
 

সংবাদ গতিধারা 
১৯ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ৪ আশ্বিন ১৪২৯ (সসামবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৭৫    
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূপ্টের তলংক : 

 
# অবাধ-সুষু্ঠ নিববাচি করাই আমার সংগ্রাম: প্রধািমন্ত্রী (বনিক বার্বা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314058   
(কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/19/1185010  
(আমালের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/396611  
 
# নবনিশ রানির প্রনর্ শশষ শ্রদ্ধা প্রধািমন্ত্রীর, শশাক বইলয় স্বাক্ষর (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132474  
(কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/18/1184805  
(িয়া নেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/first-page/692558  
 
# নিউইয়লকবর উলেলশ আজ েন্ডি র্যাগ করলবি প্রধািমন্ত্রী (শেশ রুপান্তর) 
https://www.deshrupantor.com/national/2022/09/19/381921  
 
# সালজো শচৌধুরী আগামী প্রজলের জিয অিুলপ্ররিা : নিকার (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/18/1184789  
(বাংোলেশ প্রনর্নেি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/18/810131  
(শেইনে-বাংোলেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340039  
 
# মুনিযুলদ্ধর শচর্িায় নবশ্বাসী সকেলক ঐকযবদ্ধ হলর্ হলব: মুনিযুদ্ধমন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132509  
 
# নময়ািমালরর মর্বারলশে নিলক্ষপ উস্কানিমূেক নক-িা খনর্লয় শেখা হলে: কালের  (বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/763785  
(সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132419  
(িয়া নেগন্ত) 
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https://www.dailynayadiganta.com/politics/692396  
(জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664548  
 
# জামািার্ ছাড়াই কৃষকলক ঋি শেওয়া যায়: কৃনষমন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132460  
(বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/763882/  
(শেইনে-বাংোলেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339965  
 
# আর একজি শরানহঙ্গালকও ঢুকলর্ শেওয়া হলব িা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/596816/  
(সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132518  
(বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/763821/  
 
# নবলেনশরা েোর নিলয় যাক সরকার র্া চায় িা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132424  
 
# র্ারুলিযর প্রনর্ভা নবকালশ শখোধুোর নবকল্প শিই: র্থ্যমন্ত্রী (ইলেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613854  
(সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132482  
(প্রথ্ম আলো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/s9lc0pd15a  
 
# প্রানিসম্পে খালর্ নবমা সম্প্রসারলি স্বল্পসমলয় িীনর্মাো: প্রানিসম্পে মন্ত্রী (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132462  
(শেইনে-বাংোলেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340030  
 
# িযাপ বাস্তবায়ি হলে জেবায়ু পনরবর্বি শমাকানবো সহজ হলব: পনরলবশমন্ত্রী (শেইনে-বাংোলেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339978  
 
# সরকালরর পৃষ্ঠলপাষকর্ায় পার্খার্ আলরা সমৃদ্ধ হলয়লছ: মন্ত্রী (শেইনে-বাংোলেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/339975  
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# সংকর্ শথ্লক উেরলির প্রর্ীক শিৌকা : শেপুনর্ নিকার (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/18/1184798 
(ইলেফাক)  
https://www.ittefaq.com.bd/613856  
(শেইনে-বাংোলেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340043  
 
# হাজী োলিশ হলব শেলশর প্রথ্ম কযাশলেস ও ই-িনথ্র নবশ্বনবেযােয়: পেক (বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/my-campus/763896  
 
# সীমালন্ত সলববাচ্চ প্রস্তুনর্, ঢাকা চায় কূর্নিনর্ক সমাধাি (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132540/  
 
# নময়ািমালরর রাষ্ট্রেূর্লক শেলক কড়া প্রনর্বাে (ইলেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613813  
 
# সাফ িারী চযানম্পয়িনশপ, স্বপ্নপূরলির ফাইিাে আজ (আমালের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/396590  
 
# আগামী বছর এসএসনস ও এইচএসনস পরীক্ষা হলব সব নবষলয় (ইলেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613848  
(সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132451  
 
# নবশ্ববযাংলকর ভাইস শপ্রনসলেন্ট আসলছি শসামবার (বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/763856/  
 
# কলরািা সংক্রমি বাড়ায় কানরগনর কনমনর্র ৫ সুপানরশ (সংবাে) 
https://sangbad.net.bd/news/national/76059/  
 
# জনবলর্ বঙ্গবনু্ধ শচয়ালরর অিুলমােি (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132510  
 
# শেলশ ২৪ ঘণ্টায় শেঙু্গ আক্রান্ত হলয় হাসপার্ালে ভনর্ব ৩৯৯ জি (িয়া নেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/disaster/692565  
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# ৭ সপ্তালহর মলধয সলববাচ্চ শিাি, আরও ৫২৭ জলির কলরািা শিাি, হার শবলড় ১২.৭২ (সমকাে) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132447  
 
