
সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 1/২৮ = 
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সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 2/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : তৃপ্তি 

 

 

ধনী হওয়া ধদনর উপর ফনর্ যর কদর না; ফনর্ যর কদর মদনর তৃফির উপর।– ববাখাফর ও মুসফলম 

শরীি 

 

একজন ধনী বলাকই সাংসাদর তৃফিহীন ববফশ।– সুইিট 

 

বর্ কাজ কদর তৃফি পাওয়া র্ায় বস কাদজ আলস্য আদস না।– কুপার 

 

জীবন তৃফি র্তটুকু বেয় অতৃফি বেয় তার বচদয় ববফশ।– ফক্রফিনা রদসটি 

 

বর্ তৃষ্ণাতয, বস নীরদব জল পান কদর।– গ্রীক প্রবাে 

 

 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 3/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : জীবন 

 

 

অর্ য ও র্শ মানুদের জীবদনর সব নয়।– স্কট 

 

আনন্দ মাধুর্ যহীন জীবন জীবনই নয়।– বমফসন্ডার 

 

জীবন ব াট বদলই মহান।– ফিজদরফল 

 

আফম সাংফিি অর্চ আনন্দমুখর জীবন চাই।– আব্রাহাম কাওদল 

 

জীবন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।– সমদরশ বসু 

 

নেীদত বরাত আদ  তাই নেী ববগবান, জীবদন দ্বন্দ্ব আদ  তাই জীবন ববফচত্র্যময়। - টমাস মুর।  

 

 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 4/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : ধনী 

 

 

 

প্রদতযকফেন সকাদল ঘুম বর্দক উদে আফম আদমফরকার সবদচদয় ধনীদের ফলিটা বেফখ। র্ফে 

বসখাদন আমার নাম না র্াদক, তাহদল আফম কাদজর জন্য ববফরদয় পফি। - রবাট য অরবান। 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 5/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : রাজনীপ্ততপ্তবদ 

 

ব াটকাদল আমর স্বপ্ন ফ ল বি হদয় আফম পফততালদয়র ফপয়াদনাবােক হদবা নয়দতা 

রাজনীফতফবে হদবা। সফতয বলদত ফক, এখন বুঝদত পারফ , দুদটায় বকাদনা পার্ যকয বনই। - বহনফর 

এস. ট্রুম্যান 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 6/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : অপ্তিনয় 

 

হাট য অযাটাক করার সবদচ খারাপ সময় বকানটা জাদনন, র্খন আপফন বকান নাটদক হাট য 

অযাটাদকর অফর্নয় করদ ন, ঠিক তখন। - ফেফমফত্র্ মাটি যন 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 7/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : বুড় া 

 

সবাই অদনকফেন বাঁচদত চায়, ফকন্তু বকউই বুদিা হদত চায় না।-বজানার্ন সুইিট 

 

বুদিা হবার লিণগুদলা হদচ্ছ প্রর্দম আপফন নাম ভুদল র্াদবন, তারপর মানুদের বচহারা ভুদল 

র্াদবন, এরপর প্যাদের ফজপার লাগাদত ভুদল র্াদবন। সবদশেটা হদলা জরুফর সমদয় ফজপার 

খুলদতও ভুদল র্াদবন।-ফলও বরাদজনবাগ য 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 8/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : টাকা 

 

টাকা ফেদয় তুফম বন্ধু ফকনদত পারদব না, তদব ববশ ফকছু উচ্চমাদগ যর শত্রু বতা অবশ্যই পাদব। -

স্পাইক ফমফলগান 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 9/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : বয়স 

 

ফচর যুবক র্াকার উপায়গুদলা হদচ্ছ সৎর্াদব বেঁদচ র্াকা, ধীদর-সুদস্থ খাবার খাওয়া এবাং ফমথ্যা 

কর্া বদল বয়স কমাদনা।- লুফসফল ববল 

 

র্খনই বকউ বয়স ফজদেস কদর, আফম বফল আমার বয়স ৪৯ প্লাস র্যাট।- ফলওদনল ববয়ার 

 

অদনদকই পফিঁশ ব র বয়দসই মারা র্ায়, তার অসমাফহত অবস্থায় পচাত্তর ব র পর্ যন্ত ঘুদর 

ববিায়।-ম্যা ফিস্ক। 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 10/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : িপ্তবষ্যৎ 

 

 

র্ার আশা বনই এবাং র্য় বনই-তার র্ফবষ্যৎ অন্ধকার। -স্যার জন বিফর্স 

 

