
 

সংবাদ গতিধারা 
২০ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ৫ আশ্বিন ১৪২৯ (মঙ্গলবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৭৬    
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূপ্টের তলংক : 

# সরকারর অর্থের সরিক বযয় রিরিত করর্ত রাষ্ট্রপরতর রির্দেশিা (কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/19/1185167  
(বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/19/810521   
(বাাংলা রিরবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/764074  
 
# রশর্রাপা জর্য় মমর্য়র্দর রাষ্ট্রপরত ও প্রধািমন্ত্রীর অরিিন্দি (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664615  
(বাাংলা রিরবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/764052  
 
# রশশুর্দর সারবেক উন্নয়র্ি অিিয উর্দযাগ রির্য়রির্লি বঙ্গব ধ্ু  : প্রধািমন্ত্রী (কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/19/1185172  
(জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664641  
(বরিক বাতো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314245  
 
# বারকাংহাম পযার্লর্স চালের্সর অিযথেিায় প্রধািমন্ত্রীর ম াগদাি (ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613979  
(বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/19/810534  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132594  
 
# রারি এরলজার্বর্থর অর্যযরিরিয়ায় প্রধািমন্ত্রীর ম াগদাি (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/692632  
(যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/national/597108  
(বরিক বাতো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314244  
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# রিউইয়র্কের উর্ের্শ প্রধািমমন্ত্রীর লন্ডি তযাগ (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/692814  
(বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/20/810696  
(জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664667  
 
# প্রধািমন্ত্রীর্ক পারকস্তাি সফর্রর আমন্ত্রি শাহবাজ শররর্ফর (প্রথম আর্লা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/n6fmgqace6  
(িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/692794  
(বাাংলা রিরবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/764097  
 
# মমহিতী মািধুর্ের িযা য অরধকার প্ররতষ্ঠা করাই রিল বঙ্গব ধ্ু র স্বপ্ন: রিকার (বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/19/810484  
(কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/19/1185163  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132626  
 
# বাাংলার্দশ িারী ফধু টবল দলর্ক রিকার্রর অরিিন্দি (মেইরল-বাাংলার্দশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340292  
 
# মশখ হারসিা বঙ্গব ধ্ু র মর্তা রপিধু হটর্ত জার্িি িা : ওবায়দধুল কার্দর (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/692631  
 
# মলাক মদখার্িা আর্ন্দালর্ির প্ররতর্ ারগতা করর্ি রবএিরপ : কৃরেমন্ত্রী (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/692628  
(সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132612/  
(বরিক বাতো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314237/  
 
# রময়ািমার ইসধুযর্ত প্রধািমন্ত্রী ও মন্ত্রিালর্য়র রসদ্ধায রশগরগরই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  (ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613981  
(কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/19/1185157  
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(জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664614  
 
# মদশরবর্রাধীর্দর মদওয়া গুম-খধুর্ির বক্তবয রিক িয়: তথযমন্ত্রী (প্রথম আর্লা) 
https://www.prothomalo.com/politics/0fzdvqeqqt  
(ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613943  
(িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/692653  
 
# রিবোচি এর্লই একরট মহল রবশৃঙ্খলা সৃরির মচিা কর্র: খাদযমন্ত্রী (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132624  
 
# প্রধািমন্ত্রী সব সময় িীড়ার্ক প্রাধািয মদি: প্রারিসম্পদ মন্ত্রী (কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/19/1185156  
(বাাংলা রিরবউি) 
https://www.banglatribune.com/country/barishal/764091  
(জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664617  
 
# সাম্প্রদারয়ক সম্প্রীরত রবির্ির মচিা করর্ল কর্িার বযবস্থা: পররর্বশমন্ত্রী (বাাংলা রিরবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/764053  
(মেইরল-বাাংলার্দশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340257  
 
# সরকার ওর্জাি স্তর সধুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ: পররর্বশমন্ত্রী (মেইরল-বাাংলার্দশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340214  
(বরিক বাতো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314236/  
 
# দধুই লাখ ইরিএম মকিার প্রকল্প প্রস্তাব অিধুর্মাদি (কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/20/1185350  
(ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613911  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132588/  
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# ইইউসহ আরসয়ার্ির বাইর্রর মদর্শর দূত ও হাইকরমশিারর্দর সর্ঙ্গ ববিক আজ, সমসযার কূটনিরতক সমাধাি 
চায় বাাংলার্দশ (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/664666  
 
# ১৫ রদর্ি মদর্শ মররমর্টন্স এর্সর্ি ১ রবরলয়ি েলার্রর মবরশ (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/economics/692809  
 
# রাষ্ট্রদূতর্ক মের্ক সীমায পরররস্থরত রির্য় বযাখযা রদল রময়ািমার (প্রথম আর্লা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/3pg3nnqyd5  
 
# সরকারর কমেকতোর্দর রবর্দশ ভ্রমর্ির শতে রশরথল (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/administration/692673  
 
