
 

সংবাদ গতিধারা 
২১ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ৬ আশ্বিন ১৪২৯ (বুধবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৭৮    
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূপ্টের তলংক : 

 
# সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসিয়ায় নারীদের যুক্ত করার ওপর গুরুত্বাদরাপ প্রধানমন্ত্রীর (নয়া সেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/693061  
(ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614113  
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664727  
 
# সিশুদের সবশ্ব নাগসরক সহদিদব গদে তুলদত চাই: প্রধানমন্ত্রী (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132835  
(ইনসকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/519750  
(বাাংলা সিসবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764252  
 
# প্রধানমন্ত্রীর িদে জাসতিাংদের িরণার্থী িাংস্থার হাইকসমিনাদরর িাক্ষাৎ (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614100  
 
# রাজপর্ ককাদনা েদলর পপতৃক িম্পসে নয় : ওবায়েুল কাদের (নয়া সেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/692885  
(আমাদের িময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/396996  
 
# উন্নয়ন প্রকদে ২০০ ককাসি ডলার কেদব এসডসব (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664735  
(বাাংলা সিসবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764190  
 
# িাদরর িাংকি িৃসি করদল বযবস্থা: খােযমন্ত্রী (কডইসল-বাাংলাদেি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340374  
(নয়া সেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/economics/692843  
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# িাংসৃ্কসত চচথার মাধযদম িাম্প্রোসয়কতার সবরুদদ্ধ কদ ার অবস্থান সনদত হদব: প্রাসণিম্পেমন্ত্রী (কডইসল-বাাংলাদেি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340518  
(বাাংলা সিসবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764232  
(প্রর্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/k2r8ljz1bx  
 
# সবেুযৎ প্রসতমন্ত্রীর িদে সবশ্ববযাাংক প্রসতসনসধেদলর পব ক : কেদির সবেুযৎ ও জ্বালাসন চযাদলঞ্জ সনদয় আদলাচনা 
(ইনসকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/519723  
(িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132785  
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664700  
 
# কেিদক িুস্থ রাখদত নেীর প্রবাহ িচল রাখদত হদব: কনৌপ্রসতমন্ত্রী (কডইসল-বাাংলাদেি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340375  
 
# সময়ানমার িীমাদন্ত কগালাগুসল, রাষ্ট্রেূতদের কডদক বাাংলাদেদির অবস্থান জানাল িরকার (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132770  
 
# যুক্তরাষ্ট্র িফর কিদে কেদি সফদরদেন সবমান বাসহনী প্রধান (বাাংলা সিসবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764217  
 
# ভূসম অপরাধ সনয়ন্ত্রদণ চালু হদে সডসজিাল ককি সিদেম (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614103  
 
# সময়ানমার িীমাদন্ত উদেজনা-অসস্থরতা, সবদেসি কূিনীসতকদের িহায়তা চায় ঢাকা (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614102  
 
# ভারদত কগল আরও ২ হাজার ৮০০ ককসজ ইসলি (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664694  
 
# আজ কেদি সফরদেন সবজয়ী নারী ফুিবলাররা (িাংবাে) 
https://sangbad.net.bd/news/national/76274/  
 
# কডেুদত করকডথ ৪৩৮ করাগী হািপাতাদল (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614061  
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# কদরানায় কেদি ৫ জদনর মৃতুয (প্রর্ম আদলা) 
https://www.prothomalo.com/video/bangladesh/bhj30smrkk  
 
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 

# ‘আ. লীদগর আমদল িুষু্ঠ কভাি হয় এ কর্া শুদন কোোও হাদি: ফখরুল (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/20/1185483  
 
# ইসভএম ককনার সিদ্ধান্ত গসরদবর কোো করাগ: মুসজবুল হক চুনু্ন (আমাদের িময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/396997  
 
# মালদয়সিয়া যাওয়ার প্রস্তুসতকাদল করাসহোিহ ২২ জন উদ্ধার (কাদলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/21/1185672  
 
