
০৮.০৯.২০২২   
(বৃহস্পতিবার)    
সংবাদ গতিধারা 

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৬৪     
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসনন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূনের তলংক : 

# িৃিীয় দেশে পণ্য রপ্তাতির জিয তবিামূশযয ট্রািতজট সুতবধার প্রস্তাব দপশযা বাাংযাশেে (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612668  
(বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/762105  
(প্রথম আশযা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/rszjx7gmn6  

 
# বাাংযাশেে-ভারি সম্পকক দকৌেযগি অাংেীোতরশের ঊশবক: প্রধািমন্ত্রী (সমকায) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209130649  
(ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612623/  
(বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/762038  
 
# ভারিীয় তেল্পপতিশের বাাংযাশেশে তবতিশয়াশগর আহ্বাি প্রধািমন্ত্রীর (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612586  
(বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/761971 
(যুগান্তর)  
https://www.jugantor.com/national/592537  
 
# সীমান্ত হিযা েূশিয িাতমশয় আিশি সম্মি বাাংযাশেে-ভারি (যুগান্তর)  
https://www.jugantor.com/national/592566 
(আমাশের সময়)  
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394459  
 
# জািীয় কৃতি কাউতিয গঠি, সভাপতি প্রধািমন্ত্রী (বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/762058  
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# উইশমি তস্পকাসক সাতমশট দযাগ তেশি িাসখশে তস্পকার (বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806364  
(বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/761968  
(বতণ্ক বািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/312808  
 
# আমরা যা দেশয়তি ভারি সবই তেশয়শি : কাশের (দেে রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/last-page/2022/09/08/379903  
(িয়া তেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/689721  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/592660  
 
# দমাশমশির মতন্ত্রে থাকশব তকিা দসই তসদ্ধান্ত দিশবি প্রধািমন্ত্রী: কাশের (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612607/  
(িয়া তেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/689702  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/592550  
 
# অশটাবর-িশভম্বশর েুই ভাশগ উশবাধি বঙ্গবনু্ধ টাশিয (দেইতয বাাংযাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/337382  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/592523  
(জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/663618  
 
# পদ্মা দসিুশি দমাটরসাইশকয েযােয তবিশয় যা বযশযি দসিুমন্ত্রী (বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806321  
(বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/762056/  
 
# তবএিতপর তিভকরিা তবশেতে ও বেুশক: িথয ও সম্প্রোরমন্ত্রী (যুগান্তর) 
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https://www.jugantor.com/todays-paper/city/592682  
 
# তময়ািমার দথশক ২ যাখ টি োয দকিা হশব (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/592659  
(আমাশের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394471  
 
# ক্ষমিায় দজার কশর আসশি োইশয প্রতিহি করুি: পতরকল্পিামন্ত্রী (বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/762084/  
(আমাশের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394408  
(বতণ্ক বািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/312804  
 
# দকািও েয তিবকােশি িা এশয ধশরশবেঁশধ আিার সুশযাগ দিই: তেক্ষামন্ত্রী (প্রথম আশযা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1urskiwi3x  
(বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/762121/  
(জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/663647  
 
# তেক্ষাপ্রতিষ্ঠাশি রাজিীতি তিতিদ্ধ হশি পাশর িা : তেক্ষামন্ত্রী (বতণ্ক বািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/312800  
(িয়া তেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/689768  
(আমাশের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394454  
 
# মৎসযজীবীশের িাতযকা হাযিাগাশের তিশেকে প্রাতণ্সম্পেমন্ত্রীর (দেইতয বাাংযাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/337586  
 
# ‘দেশের োতহো পূরণ্ কশর তবশেশেও রফিাতি হশে রাবারঃ পতরশবেমন্ত্রী (বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/762112 
(দেইতয বাাংযাশেে) 
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https://www.daily-bangladesh.com/national/337482  
 
# আগামী সপ্তাহ দথশক যায তেতিি সড়শক হকার বসশি দেয়া হশব িা : দময়র িাপস (িয়া তেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/administration/689742   
 
# দিৌপথ আধুতিকায়ি কশর জীবিমুখী করা হশব: দিৌপতরবহি প্রতিমন্ত্রী (বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/762047/  
(বতণ্ক বািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/312798  
 
# ২০৩০ সাশযর মশধয েিভাগ স্বাক্ষরিা: গণ্তেক্ষা প্রতিমন্ত্রী (দেইতয বাাংযাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/337524  
 
# প্রাথতমশক ১৫ দসশেম্বর দথশক তেক্ষক বেতয আশবেি শুরু (বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806301  
(িয়া তেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/education/689813  
(দেে রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/last-page/2022/09/08/379905  
 
# ভারি দথশক তেশজয-গযাস আিার তবিশয় আশযােিা েযশি: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী (দেইতয বাাংযাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/337411  
 
# েীশির গুয়াাংজু রুশট তবমাশির িৃিীয় ফ্লাইশটর তটশকট তবক্রয় শুরু ১২ দসশেম্বর (সমকায) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209130634 
(িয়া তেগন্ত)  
https://www.dailynayadiganta.com/economics/689767  
(বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806387  
 