# ময়মিরসাংর্হর ৫ উপর্জলায় মধুরক্তর্ াদ্ধা কমর্েক্স উর্বাধি (বাাংলা রিরবউি) 
https://www.banglatribune.com/national/764061/  
 
# মিপারল মমর্য়র্দর কাাঁরদর্য় ইরতহাস গড়র্লা বাাংলার্দশ (বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/sports/2022/09/19/810488  
 
# টধু িোর্মর্ের সব পধুরস্কারই রজতল বাাংলার্দশ ( ধুগাযর) 
https://www.jugantor.com/sports/597154  
 
# একরদর্ি ৩৯২ মেঙ্গধু মরাগী হাসপাতার্ল িরতে (মেইরল-বাাংলার্দশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/340201  
 
# এক রদর্ি কর্রািা শিাক্ত িয়শ' িাড়াল (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132611  
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 

# আতঙ্ক কাটর্ি িা সীমার্য, তধু মব্রুর ৩০০ পররবার্রর জিয মখাাঁজা হর্ে রিরাপদ আশ্রয় (ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614001  
 
# িাত্রদল মিতার্ক িা মপর্য় বাবা-মার্য়র ওপর হামলা রিষ্ঠধু রতার বরহিঃপ্রকাশ : ররজিী (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/692599  
 
# আলধু রির্য় রবপার্ক মধুন্সীগর্ের কৃের্করা (ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613958  
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# সময় মাির্িি িা কমেকতোরা, অজধুহাত ‘পর্থ হর্লা মদরর (ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613905  
 
# ঘধুে িা মদওয়ায় প্রথম হর্য়ও রির্য়াগ িা পাওয়ার অরির্ াগ (ইর্েফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/613897  
 
#  র্শার রশক্ষা মবার্েে বািাি ত্রুরটর্ত লাখ সিদ বারতল গচ্চা মকারট টাকা (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/597204  
 
# পরীক্ষা মকর্ে রবশৃঙ্খলা,  ধুবর্কর কারাদণ্ড (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/597177  
 
# মকারট মকারট টাকা হারতর্য় মিওয়া মসই মমজবাহ মেফতার (যুগান্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/597164/  
 
# রমরসরাইর্য়  ধুবলীগ কমেীর্ক গলা মকর্ট হতযা (কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/19/1185188  
 
# আলীকদর্ম ২২ িাক গরু আটক (কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/19/1185174  
 
# রশশুর্ক ধেের্ির অরির্ ার্গ রকর্শার আটক (কার্লর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/19/1185166  
 
# সাংঘেে থামার্ত রগর্য় হামলার রশকার পধুরলশ কমেকতো (বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/20/810701  
 
# িারী রচরকৎসকর্ক শ্লীলতাহারির অরির্ ার্গ রিরাপো প্রহরী মেফতার (বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/20/810676  
 
# মটকিার্ফ দধুই মরারহঙ্গার্ক হতযা মামলার আসারম মেফতার (বাাংলার্দশ প্ররতরদি) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/19/810624  
 
# ঘধুমধধুম সীমায, মগালাগুরল চলর্িই, ১৫ োর্মর মািধুে আতর্ঙ্ক (প্রথম আর্লা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/mmv3c4y58m  
 
# সহকমেীর্দর কাি মথর্ক মিওয়া রপএর্ফর ১৫ লাখ টাকা মমর্র রদর্য়র্িি প্রধাি রশক্ষক (প্রথম আর্লা) 
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# বখয়ািড়া ঝিোয় রিিতাইর্য়র রশকার ৮ িাত্র, রিিতাইকারী আটক (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/692698  
 
# মাগুরায় হিধুমািসহ পাচারকারী আটক (িয়া রদগয) 
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/692644  
 
# বাদশ মশ্ররি প েয রশক্ষাথেীর ৭৫ শতাাংশই ঝর্র পড়র্ি (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132671  
 
# অথে আত্মসাৎ মামলায় সার্বক মসিা কমেকতোর কারাদণ্ড (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209132649  
 
# চরব িাত্রলীর্গর অবর্রার্ধ ১১রট চূড়ায পরীক্ষা বারতল (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209132606  
 
# বাউফর্ল ঘধুে দারবর অরেও ফাাঁস, এএসআই মলাজে (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664621  
 
# ৩৩৫ টি সার আত্মসার্তর অরির্ াগ, বাফার গুদার্মর কমেকতোর রবরুর্দ্ধ দধুদকর মামলা (জিকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/664596  
 
# লক্ষ্মীপধুর্র সার্রর রতি রেলারর্ক ২২ হাজার টাকা জররমািা (বরিক বাতো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314262  
 
# ব্ল্যাকর্মইর্লর মাধযর্ম িাত্রীর্দর উতযক্ত করর্তি মাদরাসা রশক্ষক (মেইরল-বাাংলার্দশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/340275  
 
# িধু য়া মকাম্পারি খধুর্ল সার্ড় ৭ মকারট টাকা আত্মসাৎ, মেফতার ১ (মেইরল-বাাংলার্দশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/340256  
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