
 

সংবাদ গতিধারা 
২২ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ৭ আশ্বিন ১৪২৯ (বৃহস্পতিবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৭৯    
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূপ্টের তলংক : 

 
# গৃহহীনিার অতিশাপ দূর করতি ববতিক অংশীদাতরত্ব জ ারদাতরর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/693186  
(কাতের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/21/1185818  
( নকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664808  
 
# সঙ্কট জমাকাতবোয় ববতিক সংহতির আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/693305  
(বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764441  
(বাংোতদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/22/811481  
 
# জরাতহঙ্গা প্রিযাবাসতন  াতিসংতের জ ারাতো িূতমকা চান প্রধানমন্ত্রী (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614142  
(বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764286 
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/597844  
 
#  াতিসংতে পদ্মা জসিুর আতোকতচত্র প্রদশশনী পতরদশশন প্রধানমন্ত্রীর (বাংোতদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/22/811478  
 
# রূপনা চাকমাতক বাতি বিতর কতর জদওয়ার তনতদশশ প্রধানমন্ত্রীর (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614162  
(জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340738  
 
# ববতিক শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় সবাইতক একতযাতগ কা  কতর জযতি হতব: তস্পকার (বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764366   
(বাংোতদশ প্রতিতদন) 
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https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/21/811253 
(জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340718  
 
# ধতমশর অপবযবহাকারীতদর  বাব জদওয়ার আহ্বান মুতিযুদ্ধমন্ত্রীর (জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340734  
 
# রা পতে সতহংসিা ও সন্ত্রাস সৃতির পাাঁয়িারা করতে তবএনতপ : কাতদর (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/693100  
(প্রেম আতো) 
https://www.prothomalo.com/politics/cgf59waflm  
 
# তময়ানমার ইসুযতি আমাতদর জসনাবাতহনী প্রস্তুি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (কাতের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/21/1185792  
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/693288 
(ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614186   
 
# পাতকস্তাতনর স্বতে তবতিার তবএনতপতক সবতেতত্র প্রতিহি করার আহ্বান িেযমন্ত্রীর (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614172  
(প্রেম আতো) 
https://www.prothomalo.com/politics/rftznm0yhb  
(জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340672  
 
# ৯০ হা ার টন সার তকনতে সরকার (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133024  
(বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764357  
 
# তবনামূতেয বই তবিরণ: ৪৮৯ জকাতট টাকার পাঠ্যপুস্তক তকনতব সরকার (জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340676  
(বাংোতদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/21/811198  
 
# তটতসতব ৩০০ জকাতট টাকার সয়াতবন জিে তকনতব (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/economics/693297  
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https://www.dailyinqilab.com/article/520033  
 
# আমরা এখন খুব শি অবস্থাতন আতে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132904  
 
# জশখ হাতসনার  তের স্বােশকিা িার কতমশই প্রতিফতেি হতয়তে: খাদযমন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132967/  
( নকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664766  
(জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340619  
 
# এক যুতগ জদশীয় মাতের উৎপাদন ৪ গুণ জবতিতে: প্রাতণসম্পদ মন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132945  
(জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340660  
 
# পাবশিযাঞ্চতের মানুতের িাগয বদে হতে: বীর বাহাদুর উশশতসং (জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340719  
 
# তবজ্ঞাতনর সতঙ্গ মূেযতবাতধর  াগরণ েটাতি হতব: তবজ্ঞান ও প্রযুতি মন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132968  
 
# সুস্থ মানবসম্পদ োিা এতগাতনা সম্ভব নয়: জেপুতট তস্পকার (জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340727  
(বাংোতদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/21/811305  
 
# গযাস-তবদুযৎ তবিরণ ও সঞ্চােন খাতি  াইকাতক তবতনতয়াতগর আহ্বান প্রতিমন্ত্রীর (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132962/  
( নকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664778  
(আমাতদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/397159  
 
# শতিশােী করা হতে তশশু সুরো কাযশক্রম: পতরকল্পনা প্রতিমন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133003  
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#  াপান জরাতহঙ্গাতদর  নয ইউএনএইচতসআর’জক সাতি ৩ তমতেয়ন েোর জদতব (বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/764421  
(বাংোতদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/21/811177  
(বতণক বািশা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314483  
 
