
১২.০৯.২০২২   
(স োমবোর)    

সংবাদ গতিধারা 
সংখ্যা : ২০২২-২৩/৬৮    

তবতিন্ন পতিকার অনলাইন িাসসনন প্রকাতিি গুরুত্বপূর্স সংবাদসমূনের তলংক : 
# ব্রিব্রিশ ব্র িংহো নে আনরোহনে রোজো তৃতীয় চোর্ল নে রোষ্ট্রপব্রতর অব্রিেন্দে (বোিংর্োনেশ প্রব্রতব্রেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/11/807750  
(েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/11/1182446  
(বব্রেে বোতলো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313243  
 
#  োনজেো সচৌধুরীর মৃতুুনত রোষ্ট্রপব্রত-প্রধোেমন্ত্রীর সশোে (বোিংর্োনেশ প্রব্রতব্রেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/12/807904  
(ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613125  
( মেোর্) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131325  
 
# যুব মোজ আমোনের জেু বড় শব্রি: প্রধোেমন্ত্রী (যুগোন্তর) 
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/594160  
(েয়ো ব্রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/first-page/690889  
(ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613057  
 
# রোব্রে এব্রর্জোনবনের সশষেৃতু অেুষ্ঠোনে সযোগ সেনবে প্রধোেমন্ত্রী (যুগোন্তর) 
https://www.jugantor.com/national/594082  
(বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/national/762662  
 
# উজনবব্রেস্তোে  ফর সশনষ সেনশ ব্রফনরনেে ব্রিেোর (েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/11/1182436  
(বব্রেে বোতলো) 
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https://bonikbarta.net/home/news_description/313246  
 
# আ’র্ীগ ক্ষমতোর জেু ব্রবনেশীনের েোনে ধরেো সেয় েো : েোনের (েয়ো ব্রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/first-page/690881  
(ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613080/  
(বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/politics/762638  
 
# সের্োধুর্ো  ুস্থ ব্রবনেোেনের অেুতম মোধুম : েৃব্রষমন্ত্রী (েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/11/1182449  
 
# পূজোয় ব্রেরোপেো ব্রেব্রিনত েন োর হনে  রেোর: স্বরোষ্ট্রমন্ত্রী (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613069  
(যুগোন্তর) 
https://www.jugantor.com/national/594013  
( মেোর্) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131244  
 
# প্রধোেমন্ত্রীর িোরত  ফর  ফর্ হওয়োয় ব্রবএেব্রপর মে েোরোপ: তেুমন্ত্রী (প্রেম আনর্ো) 
https://www.prothomalo.com/politics/ry8a607pmy  
(েয়ো ব্রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/690842  
 
# গ্রোনমর মোেুনষর েেো ব্রচন্তো েনর  ব পব্ররেল্পেো েরনেে প্রধোেমন্ত্রীীঃ পব্ররেল্পেো মন্ত্রী (বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/country/762715  
(সেইব্রর্-বোিংর্োনেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/country/338466  
 
# সেনশর প্রব্রতব্রি ব্রশক্ষোপ্রব্রতষ্ঠোে হনব আেন্দ ব্রেনেতে: েীপু মব্রে ( মেোর্) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131288  
(েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/12/1182587  
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# ব্রেরোপে ও পুব্রিমোে ম্পন্ন েোবোর ততব্ররর আহ্বোে েোেুমন্ত্রীর (বব্রেে বোতলো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313303  
( মেোর্) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131240  
 
# সেনশর উন্নয়ে সেেনত হনর্ সচোে েুনর্ সেেনত হনব: বোব্রেজুমন্ত্রী (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613082  
 
# জেন বোর প্রতুয় ব্রেনয় েোজ েরনত হনব:  মোজের্ুোেমন্ত্রী (সেইব্রর্-বোিংর্োনেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/338380  
 
# ব্রশশু অব্রধেোর রক্ষোয় ক্র  স ক্টর বব্রে গ ে জরুব্রর: সেপুব্রি ব্রিেোর (সেইব্রর্-বোিংর্োনেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/338444  
 
