
ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

বট্রদের সময়সূচী 

প্রচার তাফরখ:                                                   প্রচার সময়:                                  উপস্থাপক: 

 

  = ১৭ সেপ্টেম্বর/১৮ তাররখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 1/৭ = 

 

সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগারিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 

রপ্রয় সরাতা, আি শরনবার। বাংলাপ্টেশ সরলওপ্টয়র ওপ্টয়ব োইট সেপ্টক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী িারনপ্টয় রেরি আিপ্টকর 

সেপ্টনর েময়সূরি: 

ঢাকা সেপ্টক িট্টগ্রাম 

নাম ছাড়ার েময় 

সোনার বাংলা এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৭:০০** 

মহানগর প্রভাতী েকাল ০৭:৪৫ 

সুবণ ণ এক্সপ্টপ্রে সবলা ০৩:০০ 

মহানগর এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:০০ 

তূণ ণা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:৩০ 

ঢাকা সেপ্টক রেপ্টলট 

পারাবত এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:৩৫** 

িয়ন্তীকা এক্সপ্টপ্রে সবলা ১২:০০ 

কালনী এক্সপ্টপ্রে রবপ্টকল ০৪:০০ 

উপবন এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:৫০ 

ঢাকা সেপ্টক খুলনা 

সুন্দরবন এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:২০** 

রিত্রা এক্সপ্টপ্রে েন্ধ্যা ৭:০০ 

ঢাকা সেপ্টক রািশাহী 

রেল্ক-রেটি এক্সপ্টপ্রে দুপুর ০২:৪০ 

পদ্মা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:১০ 

ধূমপ্টকতু এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্। 

ঢাকা সেপ্টক রংপুর অরভমুখী রংপুর এক্সপ্টপ্রে ছাড়প্টব েকাল ০৯:০০ টায়। এছাড়া সমাবাইপ্টলর ম্যাপ্টেি অপেপ্টন TR 

রলপ্টখ সেে রেপ্টয় সেপ্টনর নাম বা সকাড রলপ্টখ 16318 নম্বপ্টর ম্যাপ্টেি পাঠাপ্টলই রিররত ম্যাপ্টেপ্টি িানপ্টত পারপ্টবন কারিত 

সেপ্টনর অবস্থান, রবলম্ব েময়েহ প্রপ্টয়ািনীয় তথ্য। 

** “সছপ্টড় যাবার কো” ব্যবহার করপ্টত হপ্টব।    



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

বট্রদের সময়সূচী 

প্রচার তাফরখ:                                                   প্রচার সময়:                                  উপস্থাপক: 

 

  = ১৭ সেপ্টেম্বর/১৮ তাররখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 2/৭ = 

 

সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগারিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 

রপ্রয় সরাতা, আি ররববার। বাংলাপ্টেশ সরলওপ্টয়র ওপ্টয়ব োইট সেপ্টক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী িারনপ্টয় রেরি আিপ্টকর 

সেপ্টনর েময়সূরি: 

ঢাকা সেপ্টক িট্টগ্রাম 

নাম ছাড়ার েময় 

সোনার বাংলা এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৭:০০** 

মহানগর প্রভাতী েকাল ০৭:৪৫ 

সুবণ ণ এক্সপ্টপ্রে সবলা ০৩:০০ 

মহানগর এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

তূণ ণা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:৩০ 

ঢাকা সেপ্টক রেপ্টলট 

পারাবত এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:৩৫** 

িয়ন্তীকা এক্সপ্টপ্রে সবলা ১২:০০ 

কালনী এক্সপ্টপ্রে রবপ্টকল ০৪:০০ 

উপবন এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:৫০ 

ঢাকা সেপ্টক খুলনা 

সুন্দরবন এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:২০** 

রিত্রা এক্সপ্টপ্রে েন্ধ্যা ৭:০০ 

ঢাকা সেপ্টক রািশাহী 

রেল্ক-রেটি এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

পদ্মা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:১০ 

ধূমপ্টকতু এক্সপ্টপ্রে েকাল ৬:০০** 

ঢাকা সেপ্টক রংপুর অরভমুখী রংপুর এক্সপ্টপ্রে আি োপ্তারহক বন্ধ্। এছাড়া সমাবাইপ্টলর ম্যাপ্টেি অপেপ্টন TR রলপ্টখ 