# পুতেতশর চার কমশকিশা হতেন অতিতরি তেআইত , ৫০  ন পুতেশ সুপার (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133009  
 
# ২৪ েণ্টায় জেঙু্গ আক্রান্ত ৪৩১, মৃিুয ১ (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614184  
 
# কতরানা শনাতির হার জবতি ১৪.৭৩ শিাংশ (আমাতদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/397192  
 
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 

# জদয়ার ই  জনা গিতনশন্স: তম শা ফখরুে (কাতের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/21/1185776  
 
# তবএনতপর কমশসূতচতি জনকতির মতিা আক্রমণ করতে পুতেশ: তর িী (কাতের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/21/1185802  
 
# আতদােতনর তরহাসশাে চেতে, ফাইনাে জখো শুরুই হয়তন: গতয়ির (কাতের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/21/1185790  
 
# তর ািশ কতম ৩৭ তবতেয়ন েোতরর তনতচ (আমাতদর সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/397154  
 
# ৬ তবেতয়র এসএসতস প্রশ্নপত্র ফাাঁস, জকন্দ্রসতচবই  তিি (প্রেম আতো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/vtwz7nkmwk  
 
# উপত ো জচয়ারমযাতনর তদতক ‘বদুক িাক’ বগুিার সংসদ সদতসযর (প্রেম আতো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/9e5900j773  
 
# তবএনতপ-পুতেশ সংেতেশ মুন্সীগঞ্জ রণতেত্র (কাতের কণ্ঠ) 
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https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/22/1185973  
 
# োতত্রর মারধতর দুই তশেক হাসপািাতে (কাতের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/22/1185952  
 
# রা ধানীর সাতি ১২% বাতিতি এতেস মশা (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133023  
 
# চট্টগ্রাতম ৪ পুতেশ কমশকিশাসহ ৬  তনর তবরুতদ্ধ মামোর আতবদন (সমকাে) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133008  
 
# ধেশতণর তশকার সু্কেোত্রীর পতরবারতক গ্রামোিা করার হুমতক, ইউতপ সদসয জগ্রপ্তার (সমকাে) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132974  
 
# নারায়ণগতঞ্জ অস্ত্র ও ককতটেসহ ৯ োকাি জগ্রফিার (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614166  
 
# জরাতহঙ্গা কযাতম্প িোতিয়ারতক কুতপতয় হিযা (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614149  
 
# প্রশ্নপত্র ফাাঁতসর েটনায় জকন্দ্র সতচবসহ ৩ তশেক জগ্রফিার (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614140  
 
# মানব পাচারকাতরর আস্তানা জেতক মােতয়তশয়াগাতম ১৫ বাংোতদতশ উদ্ধার (ইতেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614144  
 
# কুতিয়ায় জ ো োত্রেীগ-জনিার তবচার না হতে জনত্রীর আত্মহিযার হুমতক (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/693296  
 
# মুতদ জদাকাতন তটতসতবর পণয, ২০ হা ার টাকা অেশদণ্ড (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/597954  
 
# 'কতনশে' পতরচয় তদতয় মযাত তেতটর হাতি ধরা যুবক (বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/dhaka/764436  
 
# ২২ োখ টাকা আত্মসাৎ: জশে কমশতদবতস অবসর স্থতগি তচতকৎসতকর (বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/khulna/764423  
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# গতরতবর ত্রাণসামগ্রী বা াতর তবতক্র কতর তদতেন তপআইও (বাংো তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/sylhet/764394  
 
# অতফস কতে তসগাতরট হাতি ফাইে সই িার তনিযতদতনর অিযাস (জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/340746  
 
# জরত তেশতনর নাতম অতিতরি টাকা তনতেন প্রধান তশেক (জেইতে-বাংোতদশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/340709  
 
# ৪ এসএসতস পরীোেশীতক ইিতটত ং (বাংোতদশ প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/22/811473  
 
# কাতশমপুর কারাগাতর সাতবক বযাংক কমশকিশার মৃিুয ( নকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664776  
 
# উতখয়ায় জরাতহঙ্গা কযাতম্প এক নতক গোতকতট হিযা ( নকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664762  
 
# বাকৃতবতি োত্রেীতগর তবরুতদ্ধ িাংচুতরর অতিতযাগ (ইনতকোব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/520054  
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