# ২ যাশখর দবতে ঘশরর োতব িুশয দেওয়া হশয়শি: ত্রাণ্ প্রতিমন্ত্রী (দেইতয বাাংযাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/337489  
 
# প্রবাসীশের সুতবধাশথক পাতিসম্পে উপমন্ত্রীর তবশেি উশেযাগ (ইশেফাক) 
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https://www.ittefaq.com.bd/612617  
 
# দসািার বাাংযা গড়শি জাপাি পাশে থাকশব: রাষ্ট্রেূি (বতণ্ক বািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/312807  
 
# ঢাকা তবশ্বতবেযাযশয়র ৫৩িম সমাবিকি আগামী ১৯ িশভম্বর (প্রথম আশযা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/7fdkzn42ba  
  
# পুতযশের অযাতি দটরতরজম ইউতিশটর প্রধাি তহশসশব দযাগ তেশযি রুহুয আতমি (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612675   
(বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806509  
 
# এক তেশি আরও ২৭৯ দেঙু্গ দরাগী হাসপািাশয (বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806352  
 
# আরও ২৮২ জশির কশরািায় েিাক্ত (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612620  
 
 

সংনবদনিীল সংবানদর তলংক 

# তবশরাধী েয তিমূকশযর েক্রান্ত করশি সরকার : তমজকা ফখরুয (বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806395  
 
# সাজাশিা তিবকােশির পােঁয়িারা োযাশে ইতস : তজ এম কাশের (বাাংযাশেে প্রতিতেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/07/806373  
 
# েট্টগ্রাশমর খােয পরীক্ষাগাশরর কাযকক্রম ১৪ মাস বন্ধ (বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/762134  
 
# ১২ দকতজ এযতপতজ তসতযন্ডাশরর োম বাড়শযা ১৬ টাকা (বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/business/761953  
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# খাশেয তবিতক্রয়ায় মাদ্রাসার ১৮ তেক্ষাথকী অসুস্থ হশয় হাসপািাশয (বাাংযা তট্রতবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/khulna/762118  
 
# রাজধািীশি হাি তবতেন্ন অবস্থায় িারীর যাে উদ্ধার (প্রথম আশযা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/8kl1xjqlz3  
 
# ৩৫ তেশি যশোশর ৮ জি এইেশস আক্রান্ত! (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612654  
 
# সাভাশর তেশুশক ধিকণ্শেষ্টার অতভশযাশগ ইমাম দগ্রফিার (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612649  
 
# দবিাশপায সীমাশন্ত ১০ তপি স্বশণ্কর বারসহ আটক ২ (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/612629  
 
# ঘুমধুম সীমাশন্ত আবাশরা দগাযাগুতয, বাড়শি আিঙ্ক (কাশযর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/08/1181283  
 
# কশযজ তেতক্ষকা মুিার মৃিুয তিশয় ধুম্রজায, স্বামীর তবরুশদ্ধ মামযা (কাশযর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/08/1181270  
 
# তিি প্রতিষ্ঠাশি দভাক্তা অতধেপ্তশরর হািা, ৫৫ হাজার টাকা জতরমািা (কাশযর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/08/1181257  
 
# অশিযর সন্তাি দেতখশয় মািৃেকাযীি িুতট, দসই তেতক্ষকা বরখাস্ত (আমাশের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394418  
 
# ৭২ যাখ টাকার ‘পে বাতণ্জয’, আ.যীগ দিিার বক্তবয ভাইরায (আমাশের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394404  
 
# তেিাজপুশর দসপতটক টযাাংশক দিশম তিি শ্রতমশকর মৃিুয (বতণ্ক বািকা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/312796 
 
# পদ্মার ভাঙশির কবশয পশড় বন্ধ দেৌযিতেয়ার ৫ িম্বর দফতরঘাট (বতণ্ক বািকা) 

https://www.banglatribune.com/country/khulna/762118
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/8kl1xjqlz3
https://www.ittefaq.com.bd/612654
https://www.ittefaq.com.bd/612649
https://www.ittefaq.com.bd/612629
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/08/1181283
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/08/1181270
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/08/1181257
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394418
https://www.dainikamadershomoy.com/post/394404
https://bonikbarta.net/home/news_description/312796


https://bonikbarta.net/home/news_description/312768   
 
# ২৫১১ দকাতটর তবজ্ঞাি তেক্ষার প্রকশল্প পশে পশে অতিয়ম (সমকায) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209130718  
 
# মােক িল্লাতের িাশম প্রবাসীশক মারধর, তবতজতবর তিি সেসয প্রিযাহার (সমকায) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209130643  
 
# পুতযে-তবএিতপ সাংঘশিকর ঘটিায় ৩৫০ জশির তবরুশদ্ধ মামযা (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/663622  
 
# ৩২ দকাতট টাকার কাশজর তঠকাোর দিই! (দেে রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/last-page/2022/09/08/379906  
 
# অতিতরক্ত এতিম িাত্র দেতখশয় অথক দযাপাশটর দেষ্টা মাদ্রাসায় (দেে রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/last-page/2022/09/08/379908  
 

https://bonikbarta.net/home/news_description/312768
https://samakal.com/bangladesh/article/2209130718
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