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Bengali
Three Weights
Light, Regular & Bold
One Style
Upright

বাংলা
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Bengali Basic Set
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Latin Basic Set

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Bengali Extended Set
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12/17.5pt
Light

12/17.5pt
Regular

12/17.5pt
Bold

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূ হ এবং
্
সহজাত মরযাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি;
(liberté) যেহেতু মানব অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃ ণার ফলে মানু বের বিবেক
লাঞ্ছিত ব�োধ করে এমন সব বর্বর�োচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যেহেতু এমন
একটি পৃ থিবীর উদ্ভবকে সাধারণ মানু ষের সর্বোচ্চ কাংবা রূ পে ঘ�োষণা করা হয়েছে,
যেখানে সকল মানু ষ ধর্ম এবং বাক স্বাধীনতা ভ�োগ করবে এবং অভাব ও শংকামু ক্ত
জীবন যাপন করবে; (conscience) যেহেতু মানু ব যাতে অত্যাচার ও উত্পীড়নের
মু খে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হয় সেজন্য আইনের শাসন দ্বারা
মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি প্রয়োজনীয়; যেহেতু জাতিসমূ হের মধ্যে বন্ধুত্বপূ র্ণ
সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক; (l'égalité des droits) যেহেতু সদস্য
্
জাতিসমূ হ জাতিসংঘের সনদে ম�ৌলিক মানবাধিকার, মানব দেহের মরযাদা ও মূ ল্য
ঁ
এবং নারী পু রু ষের সমান অধিকারের প্রতি তাদের বিশ্বাস পু নর্ব্যক্ত করেছেন এবং বৃ হত্তর
স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে সামাজিক উন্নতি এবং জীবনযাত্রার উন্নততর মান অর্জনে

ভ্রাতৃত্বসু লভ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূ হ এবং
্
সহজাত মরযাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি;
(liberté) যেহেতু মানব অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃ ণার ফলে মানু বের বিবেক
লাঞ্ছিত ব�োধ করে এমন সব বর্বর�োচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যেহেতু এমন
একটি পৃ থিবীর উদ্ভবকে সাধারণ মানু ষের সর্বোচ্চ কাংবা রূ পে ঘ�োষণা করা হয়েছে,
যেখানে সকল মানু ষ ধর্ম এবং বাক স্বাধীনতা ভ�োগ করবে এবং অভাব ও শংকামু ক্ত
জীবন যাপন করবে; (conscience) যেহেতু মানু ব যাতে অত্যাচার ও উত্পীড়নের
মু খে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হয় সেজন্য আইনের শাসন দ্বারা
মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি প্রয়োজনীয়; যেহেতু জাতিসমূ হের মধ্যে বন্ধুত্বপূ র্ণ
সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক; (l'égalité des droits) যেহেতু সদস্য
্
জাতিসমূ হ জাতিসংঘের সনদে ম�ৌলিক মানবাধিকার, মানব দেহের মরযাদা ও মূ ল্য
ঁ
এবং নারী পু রু ষের সমান অধিকারের প্রতি তাদের বিশ্বাস পু নর্ব্যক্ত করেছেন এবং

ভ্রাতৃত্বসু লভ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূ হ
্
এবং সহজাত মরযাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের
ভিত্তি; (liberté) যেহেতু মানব অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃ ণার ফলে মানু বের
বিবেক লাঞ্ছিত ব�োধ করে এমন সব বর্বর�োচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং
যেহেতু এমন একটি পৃ থিবীর উদ্ভবকে সাধারণ মানু ষের সর্বোচ্চ কাংবা রূ পে
ঘ�োষণা করা হয়েছে, যেখানে সকল মানু ষ ধর্ম এবং বাক স্বাধীনতা ভ�োগ করবে
এবং অভাব ও শংকামু ক্ত জীবন যাপন করবে; (conscience) যেহেতু মানু ব
যাতে অত্যাচার ও উত্পীড়নের মু খে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে
বাধ্য না হয় সেজন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি
প্রয়োজনীয়; যেহেতু জাতিসমূ হের মধ্যে বন্ধুত্বপূ র্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ
করা অত্যাবশ্যক; (l'égalité des droits) যেহেতু সদস্য জাতিসমূ হ জাতিসংঘের
্
সনদে ম�ৌলিক মানবাধিকার, মানব দেহের মরযাদা ও মূ ল্য এবং নারী পু রু ষের

ভ্রাতৃত্বসু লভ
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সমস্ত মানু ষ স্বাধীনভাবে
এ ঘ�োষণায় উন্নেণিত স্বাধীনতা
এবং অধিকারসমূ হে গ�োত্র, ধর্ম ,
বর্ণ , শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক
বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা
১. দত্তয�োগ্য অপরাধে অভিযু ক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির
আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত অধিকারসম্বলিত একটি
প্রকাশ্য আদালতে আইনানু সারে দ�োবী প্রমাণিত না
হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে।
২. কাউকেই এমন ক�োন কাজ বা ক্রটির জন্য দণ্ডয�োগ্য
অপরাধে দ�োষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ বা ক্রটি
১. প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকূরী বেছে নেবার, কাজের
ন্যায্য এবং অনু কূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত
হবার অধিকার রয়েছে। ২. ক�োনরূ প বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য
সমান বেতন পাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। ৩. কাজ করেন এমন
্
প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মরযাদার সমতুল্য অস্তিত্বের
নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনু কূল পারিশ্রমিক লাভের
অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনব�োধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা
ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবধিত করা যেতে পারে। ৪. নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের
১. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও ম�ৌলিক
্
পরযায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূ লক হবে। কারিগরী ও
বৃ ত্তিমূ লক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে
সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। ২. ব্যক্তিত্বের পূ র্ণ বিকাশ এবং মানবিক
অধিকার ও ম�ৌলিক স্বাধীনতা-সমূ হের প্রতি শ্রদ্ধাব�োধ সু দৃঢ় করার লক্ষ্যে শিক্ষা
পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গ�োত্র এবং ধর্মের মধ্যে সমঝ�োতা, সহিষ্ণুতা
ও বন্ধুত্বপূ র্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস পাবে এবং শান্তিরক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের
্
কারযাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ৩. ক�োন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া হবে, তা

উদ্দেশ্য
উদ্দেশ্য
উদ্দেশ্য
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কাল, গাঢ় ধূ সর, গ�োলাপী, লাল, নীল, বাদামী, সাদা, হলু দ

একনজড়ে সেটটির কারিগরি বৈশিষ্ট্য:

do more on the go
সাড়ে ১৪ঘন্টা টকটাইম এবং একবার ফুল চার্জ দিয়ে আপনি ৪০ঘন্টার অডিও চালাতে পারবেন

টেকন�োলজি
ইংরেজি বাংলা অভিধান
Share with ease on the responsive touchscreen.

