
1. “                  আমার এই আমিমর মধ্যে	
 যমি� ব
র্থ�তা র্থাধ্যে� তধ্যেব অন
 ক�াধ্যেনা আমিমত্ব লাভ �মিরয়া তাহা হইধ্যেত মিনষৃ্কমিত পাইব না।” 
----------- Rabindranath Tagore 

2. “        ” সমধ্যেয়র সমুধ্যে� আমি মি�ন্তু এ� মুহুধ্যেত� সময় কনই ----------- Rabindranath Tagore 

3. “     ” কযৌবনই কভাধ্যে$র �াল বা	��
 সৃ্মমিতচারধ্যে'র ----------- Rabindranath Tagore 

4. “   আমরা �র্থার অ	ীন,     ” প্র	ার অ	ীন অসংখ
 প্রবৃমি,র অ	ীন ----------- Rabindranath Tagore 

5. “         ” কপ্রধ্যেমর আনন্দ র্থাধ্যে� স্বল্পক্ষ' মি�ন্তু কব�না র্থাধ্যে� সারাটি জীবন ----------- Rabindranath Tagore 

6. “      ফাগুধ্যেনর নবীন আনধ্যেন্দ $ানখামিন $াঁমির্থলাম  ধ্যেন্দ;     মি�ল তাধ্যের বনবীমির্থ ক�ামি�ধ্যেলর �ল$ীমিত,   ” ভমির মি�লবকুধ্যেলর $ধ্যে7
----------- Rabindranath Tagore 

7. “    ভাধ্যেলাবাসা �র্থাটা মিববাহ �র্থার,,,,    ” কচধ্যেয় আধ্যেরা কবমি9 জ
ান্ত ----------- Rabindranath Tagore 

8. “    আমার মৃতু
�াধ্যেল কতামাধ্যে� কয-    �র্থাটা বমিলব মধ্যেন �মিরয়ামি লাম,      আজ তাহা বমিলধ্যেত ইচ্ছা �মিরধ্যেতধ্যে ----------- 

Rabindranath Tagore । 
9.  আজমধ্যেন হইধ্যেতধ্যে ,     তুমিম আমাধ্যে� যত 9ামি< �াও-      ” না ক�ন আমিম বহন �মিরধ্যেত পামিরব ----------- Rabindranath

Tagore 

10. “   কু্ষ�ধ্যে� লইয়াই বৃহৎ,   সীমাধ্যে� লইয়াই অসীম,   কপ্রমধ্যে� লইয়াই মুমি?।       কপ্রধ্যেমর আধ্যেলা যখনই পাই তখনইধ্যেযখাধ্যেন কচাখ

  কমমিল কসখাধ্যেনই ক�মিখ,    ” সীমার মধ্যে	
 সীমা নাই ----------- Rabindranath Tagore 

11. “    পুরুধ্যেAর বুমিB খড়ধ্যে$র মধ্যেতা;          9ান কবমি9 না মি�ধ্যেলও ক�বল ভাধ্যেরই অধ্যেন� �াজ �রধ্যেত পাধ্যের।  কমধ্যেয়ধ্যে�র বুমিB�লম-

  �াটা  ুমিরর মধ্যেতা;    যতই 	ার �াওনা ক�ধ্যেনা,     তাধ্যেত বৃহৎ �াজ চধ্যেল না।” ----------- Rabindranath Tagore 

12. “য           ” মি� কতার ডা� শুধ্যেন ক�উ না আধ্যেস তধ্যেব এ�লা চধ্যেলা কর ----------- Rabindranath Tagore 

13. “     এরা সুধ্যেখর লামি$ চাধ্যেহ কপ্রম,   কপ্রম কমধ্যেল না,    ” শু	ু সুখ চধ্যেল যায় ----------- Rabindranath Tagore 

14. “       মিনন্দা �রধ্যেত ক$ধ্যেল বাইধ্যের কর্থধ্যে� �রা যায়,        ”মি�ন্তু মিবচার �রধ্যেত ক$ধ্যেল মিভতধ্যের প্রধ্যেব9 �রধ্যেত হয়  
15. “     মানুA শু	ু প্রা'বান জীব নয়,   মানুA মধ্যেনাবান -     এ �র্থাটি মধ্যেন রাখা চাই।” ----------- Rabindranath Tagore



16. “          ঘটিবাটি প্রভৃমিত �র�ামির মিজমিনসধ্যে�ও মানুA সুন্দর �ধ্যের $ধ্যেড় তুলধ্যেত চায়;    �ার' ঘটিবাটির উপধ্যেযামি$তা

  মানুধ্যেAরপ্রধ্যেয়াজধ্যেনর পমিরচয় মাত্র।      মি�ন্তু তার কসৌন্দধ্যেয� মানুধ্যেAর মিনধ্যেজরই রুমিচর,   মিনধ্যেজরই আনধ্যেন্দর পমিরচয়। 
 ঘটিবাটিরউপধ্যেযামি$তা বলধ্যে ,   মানুধ্যেAর �ায় আধ্যে ;   ঘটিবাটির কসৌন্দয� বলধ্যে ,   মানুধ্যেAর আত্মা আধ্যে ।” ----------- 
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17. “      নবসৃমিJর যত ক�াA যত ত্রুটিই র্থাকু�-  না ক�ন,    মুমি? ক�বল ঐ �াঁটাপধ্যের্থই।     বাঁ	া সড়� ক$ালাপ�ধ্যেলর পাপমিড়

         ।” মি�ধ্যেয়ধ্যেমাড়া হধ্যেলও কস পর্থ আমাধ্যে�র কপৌঁমি ধ্যেয় ক�ধ্যেব ক9Aটায় কচারা $মিলধ্যেতই ----------- Rabindranath 

Tagore 

18. “    সত
 কয �ঠিন ,   �ঠিধ্যেনধ্যের ভাধ্যেলাবামিসলাম ,      কস �খধ্যেনা �ধ্যের না বঞ্চনা ।” ----------- Rabindranath Tagore

19. “         যখন তুমিম সত
 �র্থা বলবার জন
 মিনন্দা �র না,       ক�বল মিনন্দা �রবার জন
 সত
 �র্থা বল,    তখন কতামার কস সত
�র্থা

        নীমিতর বাজাধ্যের মিমর্থ
া �র্থার সমান �ধ্যেরই প্রায় মিবমিO হধ্যেব।” ----------- Rabindranath Tagore 

20. “               যখন ক�9ধ্যে� মা বধ্যেল আমরা $লা ক ধ্যেড় ডামি� তখন মুধ্যেখ যাই বমিল মধ্যেন মধ্যেন জামিন,     কস মা গুটি�ধ্যেয়� আদুধ্যের

 …” ক ধ্যেলরমা ----------- Rabindranath Tagore 

anupranito.com

• Apj Abdul Kalam Bani In Bengali  
• Ramkrishna Paramhansa Dev Bani Bengali  
• Maa Sarada Devi Bani In Bengali  
• Vivekananda Bani  

https://anupranito.com/apj-abdul-kalam-bani-quote-%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0/
http://anupranito.com/
https://anupranito.com/swami-vivekananda-bani-in-bengali-quotes-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87/
https://anupranito.com/maa-sarada-devi-quotes-bengali-image-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80/
https://anupranito.com/ramkrishna-dev-bani-in-bengali-image-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80/

