
 

সংবাদ গতিধারা 
২৭ সসপ্টেম্বর ২০২২ / ১২ আশ্বিন ১৪২৯ (মঙ্গলবার)    

সংখ্যা : ২০২২-২৩/৮৪   
তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসপ্টন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদ সমূপ্টের তলংক : 

# দেশে পর্যটনশ্বেল্প শ্ববকাশে অবাশ্বরত সুশর্াগ : রাষ্ট্রপশ্বত (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/813031  
(জাশগাশ্বনউজ২৪) 
https://www.jagonews24.com/national/news/797583  
 
# বাাংলাশেে পর্যটশন শ্ববপুল সম্ভাবনার দেে: প্রধানমন্ত্রী (রু্গান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/599756  
 
# ‘দেখ হাশ্বসনা: এ টু্র শ্বলশজন্ড’ প্রামাণ্য চলশ্বিত্র সবার জনয উনু্মক্ত (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614696  
(জাশগাশ্বনউজ২৪) 
https://www.jagonews24.com/entertainment/news/797539  
 
# সাশজো দচৌধুরী ইশ্বতহাশসর গুরুত্বপূণ্য অধযায় : শ্বিকার (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812977  
(দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341744  
 
# বীর মুশ্বক্তশর্াদ্ধাশের শ্বনশয় চলশ্বিত্র শ্বনমযাশণ্র উশেযাগ দনওয়া হশে: মুশ্বক্তরু্দ্ধশ্ববষয়ক মন্ত্রী (প্রথম আশলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7333xivcae  
(ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614708  
 
# 'শ্ববএনশ্বপ র্তই লাফালাশ্বফ করুক তাশত দকাশনা লাভ হশব নাাঃ ওবায়েুল কাশের (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/26/1187428  
(আমাশের সময়) 
https://ww.dainikamadershomoy.com/post/398118  
(ইনশ্বকলাব)  
https://www.dailyinqilab.com/article/521431  
 
# মােক সাপ্লাইকারীশের আইশনর আওতায় আনা হশব: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341780  
(নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/administration/694522  
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(ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614665  
 
# শ্ববএনশ্বপ দফর দপট্রলশবামা ছুড়শল প্রশ্বতশরাধাঃ তথযমন্ত্রী (আমাশের সময়) 
https://www.dainikamadershomoy.com/post/398120  
(প্রথম আশলা) 
https://www.prothomalo.com/politics/gtn6dfm7h4  
(নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/politics/694348  
 
# জাপাশনর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাশথ দমাশমশনর শ্বিপাশ্বিক ববঠক (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/694521  
(বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812982  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133773  
 
# জাইকা দথশক ৬০ দকাশ্বট েলার বাশজট সাশপাশটযর আো পশ্বরকল্পনামন্ত্রীর (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812873  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133687/  
(জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/665162  
 
# শ্বনরবশ্বেন্ন দমাবাইল দসবা শ্বনশ্বিত করশত সরকার বদ্ধপশ্বরকর: দটশ্বলশর্াগাশর্াগমন্ত্রী (দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341823  
(রু্গান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/news/599815  
 
# বাাংলাশেে বায়ু দথশক শ্ববেুযৎ উৎপােনশক গুরুত্ব শ্বেশে: জ্বালাশ্বন প্রশ্বতমন্ত্রী (দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341854  
 
# শ্ববশেশ্বে পর্যটকশের জনয বাাংলাশেে ভ্রমশণ্ শ্বনশষধাজ্ঞা প্রতযাহার (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812918  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133746  
(বাাংলা শ্বট্রশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/national/765105  
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# দনৌকােুশ্ববশত মৃতশের পশ্বরবাশরর মাশে ধময প্রশ্বতমন্ত্রীর অথয সহায়তা (দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341869  
 
# ঈে-ই শ্বমলােুন্নবী ৯ অশটাবর (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614681/  
(কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/26/1187424  
(সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133732  
 
# েুগযাপূজায় শ্বনশ্বিদ্র শ্বনরাপো শ্বনশ্বিশতর শ্বনশেযে আইশ্বজশ্বপর (দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341812  
 
# বাাংলাশেে-শ্বময়ানমার সীমাশন্ত োশ্বন্ত শ্বনশ্বিত করশত দনশ্বপশো’র সাশথ আশলাচনা করশব চীন : চীনা রাষ্ট্রেূত (নয়া 
শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/694526  
 
# ৬ মাশস ৫ লাখ বাাংলাশেশ্বেশক শ্বভসা দেওয়া হশয়শছ: দসৌশ্বে রাষ্ট্রেূত (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812848  
(দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/341721  
 
# ১ অশটাবর দথশক অনশনট কলড্রশপ িশ্বতপূরণ্ শ্বতনগুণ্ (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/26/1187425  
 
# দেশের ১৯ অঞ্চশলর নেীবন্দশর সতকযতা সাংশকত (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812980  
 
# দেঙু্গশত আরও শ্বতনজশনর মৃতুয, হাসপাতাশল ভশ্বতয ৪৮২ (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812889  
 
# কশরানায় মৃতুয ৬ জশনর, েনাক্ত ৭১৮ (প্রথম আশলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/coronavirus/svj7l8b19s  
 