সেে রেপ্টয় সেপ্টনর নাম বা সকাড রলপ্টখ 16318 নম্বপ্টর ম্যাপ্টেি পাঠাপ্টলই রিররত ম্যাপ্টেপ্টি িানপ্টত পারপ্টবন কারিত সেপ্টনর 

অবস্থান, রবলম্ব েময়েহ প্রপ্টয়ািনীয় তথ্য। 

** “সছপ্টড় যাবার কো” ব্যবহার করপ্টত হপ্টব। 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

বট্রদের সময়সূচী 

প্রচার তাফরখ:                                                   প্রচার সময়:                                  উপস্থাপক: 

 

  = ১৭ সেপ্টেম্বর/১৮ তাররখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 3/৭ = 

 

সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগারিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 

রপ্রয় সরাতা, আি সোমবার । বাংলাপ্টেশ সরলওপ্টয়র ওপ্টয়ব োইট সেপ্টক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী িারনপ্টয় রেরি আিপ্টকর 

সেপ্টনর েময়সূরি: 

ঢাকা সেপ্টক িট্টগ্রাম 

নাম ছাড়ার েময় 

সোনার বাংলা এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৭:০০** 

মহানগর প্রভাতী েকাল ০৭:৪৫ 

সুবণ ণ এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

মহানগর এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:০০ 

তূণ ণা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:৩০ 

ঢাকা সেপ্টক রেপ্টলট 

পারাবত এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:৩৫** 

িয়ন্তীকা এক্সপ্টপ্রে সবলা ১২:০০ 

কালনী এক্সপ্টপ্রে রবপ্টকল ০৪:০০ 

উপবন এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:৫০ 

ঢাকা সেপ্টক খুলনা 

সুন্দরবন এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:২০** 

রিত্রা এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

ঢাকা সেপ্টক রািশাহী 

রেল্ক-রেটি এক্সপ্টপ্রে দুপুর ০২:৪০ 

পদ্মা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:১০ 

ধূমপ্টকতু এক্সপ্টপ্রে েকাল ৬:০০** 

ঢাকা সেপ্টক রংপুর অরভমুখী রংপুর এক্সপ্টপ্রে ছাড়প্টব েকাল ০৯:০০ টায়। এছাড়া সমাবাইপ্টলর ম্যাপ্টেি অপেপ্টন TR 

রলপ্টখ সেে রেপ্টয় সেপ্টনর নাম বা সকাড রলপ্টখ 16318 নম্বপ্টর ম্যাপ্টেি পাঠাপ্টলই রিররত ম্যাপ্টেপ্টি িানপ্টত পারপ্টবন কারিত 

সেপ্টনর অবস্থান, রবলম্ব েময়েহ প্রপ্টয়ািনীয় তথ্য। 

** “সছপ্টড় যাবার কো” ব্যবহার করপ্টত হপ্টব। 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

বট্রদের সময়সূচী 

প্রচার তাফরখ:                                                   প্রচার সময়:                                  উপস্থাপক: 

 

  = ১৭ সেপ্টেম্বর/১৮ তাররখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 4/৭ = 

 

সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগারিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 

রপ্রয় সরাতা, আি মঙ্গলবার। বাংলাপ্টেশ সরলওপ্টয়র ওপ্টয়ব োইট সেপ্টক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী িারনপ্টয় রেরি আিপ্টকর 

সেপ্টনর েময়সূরি: 

ঢাকা সেপ্টক িট্টগ্রাম 

নাম ছাড়ার েময় 

সোনার বাংলা এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৭:০০** 

মহানগর প্রভাতী েকাল ০৭:৪৫ 

সুবণ ণ এক্সপ্টপ্রে সবলা ০৩:০০ 

মহানগর এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:০০ 

তূণ ণা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:৩০ 

ঢাকা সেপ্টক রেপ্টলট 

পারাবত এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

িয়ন্তীকা এক্সপ্টপ্রে সবলা ১২:০০ 

কালনী এক্সপ্টপ্রে রবপ্টকল ০৪:০০ 

উপবন এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:৫০ 

ঢাকা সেপ্টক খুলনা 

সুন্দরবন এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:২০** 

রিত্রা এক্সপ্টপ্রে েন্ধ্যা ৭:০০ 

ঢাকা সেপ্টক রািশাহী 

রেল্ক-রেটি এক্সপ্টপ্রে দুপুর ০২:৪০ 

পদ্মা এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

ধূমপ্টকতু এক্সপ্টপ্রে েকাল ৬:০০** 

ঢাকা সেপ্টক রংপুর অরভমুখী রংপুর এক্সপ্টপ্রে ছাড়প্টব  েকাল ০৯:০০ টায়। এছাড়া সমাবাইপ্টলর ম্যাপ্টেি অপেপ্টন 