# গুো  অেু ন্ধোে ও উনেোর্নে অগ্রোব্রধেোর অবুোহত রোেো হনব: প্রব্রতমন্ত্রী ( মেোর্) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131252  
 
# রোব্রশয়োনে বোিংর্োনেনশর ব্রবব্রিন্ন েোনত ব্রবব্রেনয়োনগর আহ্বোে (বব্রেে বোতলো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313299  
(সেইব্রর্-বোিংর্োনেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/338471  
 
# চোর সেয়োনর্ বব্রন্দ ব্রশশুর স্বোিোব্রবে ব্রবেোশ হয় েো: গেব্রশক্ষো প্রব্রতমন্ত্রী (সেইব্রর্-বোিংর্োনেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/338462  
 
# ব্রবএেব্রপর িোবেো ক্ষমতো, সেনশর মোেুষ েয়: পোব্রে ম্পে উপমন্ত্রী (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613075  
 
# েমলমুেী ব্রশক্ষোয় গ্রুোজুনয়িনের েক্ষ হনত হনব: ব্রশক্ষো উপমন্ত্রী  (সেইব্রর্-বোিংর্োনেশ) 
https://www.daily-bangladesh.com/national/338467  
(বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/country/chitagong/762734  
 
# বোব্রেব্রজুে বুোিংেগুনর্ো এে েনর ের্োর সেেোনবচোয়  ম্মত (ইনেফোে) 
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https://www.kalerkantho.com/online/business/2022/09/12/1182646  
 
# ব্রিব্র ব্রবর পেু ব্রবব্রক্র শুরু, পোনে সেোব্রি পব্ররবোর (েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2022/09/12/1182621  
 
# চট্টগ্রোম বন্দনরর ব্রেরোপেো বুবস্থো সেনে েুব্রশ ইউএ  সেোস্টগোেল (বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/national/762710  
 
# পব্ররেশলে সেনে এএ ব্রপ হনর্ে ৫৫ জে (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613097  
 
# ২৪ ঘণ্টোয় সরেেল ৩৬০ সেঙু্গ সরোগী হো পোতোনর্ িব্রতল, মৃতুু ১ (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613091  
 
# েনরোেোয় আরও েুইজনের মৃতুু, শেোি ৩১০ ( মেোর্) 
https://samakal.com/bangladesh/article/2209131255  
 

সংনবদনিীল সংবানদর তলংক 

# প্রেল্প সশনষর আনগই সিনে পড়নে বীর মুব্রিনযোদ্ধোনের েবর (বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/national/762685  
 
# এই ইব্র র অধীনে সেোনেো ব্রেবলোচে হনব েো: ব্রমজলো ফেরুর্ (বোিংর্োনেশ প্রব্রতব্রেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/11/807724  
 
#  রেোর ব্রবএেব্রপ সেতোনের েোনম েুৎ ো রিোনে : ব্ররজিী (বোিংর্োনেশ প্রব্রতব্রেে) 
https://www.bd-pratidin.com/national/2022/09/11/807653  
 
# এেই বুব্রি েনর্নজর  হেোরী অধুোপে ও ইউব্রপ  ব্রচব (প্রেম আনর্ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/9hl1226sn6  
 
# চব্রব ব্রশক্ষে আনেোয়োর সহোন নের ব্রবরুনদ্ধ রোষ্ট্রনরোনহর মোমর্োয় অব্রিনযোগপত্র ব্রের্ পুব্রর্শ (প্রেম আনর্ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/2gact9aaos  
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# আবোর যুিরোনষ্ট্র বন  অব্রফ  েরনত চোে তোেব্র ম এ েোে (প্রেম আনর্ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/ggwkub9mxe  
 
# চট্টগ্রোম বন্দনর েেনিইেোর সেনে চোরব্রি এয়োরগোে উদ্ধোর (প্রেম আনর্ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/6fxfrfwbr6  
 