সংপ্টবদনিীল সংবাপ্টদর তলংক 
# পঞ্চগশড় দনৌকােুশ্বব: শ্বিতীয় শ্বেশন ২৬ লাে উদ্ধার, এখশনা শ্বনশখাোঁজ ৩০ (প্রথম আশলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/569g9np0ge  
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# শ্বনবযাচশন কারচুশ্বপ হয় না, ইশ্বতহাশসর বড় দকৌতুক : আ স ম রব (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/26/812950  
 
# ঢাকা দবাশেযর তেশন্তও মশ্বনপুর উিশ্ববেযালয় ও কশলশজর অধযশির শ্বনশয়াগ অববধ (প্রথম আশলা) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/saoo0o5m0y  
 
# ইয়াবা শ্বেশয় ফাোঁসাশত শ্বগশয় দফোঁশস দগশলন শ্বনশজরাই (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/26/812997  
 
# পাচাশরর সময় কুশ্বমল্লায় বাশস শ্বমলল মহাশ্ববপন্ন উলু্লক (বাাংলাশেে প্রশ্বতশ্বেন) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/26/812970  
 
# বশঙ্গাপসাগশর অববধভাশব মাছ শ্বেকার, ৬ দরাশ্বহঙ্গাসহ আটক ১৫ দজশল (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614677  
 
# প্রতীক বরাদ্দ শ্বনশয় নড়াইল শ্বেশ্বস অশ্বফশস হাতাহাশ্বত (ইশেফাক) 
https://www.ittefaq.com.bd/614671  
 
# দর্ৌতুশকর টাকা না দপশয় স্ত্রীশক হতযা, স্বামীর মৃতুযেণ্ড (কাশলর কণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/26/1187391  
 
# খাগড়াছশ্বড়র েীশ্বিনালায় পুকুশর েুশব ২ শ্বেশুর মৃতুয (নয়া শ্বেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/694437  
 
# দকরানীগঞ্জ দকন্দ্রীয় কারাগাশরর হাজশ্বতর মৃতুয (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133703  
 
# ভুল দসশট পরীিা দনওয়ায় দকন্দ্র সশ্বচবশক অবযাহশ্বত (সমকাল) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209133673  
 
# এশ্বসলযাশন্ডর শ্ববরুশদ্ধ ভূশ্বম অশ্বফশসর েুই কমযচারীশক জুতাশপটার অশ্বভশর্াগ (সমকাল) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209133762  
 
# ইউএনও সমর কুমাশরর সশঙ্গ কাজ করশত চান না ১৪ জনপ্রশ্বতশ্বনশ্বধ (বাাংলা শ্বট্রশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/country/rajshahi/765145  
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# এমশ্বস কশলশজ সাংিবদ্ধ ধষযণ্, েু’বছশরও হয়শ্বন সািযগ্রহণ্ (বাাংলা শ্বট্রশ্ববউন) 
https://www.banglatribune.com/country/sylhet/765088/  
 
# স্বাির জাশ্বলয়াশ্বতর মামলায় ভূশ্বম কমযকতযা কারাগাশর (দেইশ্বল-বাাংলাশেে) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/341871  
 
# শ্বচশ্বন ও পামশতশলর দবোঁশধ দেওয়া ের অকার্যকর (রু্গান্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/599909  
 
# রশমশক েুনযীশ্বতর প্রশ্বতবাশে সড়শক শ্বচশ্বকৎসকরা (বশ্বণ্ক বাতযা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/315047  
 
# উশ্বখয়ায় সাত দকাশ্বট টাকার ইয়াবাসহ আটক ৩ (বশ্বণ্ক বাতযা) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/314963  
 
# প্রশ্ন ফাোঁশসর অশ্বভশর্াশগ ৬ শ্বেিক-কমযচারী সামশ্বয়ক বরখাস্ত (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665160  
 
# অপাশরেন শ্বথশয়টাশর েুই শ্বচশ্বকৎসশকর মারামাশ্বর (জনকণ্ঠ) 
https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/665142  
 
# এবার শ্বরজাভয নামদলা ৩৬ শ্ববশ্বলয়ন েলাশর (ইনশ্বকলাব) 
https://www.dailyinqilab.com/article/519999  
 
# লালমশ্বনরহাট-বুশ্বড়মারী মহাসড়ক খানাখশন্দ ভরা, দর্ন মরণ্ ফাোঁে (সাংবাে) 
https://sangbad.net.bd/news/bangladesh/76713/  
 
# দনায়াখালীশত আশ্রয়শণ্র জরাজীণ্য িশর ৪’ে পশ্বরবাশরর েুশভযাগ (সাংবাে) 
https://sangbad.net.bd/news/bangladesh/76708/  
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