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 

# হর্যা-সন্ত্রালস নিরাজয সৃনি করলছ সরকার : ফখরুে (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/18/1184788  
 
# গিমাধযম স্বাধীির্া শভাগ করলর্ পারলছ িাাঃ শগাোম শমাহাম্মে কালের (আমালের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/396577  
 
# িাইক্ষযংছনড় সীমালন্ত নেলি শগাোগুনে, সন্ধযায় শধাোঁয়া (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/18/1184826  
 
# এক বছলর বােযনববাহ শবলড়লছ ১০ শর্াংশ (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/19/1185003  
 
# শর্কিালফ মািবপাচার চলক্রর েুই শরানহঙ্গা আর্ক (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/19/1184949  
 
# মাজালরর নখচুনড় শখলয় ভিরা হাসপার্ালে (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/18/1184806  
 
# িালকর নসলর্র নিলচ সালড় ৩ শকনজ স্বিব, আর্ক ১ (কালের কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/18/1184800  
 
# শরানহঙ্গা কযালম্প েুবৃবে হামোয় যুবক নিহর্ (ইলেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613841  
 
# নবেযােলয় জোবদ্ধর্া, ৬ শর্ানধক নশক্ষাথ্বীর পড়ালশািা বযাহর্ (ইলেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613800  
 
# সখীপুলর খােযবান্ধব কমবসূনচর চাে পালে িা ৩০২৩ জি (িয়া নেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/692561  
 
# সরাইলে ভুে নচনকৎসায় প্রসূনর্র মৃরু্যর অনভলযাগ (িয়া নেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/692560  
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# অনফস সহকারী ঢাকায় নকিলেি ৪ র্ো বানড় (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/595674  
 
# কক্সবাজালর বৃদ্ধ মা-বাবালক নপনিলয়লছ ১৭ মামোর আসানম অবাধয শছলে (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/596831  
 
# সনরলয় শেওয়া হলো চট্টগ্রালমর নেনসলক (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/596818  
 
# েুই িোরলবাঝাই ভারর্ীয় ১০ শমনিক র্ি কয়ো জব্দ (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/596780  
 
# ইয়াবা ও গাোঁজাসহ েুই শরানহঙ্গা আর্ক (আমালের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/396571  
 
# উলেগ-উৎকণ্ঠার মলধয উনখয়ায় পরীক্ষা নেলো ঘুমধুলমর ৪১৬ নশক্ষাথ্বী (আমালের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/396299  
 
# পাবিা পল্লী নবেুযৎ অনফস, গ্রাহক-নেনজএম 'শেিলেি' নিলয় শর্ােপাড় (সমকাে) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132532  
 
# আর্ মালসও বাস্তবায়ি হয়নি শানব নশক্ষাথ্বীলের োনব (সমকাে) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132478  
 
# আলরক েফা শবলড়লছ নেলমর োম, হানে ৫০-৫৫ র্াকা (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664547  
 
# যলশার-খুেিা সড়ক নিমবালি অনিয়ম (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664550  
 
# িান্দাইলে শশ্মািঘার্ েখে, কোগালছর শভোয় সৎকার (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664534  
 
# জাে সিলে চাকনর করলছি িীেফামারীর ২৪ নশক্ষক! (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664504  
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# আলিায়ারায় েু’নেি আর্লক শরলখ শপাশাক শ্রনমকলক ধষবি, ২ ধষবক শগ্রপ্তার (ইিনকোব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/519190  
 
# উপলজো শচয়ারমযালির জিয সড়লক ২ ঘণ্টা োোঁনড়লয় রইলো নশক্ষাথ্বীরা (বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/barishal/763926  
 
# ১৭ শকানর্ র্াকার সংস্কার কাজ, সপ্তাহ িা শপলরালর্ই উিলছ কালপবনর্ং (বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/khulna/763892  
 
# নময়ািমালরর মাইলি পা হানরলয় হাসপার্ালে কার্রালেি বাংোলেনশ (বাংো নিনবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/763874  
 
# বরগুিায় নশক্ষক পনরবালরর ওপর হামো, আহর্ ৪  (শেইনে-বাংোলেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/340036  
 
# বগুড়ার আনজজুে হক কলেজ, ৫ শকানর্ র্াকার হে কালজ আসলছ িা (প্রথ্ম আলো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/y0l7g0qkji  
 
# েুিবীনর্র মামোয় চট্টগ্রাম বন্দলরর সালবক কমবকর্বার কারােণ্ড (প্রথ্ম আলো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/6ta3ici52x  
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