# জব্রবর ব্রিতীয় েুোম্পো  প্রেল্প, উপনজর্ো সচয়োরমুোনের ব্রবরুনদ্ধ সিন্ডোরবোব্রজর অব্রিনযোগ, ব্রশক্ষোেলীনের মোেববন্ধে 
(প্রেম আনর্ো) 
https://www.prothomalo.com/bangladesh/ufkf9rvdqe  
 
# সিেেোনফ ইয়োবো হ চোর্ে আিে (বোিংর্োনেশ প্রব্রতব্রেে) 
https://www.bd-pratidin.com/country/2022/09/11/807747  
 
# িুর্ ব্রচব্রেৎ োয় মৃতুুর অব্রিনযোগ, হোত িোেোর ব্রচব্রেৎ ো েরোনত ব্রগনয় র্োশ হনয় ব্রফরনর্ো সু্কর্েোত্র (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613101  
 
# েুর্েোয় ব্রবআরব্রিএ সেনে ২৫ েোর্োর্ সগ্রফতোর (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613098  
 
# রোজশোহীনত পদ্মোয় সেৌেোেুব্রব, ৩ শ্রব্রমে ব্রেনেোোঁজ (ইনেফোে) 
https://www.ittefaq.com.bd/613066  
 
# পোবেো মোেব্র ে হো পোতোর্: েোবোনরর অব্রেিয়তোয় সরোগী িব্রতল বন্ধ (েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/09/12/1182636  
 
# অুোমু্বর্ুোন্স-বোন র  িংঘষল েবজোতে ও মোনয়র মৃতুু (েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2022/09/12/1182626  
 
# ব্রবএ এনফর গুব্রর্নত ব্রেহত, পতোেো তব নের ৩৪ ঘণ্টো পরও সফরত আন ব্রে র্োশ (েোনর্র েণ্ঠ) 
https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2022/09/12/1182630  
 
# প্রধোেমন্ত্রীর স্বেলপেে মনেোেয়ে ব্রেনয় পব্রবপ্রব্রব প্রশো নের ব্রিমুেী েীব্রত (েয়ো ব্রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/education/690858  
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# ৬ বের ধনর বন্ধ েেলফুর্ী সপপোর ব্রমনর্র ব্র প্ল্ুোন্ট (েয়ো ব্রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/first-page/690885  
 
# ফর্োফনর্ অ ন্তুি ১,১৬৩ ব্রশক্ষোেলী এবোর ব্রেনজরোই সেেনব উেরপত্র (েয়ো ব্রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/690852  
 
# েুোব্র নেো সেরু্র ১১ সেোব্রি িোেোর অববধ  ম্পে েুেনের মোমর্ো (েয়ো ব্রেগন্ত) 
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/690847  
 
# ধষলে মোমর্োয় েোত্রর্ীগ সেতোর জোব্রমে, আেোর্নত অ ুস্থ বোেী (যুগোন্তর) 
https://www.jugantor.com/country-news/594151  
 
# ব্রময়োেমোনর ব্রবনফোরনের শনে েোোঁপনে েোইক্ষুিংেব্রড় ( মেোর্) 
https://www.jugantor.com/country-news/594140  
 
# এবোর  ুেোমগনে অধুক্ষনে সপিোর্ েুবৃলেরো ( মেোর্) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209131317  
 
# রোব্রবনত েোত্রর্ীগ সেতোর হোনত ব্রশক্ষে র্োব্রিত ( মেোর্) 
https://samakal.com/whole-country/article/2209131297  
 
# গোইবোন্ধোয় অববধিোনব মজুত েরো ৮০০ বস্তো  োর উদ্ধোর (বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/762750  
 
# হব্রবগনে হোমর্োর ব্রশেোর রোজীব েূর হ ৪  োিংবোব্রেে (বোিংর্ো ব্রিব্রবউে) 
https://www.banglatribune.com/country/sylhet/762730  
 
# যনশোনর বন্ধ হনে েো েের্  োর-েীিেোশে েোরেোেো (বব্রেে বোতলো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313295  
 
# পদ্মোয় সেৌেোেুব্রব, ব্রেনেোোঁজ ৪ (বব্রেে বোতলো) 
https://bonikbarta.net/home/news_description/313211/  
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