TR রলপ্টখ সেে রেপ্টয় সেপ্টনর নাম বা সকাড রলপ্টখ 16318 নম্বপ্টর ম্যাপ্টেি পাঠাপ্টলই রিররত ম্যাপ্টেপ্টি িানপ্টত পারপ্টবন 

কারিত সেপ্টনর অবস্থান, রবলম্ব েময়েহ প্রপ্টয়ািনীয় তথ্য। 

** “সছপ্টড় যাবার কো” ব্যবহার করপ্টত হপ্টব   



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

বট্রদের সময়সূচী 

প্রচার তাফরখ:                                                   প্রচার সময়:                                  উপস্থাপক: 

 

  = ১৭ সেপ্টেম্বর/১৮ তাররখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 5/৭ = 

 

সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগারিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 

রপ্রয় সরাতা, আি বুধবার। বাংলাপ্টেশ সরলওপ্টয়র ওপ্টয়ব োইট সেপ্টক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী িারনপ্টয় রেরি আিপ্টকর 

সেপ্টনর েময়সূরি: 

ঢাকা সেপ্টক িট্টগ্রাম 

নাম ছাড়ার েময় 

সোনার বাংলা এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

মহানগর প্রভাতী েকাল ০৭:৪৫ 

সুবণ ণ এক্সপ্টপ্রে সবলা ০৩:০০ 

মহানগর এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:০০ 

তূণ ণা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:৩০ 

ঢাকা সেপ্টক রেপ্টলট 

পারাবত এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:৩৫** 

িয়ন্তীকা এক্সপ্টপ্রে সবলা ১২:০০ 

কালনী এক্সপ্টপ্রে রবপ্টকল ০৪:০০ 

উপবন এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

ঢাকা সেপ্টক খুলনা 

সুন্দরবন এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

রিত্রা এক্সপ্টপ্রে েন্ধ্যা ৭:০০ 

ঢাকা সেপ্টক রািশাহী 

রেল্ক-রেটি এক্সপ্টপ্রে দুপুর ০২:৪০ 

পদ্মা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:১০ 

ধূমপ্টকতু এক্সপ্টপ্রে েকাল ৬:০০** 

ঢাকা সেপ্টক রংপুর অরভমুখী রংপুর এক্সপ্টপ্রে ছাড়প্টব েকাল ০৯:০০ টায়। এছাড়া সমাবাইপ্টলর ম্যাপ্টেি অপেপ্টন TR 

রলপ্টখ সেে রেপ্টয় সেপ্টনর নাম বা সকাড রলপ্টখ 16318 নম্বপ্টর ম্যাপ্টেি পাঠাপ্টলই রিররত ম্যাপ্টেপ্টি িানপ্টত পারপ্টবন কারিত 

সেপ্টনর অবস্থান, রবলম্ব েময়েহ প্রপ্টয়ািনীয় তথ্য। 

** “সছপ্টড় যাবার কো” ব্যবহার করপ্টত হপ্টব   



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

বট্রদের সময়সূচী 

প্রচার তাফরখ:                                                   প্রচার সময়:                                  উপস্থাপক: 

 

  = ১৭ সেপ্টেম্বর/১৮ তাররখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 6/৭ = 

 

সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগারিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 

রপ্রয় সরাতা, আি বৃহেরতবার । বাংলাপ্টেশ সরলওপ্টয়র ওপ্টয়ব োইট সেপ্টক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী িারনপ্টয় রেরি 

আিপ্টকর সেপ্টনর েময়সূরি: 