পরবতী ফেন কখদনা সুদখর হদব না ফবগত ফেদনর বচদয়।– ফমল্টন 

 

র্খন সবফকছু হাফরদয় র্ায় র্ফবষ্যৎ তখনও র্াদক।– ববাফর্ 

 

র্ফবষ্যৎদক জানার জন্যই অতীত জানা উফচত।– জন ল্যাঙ্কহন 

 

র্ফবষ্যৎ বর্দব বকবা বতযমাদন মদর, 

প্রসদবর র্য় তবু পফত সঙ্গ কদর।– র্ারতচন্দ্র 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 11/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : বয়স 

 

 

বয়স র্াদলাবাসার মদতা, এদক লুফকদয় রাখা র্ায় না।– টমাস বিক্কার 

 

োনী ব্যফি কখদনাই অল্পবয়স্ক হওয়ার ইচ্ছা বপােণ কদরন না।– সুইিট 

 

আফম বৃদ্ধ হদত চাই না, ও বয়সটা সুখকর নয়।– আঁদে মদরায়া 

 

বয়সদক ববফশফেন আত্মদগাপন কদর রাখা র্ায় না।– স্কট 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 12/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : নূতন 

 

 

মানুদের নূতদনর প্রফত আকাঙ্খা ফচরন্তন।-এফমফল ফিফকনসন 

 

নতুন ফেনই নতুন চাফহো ও নতুন দৃফির্ফঙ্গর উেয় কদর। -জন ফলিদগট 

 

মদন রাখদবন আপফন হদলন এ পৃফর্বীদত এক নতুন সৃফি। সমদয়র শুরু বর্দক আজ পর্ যন্ত আপনার 

মদতা আর বকউ জন্মায়ফন, র্ফবষ্যদতও জন্মাদব না। -বিল কাদন যফগ 

 

প্রাকৃফতক ফনয়দমই র্া ফকছু পুরাতন হয় তাদক জিতা ও জীণ যতা গ্রাস কদর। ফবনাদশর বীজ তার 

মদম য প্রফবি, কাদজই নতুদনর অদমাঘ প্রফতষ্ঠা ও প্রসার এক সময় অফনবার্ য হদয় ওদে। -আহমে 

শরীি 

 

 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 13/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : অজ্ঞতা 
 

 

অদন্যর অেতা জানাও োদনর একটা ফবদশে অাংশ। -ফলফর্ 

 

র্তই আমরা অধ্যয়ন কফর, ততই আমাদের অেতাদক আফবষ্কার কফর। -বশফল 

 

এমন অদনক ফবেয় আদ  বর্ ফবেয় সম্পদকয অে র্াকাও মানুদের জন্য কল্যাণকর। -ওফর্ে 

 

না বুদঝও বুঝার র্ান করার বচদয় ফনদজর অেতা প্রকাশ করা র্াল। -ববকন 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 14/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : আগুন 

 

 

ফশমুল কােই বহাক আর বকুল কােই বহাক আগুদনর বচহারাটা একই। -রবীন্দ্রনার্ োকুর 

 

 াইটা হল ফগদয় স্মৃফত আর আগুনটা বতযমান। -সমদরশ মজুমোর 

 

বর্ অফিস্ফুফলঙ্গ জনপে র্স্মীভূত কদর আয়তদন বস কতটুকু জাদনা? - শরৎচন্দ্র চদটাপাধ্যায় 

 

বর্খাদন আগুন আদ  বসখাদনই আদলা জ্বাফলবার সম্ভাবনা। -অফচন্তযকুমার বসনগুি 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 15/২৮ = 

 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : অকৃতকার্ যতা 

 

আমরা র্খন কতযব্যকদম য অবদহলা বেখাই বকাদনা োফয়ত্বদক ফনষ্ঠার সদঙ্গ গ্রহণ কফর না তখনই 

অকৃতকার্ যতা আদস। -বিল কাদন যগী 

 

একবার না পাফরদল বেখ শতবার। -প্রবাে 

 

জীবদন বর্ অকৃতকার্ য হয় নাই বস বকাদনাফেন সম্পেশালী হদত পারদব না। -ফসএইচ স্পারশন 

 

আমরা র্খন আমাদের আেশ য উদেশ্য লিয ভুদল ফগদয় ফবপর্গামী হই তখনই সফতযকাদরর 

অকৃতকার্ যতা আদস। -জুযকুফলন ফমলার 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 16/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : দয়া 

 

 

