সফত্তর ঢািায় মাকিতন সহিারী  ররাষ্ট্রমন্ত্রী (বকিি বার্তা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/308896  

(ইত্তেফাি) 

https://www.ittefaq.com.bd/608956/  
 

# িাসিাো িােনে দরূপাল্লাে বকনলাবমটানর ৪০ পেসা, ঢাকাে ৩৫ পেসা (তথম আত্তলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/m2u7pbjy6z  

 ববাললাত্তশ  তকর্কশন  
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/08/06/795982  

 
# আনগর িাোে িলনি লঞ্চ (বাললা ট্রিকবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/756933  

 
# ঢাকা-িযাংকক রুনট ইউএস-িাংলার ফ্লাইট শফর শুরু ১ শসনেবর (পেইকল-বাললাত্তশ   
https://www.daily-bangladesh.com/national/330030  
 

# ২৪ ঘণ্টাে োসপািানল ৭৭ শিঙু্গনরাগী িবিস (পেইকল-বাললাত্তশ   
https://www.daily-bangladesh.com/national/329972  
 

# কনরানা: িনাি ২২০, মৃিুয ২ জননর (সলবাশ) 
https://sangbad.net.bd/news/national/72461/  

 
সংনিদনিীল সংিানদর বলংক 

# িোিে দুুঃিাসনন শদি শদউবলোনত্বর পনথ : বমজসা ফখ্রুল (নয়া কশগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/682149   
 

# েমিার স্বানথ স সরকার জনগর্নক িবল বদনে : রি  ববাললাত্তশ  তকর্কশন  
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/08/06/795906  

 
# জনগনর্র টাকা লুট করনিই জ্বালাবন শিনলর দাম িাবেনেনে : বরজিী  ববাললাত্তশ  তকর্কশন  
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/08/06/795871  

 

# জ্বালাবন শিনলর মূলযিৃত্রদ্ধর বসদ্ধান্ত বনদসে: ত্রজএম কানদর (ইত্তেফাি) 
https://www.ittefaq.com.bd/608896  

 
# িানির থালা বদনে বপষ্টটনে োি েিযার অবিন াগ, বিেক শেফিার (পেইকল-বাললাত্তশ   

https://www.daily-bangladesh.com/country/330022  

 

# রাজধানীনি ঝষ্টটকা বমবেল শথনক পুবলনির গাবে িাঙিুর  ববাললাত্তশ  তকর্কশন  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/aagmczwfk3  

 

# কাপ্তাই হ্রনদ শগাসনল শননম লাি েনলা প সটক (পেইকল-বাললাত্তশ   

https://www.daily-bangladesh.com/country/330033  
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# জুলাইনে সেনক ঝনরনে ৭৩৯ প্রার্ (সলবাশ) 

https://sangbad.net.bd/news/national/72449/  
 

# এসবপ অবফনসর সামননই সরকাবর কম সিাবরনদর দখ্ল  জ্ঞ (সলবাশ) 

https://sangbad.net.bd/news/bangladesh/72460/  
 

# কম সিারীনক িাকুরীিুযবি, পনর উৎনকাি দাবি: িদলগাবে ইউএনওর বিরুনদ্ধর অবিন াগ (সলবাশ) 

https://sangbad.net.bd/news/bangladesh/72453/  
 

# স্বামীনক িাস শথনক নাবমনে স্ত্রীনক সংঘিদ্ধ ধষ সর্: শেফিার ৬ (বাললা ট্রিকবউন) 

https://www.banglatribune.com/country/dhaka/756932  

 

# মাইনরািানস শেননর ধাক্কা: ১২ জননর পর প্রার্ শগনলা আনরকজননর (বাললা ট্রিকবউন) 

https://www.banglatribune.com/country/chitagong/756926  

 

# কনলজোিীনক সংঘিদ্ধ ধষ সনর্র অবিন ানগ োিলীনগর ২ শনিা িবেষ্কার (বাললা ট্রিকবউন) 

https://www.banglatribune.com/country/chitagong/756923/  
 

# োগল িুবরর অবিন ানগ এক িযত্রিনক বন সািন, এএসআই প্রিযাোর (তথম আত্তলা  
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1o6hjknetz  
 

# পত্রিম সীমান্তপনথ িারনি শসানা শিারািালান শিনেনে (ইত্তেফাি) 

https://www.ittefaq.com.bd/608985  
 

# িবিনি কম সিারী বননোনগ দনুীবির অবিন াগ, অবিও ফােঁস (িাত্তলর িণ্ঠ) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/08/06/1170386  
 

# বননোগ পরীোে জাবলোবি : আওোমী লীগ শনিার শেনল আটক (নয়া কশগন্ত) 

https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/682185  
 

# শফনীনি শরনলর ১৫০০ বলটার শিারাই বিনজলসে আটক ৩ (বকিি বার্তা) 

https://bonikbarta.net/home/news_description/308927  
 

# িােজালানল এক শকাষ্টট ৩০ লাখ্ টাকার বিনদবিক মুদ্রাসে শেপ্তার ১ (সমিাল) 

https://samakal.com/bangladesh/article/2208125514  
 

# আ’লীনগ শকাদল, ২ শনিার োি-পা িাঙার পর োসপািানল বননিও িাধা (সমিাল) 

https://samakal.com/whole-country/article/2208125506  
 

# সরকারী রাস্তা দখ্ল কনর কারখ্ানা (নয়া কশগন্ত) 

https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/661010  
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