
 

সংবাদ গতিধারা 
২৮ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ১৩ আশ্বিন ১৪২৯ (বুধবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৮৫  
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদ সমূপ্টের তলংক : 

# শেখ হাশ্বিনা শুধু শেশেই নন, বশ্বহশ্ববিশিও অনযতম শিরা রাষ্ট্রনায়ক : রাষ্ট্রপশ্বত (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/694608  
(বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765364  
(বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813319  
 
# েৃঢ়প্রতযয়ী শেখ হাশ্বিনা: ৭৬তম জন্মশ্বেন আজ  (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/28/1187971  
(ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614816  
(নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/694744  
 
# জলাতঙ্ক মুক্ত শ্ববি গড়শত কাজ কশর যাশ্বি: প্রধানমন্ত্রী (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765362  
(বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813325  
 
#  শকউ যশ্বে হতযা-কুয-ষড়যন্ত্র কশর ক্ষমতা েখল কশর, তশব তা োশ্বিশযাগয অপরাধ হশব: প্রধানমন্ত্রী (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614829  
 
# িবাই শ্বমশল িব উৎিব উেযাপন বাাংলার ঐশ্বতহয: শ্বিকার (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765279  
(বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813335  
(শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342071  
 
# মানবশিবায় শরাটাশ্বরয়ানরা প্রোংিনীয় কাজ করশেন : শ্বিকার (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/28/813475  
 
# ৭৫’র পর িবশেশয় িৎ-শযাগয-িাহিী শনতা শেখ হাশ্বিনা: ওবায়েুল কাশের (শেইশ্বল বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341963  
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(নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/694572  
(বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813252  
 
# গণতন্ত্র, অগ্রগশ্বত, শ্ববি নারী জাগরশণর প্রতীক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাশ্বিনা: তথ্যমন্ত্রী (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614800  
(প্রথ্ম আশলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/amw2majj1d  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/city/600105  
 
# ৫ বেশর এশ্বেশ্ববর ১৫ শ্ববশ্বলয়ন েলাশরর ঋণ িহায়তা পাওয়া যাশব : অথ্িমন্ত্রী (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/economics/694620  
(বশ্বণক বাতিা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315145/  
 
# শ্বেনশজা আশবর অশন্তযশ্বিশ্বিয়ায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শযাগোন; বাাংলাশেশের িরকার ও জনগশণর পক্ষ হশত শ্রদ্ধা শ্বনশবেন  
(বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813365  
(বশ্বণক বাতিা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315097  
 
# আগামী বের শনৌকােুশ্ববর স্থশল শিতু শ্বনমিাণ শুরু হশব: শরলপথ্মন্ত্রী (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342020  
 
# োশ্বষরা এবার পাশটর ভাশলা োম পাশবন: বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765272  
(শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341988  
 
# িরকাশ্বর কমিকতিাশের জবাবশ্বেশ্বহতা শবশড়শে: শটশ্বলশযাগাশযাগমন্ত্রী (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341961  
 
# িব েলশক শ্বনবিােশন আিার আহ্বান শেপুশ্বট শ্বিকাশরর (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133951  
(শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342030  
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(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/news/600110  
 
# শনপাশলর জলশ্ববেুযৎ আমোশ্বনশত িহায়তা োইশলন প্রশ্বতমন্ত্রী (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/27/1187791  
 
# শ্ববশেশ্বে শ্ববশ্বনশয়াগ অশনক আিশে: শনৌপ্রশ্বতমন্ত্রী (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342013  
 
# আমরা যথ্ািম্ভব দ্রুত আমাশের টাশগিশট শপৌঁোব: পযিটন প্রশ্বতমন্ত্রী (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341921  
 
# শপাোক শ্বেল্প উন্নয়ন তহশ্ববশল ঋশণর িুশের হার কমাল বাাংলাশেে বযাাংক (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/economics/694747  
 
# িাফ েযাশ্বিয়ন নারী ফুটবল েলশক বাাংলাশেে শিনাবাশ্বহনীর িাংবধিনা (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813438  
 