আদতযর প্রফত বর্ ফবদশে প্রীফত-র্াব, তাহাই েয়া।– বফঙ্কমচন্দ্র চদটাপাধ্যায় 

 

েয়া, মায়া, করুণা সহদজ িটক ফেদয় প্রদবশ কদর না।– ই. এ. রফবনসন 

 

েয়া হদতই েয়া জন্মায়।– সদিাফিস 

 

র্ার েয়া ও সহানুভূফত বনই- তার প্রকৃতপদি বকান গুণই বনই।– বরানাল্ড ফিফক 

 

েয়া একটি বসানার ফশকল র্া দ্বারা সমাজ একফত্র্তর্াদব বাঁধা আদ ।– বেদট 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 17/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : ডািার 
 

 

সবদচদয় র্াদলা িািারই বস, র্াদক বচিা কদরও পাওয়া র্ায় না।– ফিফর্দরট 

 

ফনরাশ রুগী িািাদরর র্ীফত।– ফময়াজী 

 

িািার বরাগ েমন কদর আর প্রকৃফত র্াদলা কদর বেয়।–অযাফরিটল 

 

প্রকৃফত, সময় আর বধর্ য এই ফতনটিই হল সবদচদয় বি িািার।– এইচ. ফজ. ববান 

 

ঔেদধর িফতকর ফেক সম্বদন্ধ বর্ ববফশ জাদন বসই সবদচদয় অফর্ে িািার।– জন বিাি য 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 18/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : মৃতয য 

 

 

মৃতুযই অনন্ত পর্র্াত্র্ার প্রারম্ভ।– আল হাফেস 

 

আফম মুসফলম িফর না মরদণ।– আল্লামা ইকবাল 

 

অসীদমর েরজা বখালার স্বণ য চাফব হদচ্ছ মৃতুয।–ফমলটন 

 

র্াদলা বলাক কখদনাই মদর না।–কযাফলমাচাস 

 

মৃতুযটা জন্মাদনার মদতাই স্বার্াফবক।– ববকন 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 19/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : ভিাজ 
 

 

ফেবসক বর্াজদন বে য না আট।– ফবদ্যাপফত 

 

র্াদলা বর্াজ বুফদ্ধদক তীক্ষ্ণ ও নরম কদর।– বিারান 

 

বপটুদকর র্াদলা লাগা আর রফসদকর র্াদলা লাগা এক নয়।– রবীন্দ্রনার্ োকুর 

 

বর্াজ ব্যবসা-বাফণদজযর পর্ মসৃণ করদত সাহায্য কদর।– বসে ওদয়ল 

 

বর্ প্রফতফেন বর্াজ খায় বস বকাদনা ফেনই বর্াজ খায় না।– ফস. ফসদমান্স 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 20/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : প্তবদযা 
 

 

ফবদ্যা মানুদের ফবশ্বস্ত বন্ধু।– লি য হযাফলকাস 

 

ফবদ্যার গূঢ় রহস্যই হল ফশিার্ীদের সম্মান করা।– ইমারসন 

 

যুদ্ধ করার বচদয় সফন্ধ করার ফবদ্যাটা বের ববফশ দুরুহ।– রবীন্দ্রনার্ োকুর 

 

ফবদ্বান বলাকই বি কুদি, বস পিাদশানা কদরই সময় নি কদর।– জজয বান যাি শ 

 

প্রদতযক মুসলমাদনর ওপর ফবদ্যা অজযন করা িরজ।– আল হাফেস 

 

 

 

 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 21/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : প্তবপ্লব 
 

 

ফবপ্লব হল সর্যতার লালা স্বরূপ। -ফর্ক্টর হুদগা 

 

মানুে তখনই ফবপ্লদব ঝাঁফপদয় পদি র্খন বস তার ন্যায্য অফধকার বর্দক বফিত হয়। -িাফনাং 

 

প্রদতযকটি ফবপ্লদবরই ফকছু কুিল র্াদক। -এিমন্ড বাকয 

 

ফবপ্লব মাদন আমূল পফরবতযন। -শরৎচন্দ্র চদটাপাধ্যায় 

 

ফবপ্লব বতফর হয় না ফবপ্লব ঘদট। - ওদয়নদিল ফিফলপস 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 22/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : ভরাধ 
 

 

কর্াবাতযায় বক্রাদধর পফরমাণ আহদর্ যর লবদনর মদতা হওয়া উফচত। পফরফমত হদল রুফচকর, আর 

অপফরফমত হদল িফতকারক।–বপ্লদটা 

 