ঢাকা সেপ্টক িট্টগ্রাম 

নাম ছাড়ার েময় 

সোনার বাংলা এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৭:০০** 

মহানগর প্রভাতী েকাল ০৭:৪৫ 

সুবণ ণ এক্সপ্টপ্রে সবলা ০৩:০০ 

মহানগর এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:০০ 

তূণ ণা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:৩০ 

ঢাকা সেপ্টক রেপ্টলট 

পারাবত এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:৩৫** 

িয়ন্তীকা এক্সপ্টপ্রে সবলা ১২:০০ 

কালনী এক্সপ্টপ্রে রবপ্টকল ০৪:০০ 

উপবন এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:৫০ 

ঢাকা সেপ্টক খুলনা 

সুন্দরবন এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:২০** 

রিত্রা এক্সপ্টপ্রে েন্ধ্যা ৭:০০ 

ঢাকা সেপ্টক রািশাহী 

ধূমপ্টকতু এক্সপ্টপ্রে েকাল ৬:০০** 

পদ্মা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:১০ 

রেল্ক-রেটি এক্সপ্টপ্রে দুপুর ০২:৪০ 

ঢাকা সেপ্টক রংপুর অরভমুখী রংপুর এক্সপ্টপ্রে ছাড়প্টব েকাল ০৯:০০ টায়। এছাড়া সমাবাইপ্টলর ম্যাপ্টেি অপেপ্টন TR 

রলপ্টখ সেে রেপ্টয় সেপ্টনর নাম বা সকাড রলপ্টখ 16318 নম্বপ্টর ম্যাপ্টেি পাঠাপ্টলই রিররত ম্যাপ্টেপ্টি িানপ্টত পারপ্টবন কারিত 

সেপ্টনর অবস্থান, রবলম্ব েময়েহ প্রপ্টয়ািনীয় তথ্য। 

** “সছপ্টড় যাবার কো” ব্যবহার করপ্টত হপ্টব   



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

বট্রদের সময়সূচী 

প্রচার তাফরখ:                                                   প্রচার সময়:                                  উপস্থাপক: 

 

  = ১৭ সেপ্টেম্বর/১৮ তাররখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 7/৭ = 

 

সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগারিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 

রপ্রয় সরাতা, আি শুক্রবার । বাংলাপ্টেশ সরলওপ্টয়র ওপ্টয়ব োইট সেপ্টক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী িারনপ্টয় রেরি আিপ্টকর 

সেপ্টনর েময়সূরি: 

ঢাকা সেপ্টক িট্টগ্রাম 

নাম ছাড়ার েময় 

সোনার বাংলা এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৭:০০** 

মহানগর প্রভাতী েকাল ০৭:৪৫ 

সুবণ ণ এক্সপ্টপ্রে সবলা ০৩:০০ 

মহানগর এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:০০ 

তূণ ণা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:৩০ 

ঢাকা সেপ্টক রেপ্টলট 

পারাবত এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:৩৫** 

িয়ন্তীকা এক্সপ্টপ্রে সবলা ১২:০০ 

কালনী এক্সপ্টপ্রে োপ্তারহক বন্ধ্ 

উপবন এক্সপ্টপ্রে রাত ০৯:৫০ 

ঢাকা সেপ্টক খুলনা 

সুন্দরবন এক্সপ্টপ্রে েকাল ০৬:২০** 

রিত্রা এক্সপ্টপ্রে েন্ধ্যা ৭:০০ 

ঢাকা সেপ্টক রািশাহী 

ধূমপ্টকতু এক্সপ্টপ্রে েকাল ৬:০০** 

পদ্মা এক্সপ্টপ্রে রাত ১১:১০ 

রেল্ক-রেটি এক্সপ্টপ্রে দুপুর ০২:৪০ 

ঢাকা সেপ্টক রংপুর অরভমুখী রংপুর এক্সপ্টপ্রে ছাড়প্টব  েকাল ০৯:০০ টায়।এছাড়া সমাবাইপ্টলর ম্যাপ্টেি অপেপ্টন TR 

রলপ্টখ সেে রেপ্টয় সেপ্টনর নাম বা সকাড রলপ্টখ 16318 নম্বপ্টর ম্যাপ্টেি পাঠাপ্টলই রিররত ম্যাপ্টেপ্টি িানপ্টত পারপ্টবন কারিত 

সেপ্টনর অবস্থান, রবলম্ব েময়েহ প্রপ্টয়ািনীয় তথ্য। 

** “সছপ্টড় যাবার কো” ব্যবহার করপ্টত হপ্টব। 