# পশ্বরশবেগত োড়পশের আশবেন কশরশ্বন এমন টযানাশ্বর বশের শ্বিদ্ধান্ত (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342077  
 
# েট্টগ্রাশম ‘হাশ্বিনা: এ েটার’ি শটল’-এর শ্ববশেষ প্রেেিনী (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614808/  
 
# ২০৭ বাাংলাশেশ্বেশক শফরার িুশযাগ শ্বেশত বাহরাইনশক অনুশরাধ (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/27/1187796  
 
# পাশটর আেঁ োড়াশনার যন্ত্র আশ্ববষ্কার করশলা বাশ্বর’র শ্ববজ্ঞানীরা (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614791  
 
# শেঙু্গ শ্বনশয় আশরা ৪৬০ জন হািপাতাশল, একজশনর মৃতুয (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/342022  
 
# কশরানায় একজশনর মৃতুয, েনাক্ত ৭৩৭ (আমাশের িময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/398272 
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সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 
# পঞ্চগশড় শনৌকােুশ্বব: মৃত শবশড় ৬৮ (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614756/  
 
# মানুশষর জনয শ্বেশ্বকৎিা শনই, শবকারশের জনয কাশজর শ্বনশ্চয়তা শনই : শ্বজএম কাশের (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813349  
 
# আওয়ামী লীশগর ওপশর জনগশণর আস্থা শনই : শ্বমজিা আব্বাি (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/27/813309  
 
# পতাকার লাশ্বি আশরা লম্বা করশত হশব : শ্বরজভী (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/694564  
 
# এবার েুই কমিোরীশক মারধশরর অশ্বভশযাগ এশ্বিলযাশের শ্ববরুশদ্ধ (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614830  
 
# কাউখালীশত অস্ত্রিহ শজএিএশির কমিী আটক (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614743  
 
# িাতকাশ্বনয়ায় বনযহাশ্বতর আিমশণ নারী ো শ্রশ্বমশকর মৃতুয (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/28/1187975  
 
# োেলীগ না করশল হশল থ্াকা যাশব না’ বশলই মারধর (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/28/1187972  
 
# যশোশর এক শকাশ্বট ৬৮ লাখ টাকার স্বশণির বার উদ্ধার (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/28/1187937  
 
# বুধবার োেেশলর শ্ববশক্ষাভ, বৃহিশ্বতবার িমাশবে (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/694679  
 
# রাজধানীশত মােকিহ আটক ৪৬ (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/694556  
 
# শ্বেশ্বকৎিশকর মাশয়র কাশে িশ্বল শ্বফ োশ্বব, একিশঙ্গ ১৬ কমিোরীশক বেশ্বল (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/765379  
 
# পুশ্বলে শহফাজশত শলবু শ্বময়ার মৃতুয, কনশেবল প্রতযাহার (বাাংলা শ্বিশ্ববউন) 
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https://www.banglatribune.com/country/dhaka/765358  
 
# শটকনাশফ ৮৪ হাজার ইয়াবািহ আটক ১ (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/342084  
 
# এিএিশ্বির শ্রুশ্বত পরীক্ষা শ্বেশত শ্বগশয় ধরা স্নাতশকর োেী (শেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/342074  
 
# েট্টগ্রাম বন্দর হািপাতাশল শনাশ্বটে োড়াই ১১৯ শ্বেশ্বকৎিক নািি ও কমিী োটঁাই (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133914  
 
# েট্টগ্রাশম ১২ শকাশ্বট টাকা ঋণশখলাশ্বপ মামলায় েুই বযবিায়ী কারাগাশর (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133894/  
 
# কাহালুশত অনুশমােনহীন শ্বজাংক কারখানা শ্বিলগালা (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ycqe1n6dnk  
 
# ঢাশ্ববশত োেলীশগর হামলায় োেেশলর ১৫ জন আহত (বশ্বণক বাতিা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315138  
 
# শমাহাম্মেপুশর শ্বনমিাণাধীন ভবন শথ্শক পশড় শ্রশ্বমশকর মৃতুয (জনকণ্ঠ) 
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