# সতন মাদি করদল ৩১ েুেথিনা, োয়ীদের সবরুদদ্ধ কনওয়া হদে বযবস্থা (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614106  
 
# রাংপুর কমসডকযাদলর ২ কমথচারী বরখাস্ত, তেন্ত কসমসি গ ন (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614108  
 
# রাদমদক কডেু আিান্ত যুবদকর মৃতুয, বােদে করাগী (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614093  
 
# রাজিাহীদত অধযক্ষদক এমসপর মারধদরর প্রমাণ কপদয়দে তেন্ত কসমসি (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614081  
 
# এক লাখ ইয়াবািহ ৩ করাসহো কগ্রফতার (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614075  
 
# মুসক্তপণ আোদয়র মামলায় সডসবর ৭ িেদিযর ১২ বেদরর কারােণ্ড (ইদেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614036  
 
# বারবার বদলও একসি হুইল কচয়াদরর বযবস্থা হয়সন প্রসতবন্ধী সিক্ষার্থী রুসজর (নয়া সেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/sylhet/693015  
 
# রাোবালীদত নকল িরবরাদহর োদয় ৩ সিক্ষক আিক (নয়া সেগন্ত) 
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https://www.dailynayadiganta.com/barishal/692956  
 
# িাভার কপৌর োত্রসিসবদরর ২ কনতা আিক (নয়া সেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/692874  
 
# করসজস্ট্রার ভবদনর আধুসনকায়দনর োসবদত অনিদন ঢাসব সিক্ষার্থী (িমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132815  
 
# োসখল পরীক্ষায় প্রসি, িুপারিহ মাদ্রািার েুই সিক্ষদকর কারােণ্ড (িমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132830  
 
# বাউসবর বাদির িাকায় ককনা হদলা কপ্রা-সভসির সজপগাসে (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664731  
 
# করাসহো কযাম্প কর্দক সরসলদফর ২২ কমসিক িন চাল পাচার (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664716  
 
# প্রসতপদক্ষর হামলায় বদিফমুসবপ্রসব িাখা োত্রলীদগর ৬ কনতা আহত (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664690  
 
# কবনাদপাদল ১৫সি স্বদণথর বারিহ পাচারকারী আিক (ইনসকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/519717  
 
# এিএিসির প্রশ্নফাাঁি: ককন্দ্র িসচবিহ ৩ সিক্ষক আিক (কডইসল-বাাংলাদেি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/340533  
 
# গাজীপুদর উদেে অসভযাদন ১২ ককাসি িাকার িরকাসর িম্পসে উদ্ধার (কডইসল-বাাংলাদেি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/340514  
 
# ৫৯ ককাসি িাকা বাসক, বসরিাদলর ১৫সি িেদকর সবেুযৎ সবসেন্ন (বাাংলা সিসবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/barishal/764266  
 
# চুসর যাওয়া ভতুথসকর ৭৯ কম.িন িার উদ্ধার, কগ্রফতার ৯ (বাাংলা সিসবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/764246  
 
# ককািগাদডথর অসভযাদন ইসজবাইদক সমলল ৪০০ ককসজ হাঙর (বাাংলাদেি প্রসতসেন) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/20/810912  
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# কখলাসপ ঋণ কবদেদে ১১ হাজার ৮১৭ ককাসি িাকা (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/597567  
 
# ঢাসব কর্দক সেনেুপুদর ২০ লাখ িাকা ডাকাসত, ১৭ সেদনও কুল-সকনারা কনই (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/crime/597513  
 
# সনয়মবসহভূথতভাদব গদবেণা ভাতা প্রোদন ক্ষসত ৯ ককাসি িাকা (বসণক বাতথা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314359  
 
# বান্দরবাদনর সবেযালদয় িিস্ত্র গ্রুদপর অবস্থান (বসণক বাতথা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314396  
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