
 

সংবাদ গতিধারা 
১৫ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ৩১ ভাদ্র ১৪২৯ (বৃহস্পতিবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৭১    
তবতভন্ন পতিকার অনলাইন ভাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূপ্টহর তলংক : 

 
# রাষ্ট্রপতির সপ্টে তবদায়ী সাক্ষাৎ সদারাইস্বামীর (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/763236  
(কাপ্টলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/14/1183463  
 
# লন্ডন ও তনউইয়প্টকসর উপ্টেপ্টি সকাপ্টল ঢাকা িযাগ করপ্টবন প্রধানমন্ত্রী (প্টদি রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/national/2022/09/15/381226  
(ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613472  
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313642  
 
# সরকার আগামী তনবসাচপ্টন সব রাজননতিক দপ্টলর অংিগ্রহর্ চায় : প্রধানমন্ত্রী (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/691458  
(সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339131  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/government/595231  
 
# ভারি সফরকাপ্টল গৃহীি তসদ্ধান্তসমূহ সেপ্টক উভয় সদপ্টির জনগর্ লাভবান হপ্টবন : প্রধানমন্ত্রী (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/691499  
(বাংলাপ্টদি প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/14/808732  
(ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613411  
 
# প্রধানমন্ত্রীর সপ্টে ভারিীয় হাইকতমিনার সদারাইস্বামীর তবদায়ী সাক্ষাৎ (সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339094  
(ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613373/  
 
# আপ্টদালন বা তনবসাচন সকাোও তবএনতপ’র সকাপ্টনা সনিা সনই: কাপ্টদর (ইপ্টেফাক) 
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https://www.ittefaq.com.bd/613392  
(নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/691467  
 
# সিখ্ হাতসনার সরকার মো-দুতভসক্ষ দূর কপ্টরপ্টে: কৃতিমন্ত্রী (সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339126  
(বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/763234  
 
# সরকাপ্টরর লক্ষয মানতবক-সামাতজক কলযার্ রাষ্ট্র গঠন: িেযমন্ত্রী (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131774/ 
(ইপ্টেফাক)  
https://www.ittefaq.com.bd/613412/  
(বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313571  
 
# খ্াদয মন্ত্রর্ালয়প্টক ৯ লাখ্ টন চাল আমদাতনর অনুপ্টমাদন (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131848 
(বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/national/763210  
(বতর্ক বািসা)  
https://bonikbarta.net/home/news_description/313636  
 
# সুপ্টদর হার বাতিপ্টয় মূলযস্ফীতি তনয়ন্ত্রর্ করা কতঠন: অেসমন্ত্রী (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664199  
(সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339089  
 
# তিক্ষােসীপ্টদর আত্মহিযার প্রবর্িা সঠকাপ্টি দুই লাখ্ তিক্ষপ্টকর প্রতিক্ষর্ শুরু (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131793  
 
# জাতিসংঘ অতধপ্টবিপ্টন সরাতহো সমসযা িুপ্টল ধরপ্টবা: পররাষ্ট্রমন্ত্রী (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664195    
(সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339010  
(কাপ্টলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/15/1183605  
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# শুল্ক তিতেপ্টল বাংলাপ্টদিপ্টক অনুপ্টরাধ সনপাপ্টলর (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131700  
 
# হাওর প্রাকৃতিক প্রপ্টয়াজপ্টনই সৃতি, অতভপ্টযাজন কপ্টরই আগাপ্টি হপ্টব: পতরকল্পনা মন্ত্রী (ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613447  
 
# পৃতেবীর সকাোও সরাগীর স্বজপ্টনরা হাসপািাপ্টলর সমপ্টেপ্টি ঘুমান না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী (প্রেম আপ্টলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/55ohtqfdvw  
 
# চলতি বেপ্টরই তবপ্টজএমতসর সব বন্ধ তমল চালু করা হপ্টব: পাটমন্ত্রী (সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339101  
 
# ২০ ফুপ্টটর কম প্রিস্ত রাস্তার উন্নয়প্টন টাকা সদব না: সময়র আতিক (প্রেম আপ্টলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/7th8url4lt  
 
# সরকাতর সসবা তনতিপ্টি সবাইপ্টক দাতয়ত্ব পালন করপ্টি হপ্টব: পলক (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/rajshahi/763291 
(সেইতল-বাংলাপ্টদি)  
https://www.daily-bangladesh.com/national/339162  
 
# হাওপ্টর স্থ্ায়ী প্রকল্প করপ্টে সরকার: পাতনসম্পদ উপমন্ত্রী (সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339099  
 
# বাংলাপ্টদি ও ভুটাপ্টনর মপ্টধয িানতজট চুতি চূিান্ত (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313573  
 
# আজ এসএসতস পরীক্ষায় বসপ্টে ২০ লাখ্ তিক্ষােসী (প্টদি রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/first-page/2022/09/15/381198 
 
# পরীক্ষা সকপ্টের ২০০ গপ্টজর মপ্টধয তনপ্টিধাজ্ঞা আপ্টরাপ (বাংলাপ্টদি প্রতিতদন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/14/808789   
 
# সদপ্টির প্রেম সুপার সস্পিালাইজে হাসপািাল উপ্টবাধন (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131719  
 
# ৯৯৯-এ সফান, প্রার্ বাাঁচপ্টলা ৮ সজপ্টলর (সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/339127  
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# প্রােতমক তবদযালপ্টয় প্রেম সকাপ্টনা তিক্ষা জাদুঘর উপ্টবাধন (ইনতকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/518002  
 
# সেেু আক্রান্ত হপ্টয় সরকেস ৩৮৯ জন হাসপািাপ্টল (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131802  
 
# িনাপ্টির হার আবারও ১০ িিাংি োিাপ্টলা (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/health/corona/763007  
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 