র্ঙ্গুর বরদির মদতা বক্রাধ সময় হদল আপফন গদল র্ায়। - ওফর্ি 

 

হাতীদক বক্রাধ দ্বারা জয় করা র্ায় না। -জন উইলসট 

 

লুকাদনা বক্রাধই সবদচদয় ববফশ িফতকর। -বসদনটা 

 

মানুে বক্রাদধর বশবতী হদয় র্া বদল তা হাল্কার্াদব গ্রহণ কদরা। - রানী বমরী 

 

বধর্ যশীল ব্যফির বক্রাধ বর্দক সাবধান। - ড্রাইদিন  

 

 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 23/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : সময় 

 

 

ফনদজর ফনিঃশ্বাস গুদণ গুদণ সময় বমদপদ  বকউ কখদনা।– অবধূত 

 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 24/২৮ = 

 

 
 

স্মরণীয় পংক্তি : অপ্তিজ্ঞতা 
 

 

নুফি়ি হাজার ব র ঝরণায় ডুদব বর্দকও রস পায় না। - কাজী নজরুল ইসলাম  

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 25/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : ননপ্ততকতা 

 

 

বনফতকতা ফববফজযত মানুদের চফরত্র্ বলদত ফকছুই র্াদক না।- কবীর বচৌধুরী 

 

পৃফর্বীদত ধম য অদনকগুদলা, ফকন্তু বনফতকতা একটিই। -রাসফকন 

 

বনফতকতা হল একটা ব্যফিগত দুমূ যল্য ধরদনর বাবুফগফর। -বহনফর আেমস 

 

বনফতকতা মানুদের জন্য সৃফি, মানুে বনফতকতার জন্য সৃি নয়। -জাঙ্কউইল 

 

বনফতকতা বফজযত একজন মুি মানুদের বচদয় বনফতকতাসম্পন্ন একজন ক্রীতোসও অদনক 

বেষ্ঠ।–ফসদনকা 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 26/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : গণতন্ত্র 

 

একমাত্র্ গণতন্ত্রই পৃফর্বীদক ফনরাপে কদর তুলদত পাদর।– উইলসন 

 

বর্ বেদশ গণতন্ত্র বনই, বস বেদশ ফনরাপত্তাও বনই।–বজ. আর. লওদয়ল 

 

বেদশ সব যজনীন ফশিার প্রদয়াজন। ফশিা  ািা গণতন্ত্র অচল।– ি. মুহম্মে শহীদুল্লাহ 

 

গণতদন্ত্রর ফবরুদদ্ধ একমাত্র্ বসফনকই জয়ী হদত পাদর।– িব্লু ফজ মাদকযল 

 

বর্জাল গণতন্ত্র হদচ্ছ পৃফর্বীর সবদচদয় লজ্জাহীন ফজফনস।– অযািমন্ড বাকয 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 27/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : পরামর্ য 

 

 

পরামশ য শফি বািায়।– হর্রত আলী 

 

অফর্েজদনর পরামশ য বনওয়া র্াদলা।– ইমার সন 

 

পরামশ য বুফদ্ধদক পফরপক্ক কদর।– ড্রাইদিন 

 

শত্রু র্ফে োনীও হয় তবুও তার পরামশ য ফনও না।–স্যার জন উইলঘট 

 

পরামশ য মানুদের কাদজ বফলষ্ঠতা আনায়ন কদর।–র্াফজযল 

  



সুপ্রভাত ঢাকা : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান / উপকরণ নং- 

 ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম 

বাাংলাদেশ ববতার। 

 

প্রচার তাফরখ:                                          প্রচার সময়:                        উপস্থাপক: 

 

= ১৭ অক্টাবর/১৮ তাজরখ প্রণীত, পৃষ্ঠা: 28/২৮ = 

 

 

স্মরণীয় পংক্তি : ভেম 

 

 

র্াদলাবাসার নাম ফবকাশ-হৃেয় প্রস্ফুটিত হয়।– ফগফরশচন্দ্র বঘাে 

 

স্বার্ য ফসফদ্ধর চরমতম অফর্ব্যফি বপ্রদম।– হলব্রুক জযাকশন 

 

ফবদচ্ছদের মুদখ বপ্রদম ববগ বাফিয়া উদে।– রবীন্দ্রনার্ োকুর 

 

বপ্রম মানুেদক শাফন্ত বেয় ফকন্তু স্বফস্ত বেয় না।– বায়রন 

 

বপ্রদমর পরদশ প্রদতযদকই কফব হদয় ওদে।- বপ্লদটা 

 