# প্রধানমন্ত্রী ভারি সেপ্টক তকেুই আনপ্টি পাপ্টরনতন : ফখ্রুল (কাপ্টলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/14/1183440  
 
# সদপ্টির ওপর আওয়ামী সবপপ্টরায়া দখ্লদারী চলপ্টে : তরজভী (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/691462  
 
# ইতসর সরােমযাপ আ.লীগপ্টক তটতকপ্টয় রাখ্ার িিযন্ত্র: তমজসা আব্বাস (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/595258  
 
# সদৌলিপুপ্টর োিীপ্টক সযৌন হয়রাতনর অতভপ্টযাপ্টগ তিক্ষক আটক (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209131796  
 
# সগাপপ্টন তিক্ষক তনপ্টয়াগ তদপ্টি তগপ্টয় ধরা (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209131806  
 
# তবদযালপ্টয় ক্লাস বন্ধ কপ্টর আওয়ামী লীগ প্রােসীর সভা (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209131824  
 
# চাাঁপাইনবাবগপ্টে মপ্টনানয়নপপ্টির বযাংক ড্রাফট তেনিাইপ্টয়র অতভপ্টযাগ (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209131816  
 
# তমরসরাইপ্টয় কাভােসভযান-অপ্টটাতরকিা সংঘপ্টিস তনহি ৪ (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209131833  
 
# ইতবপ্টি মধযরাপ্টি তবপ্টস্ফারর্, োিলীপ্টগর সিাপ্টপ উপাচাযস (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131818/  
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# সবপ্টিপ্টে দুপ্টযসাগ, হুমতকপ্টি সুদরবপ্টনর বনযপ্রার্ী (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/khulna/763217  
 
# টুযতরস্ট পুতলপ্টির এসআইপ্টয়র তবরুপ্টদ্ধ সগ্রফিাতর পপ্টরায়ানা (বাংলা তিতবউন) 
https://www.banglatribune.com/country/khulna/763213  
 
# এসএসতস পরীক্ষােসীপ্টক সংঘবদ্ধ ধিসপ্টর্র ঘটনায় সগ্রফিার ২ (সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/339167  
 
# টাকা না সপপ্টয় হাি সকপ্টট েতব পাঠাপ্টলা অপহরর্কারীরা (সেইতল-বাংলাপ্টদি) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/339122  
 
# সময়াপ্টদােীর্স তরএপ্টজন্ট বযবহার, ফতরদপুপ্টর হাসপািালপ্টক জতরমানা (প্টদি রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/desh/2022/09/15/381180  
 
# নজরুল তবশ্বতবদযালয়: হপ্টল ঘুমাপ্টনা োিা সকাপ্টনা সুতবধা সনই (কাপ্টলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/15/1183655  
 
# সকরানীগপ্টে দুই নারীসহ তিন মাদক কারবাতর সগ্রপ্তার (কাপ্টলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/15/1183606  
 
# আবারও বািপ্টলা েলাপ্টরর দাম (ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613428  
 
# নারায়র্গপ্টে িীব্র গযাস সংকপ্টট তদপ্টিহারা মানুি (ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613462  
 
# ভারিীয় িাপ্টকর চাপায় বাংলাপ্টদতি নারীর মৃিুয (ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613443  
 
# তেতজটাল তনরাপো আইপ্টনর মামলায় ইউতপ সচয়ারমযাপ্টনর কারাদণ্ড (ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613432  
 
# ঢাকা সকেীয় কারাগাপ্টর হাজতির মৃিুয (ইপ্টেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613397  
 
# বতরিাপ্টল ৩৩ লাখ্ টাকার কাজ তনপ্টয় হািাহাতি (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/691519  

https://www.banglatribune.com/country/khulna/763217
https://www.banglatribune.com/country/khulna/763213
https://www.daily-bangladesh.com/country/339167
https://www.daily-bangladesh.com/country/339122
https://www.deshrupantor.com/desh/2022/09/15/381180
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/15/1183655
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/15/1183606
https://www.ittefaq.com.bd/613428
https://www.ittefaq.com.bd/613462
https://www.ittefaq.com.bd/613443
https://www.ittefaq.com.bd/613432
https://www.ittefaq.com.bd/613397
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/691519


 

 
# সািক্ষীরায় ভারী বৃতিপ্টি ৬২ তকপ্টলাতমটার সবতিবাাঁধ েুাঁতকপ্টি (নয়া তদগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/691423  
 
# বাপ্টগরহাপ্টট সজায়ার ও বৃতির পাতনপ্টি ৮ হাজার মৎসয সঘর ক্ষতিগ্রস্ত (বতর্ক বািসা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313624  
 
# কুতমল্লার ৭ কপ্টলজোি তনপ্টখ্াাঁপ্টজর ঘটনায় োিার সগ্রফিার (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664242  
 
# ৩৪৫৩ তপস ইয়াবা ও ৩৬ সকতজ গাাঁজাসহ ৮ জনপ্টক সগ্রফিার করপ্টলা র যাব-১০ (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664208  
 
# তনমসাপ্টর্র তিি বেপ্টরও চালু হয়তন োিাবাস (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664230  
 
# ওতসর ‘ঘুপ্টির’ টাকায় স্ত্রী সকাতটপতি (প্রেম আপ্টলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/38jwun1jaw  
 
# েলাপ্টরর দাম বািল আরও ৭৫ পয়সা (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/595255  
 
# েয় মাপ্টস আমানি কপ্টমপ্টে ৪১৯ সকাতট টাকা (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/595263  
 

 

https://www.dailynayadiganta.com/khulna/691423
https://bonikbarta.net/home/news_description/313624
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664242
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664208
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664230
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/38jwun1jaw
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/595255
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