
ন র: 43.20.0000.003.34.002.20.      তািরখ:   

ম ায়ন তািরখ বার দেলর নাম  নাটক 
01-01-2021 বার  ই  স  এ িনউ টােম  অফ রািমও িলেয়ট  
02-01-2021 শিনবার  অ রাগ িথেয়টার  অবেজকশন ওভারেরাল  
03-01-2021 রিববার    
04-01-2021  সামবার   
05-01-2021 ম লবার    
06-01-2021 ধবার    
07-01-2021 হ িতবার    
08-01-2021 বার  পালাকার  উজােন  
09-01-2021 শিনবার  এিথক  আয়নাঘর  
10-01-2021 রিববার    
11-01-2021  সামবার   
12-01-2021 ম লবার    
13-01-2021 ধবার    
14-01-2021 হ িতবার  ঢাকা িথেয়টার  সিলম আল দীন য়াণ িদবস ও নাটক: িনম ন 
15-01-2021 বার  
16-01-2021 শিনবার  ম ী িথেয়টার  বণেচারা (150তম দশনী) 
17-01-2021 রিববার    
18-01-2021  সামবার   
19-01-2021 ম লবার    
20-01-2021 ধবার  দশ নাটক   
21-01-2021 হ িতবার    
22-01-2021 বার  িথেয়টার (আরামবাগ) মমতাজউদদীন আহমেদর 87তম জ বািষকী 

পালন ও নাটক: াটাকাস িবষয়ক জ লতা  
23-01-2021 শিনবার  পদািতক না  সংসদ ( এসিস) িত াবািষকী পালন ও নাটক: পােক িবপােক  
24-01-2021 রিববার    
25-01-2021  সামবার   
26-01-2021 ম লবার    
27-01-2021 ধবার    
28-01-2021 হ িতবার    
29-01-2021 বার  া েণেমার না দল  হাছনজােনর রাজা  
30-01-2021 শিনবার  নাগিরক না া ন অনসা ল  ইউিরডাইস  
31-01-2021 রিববার    

 



ন র: 43.20.0000.003.34.002.20.      তািরখ:   

ম ায়ন তািরখ বার দেলর নাম  নাটক 
01-01-2021 বার  জাগরণী িথেয়টার   
02-01-2021 শিনবার  ে য়া 1ম িত াবািষকী পালন ও নাটক: মা ষ  
03-01-2021 রিববার    
04-01-2021  সামবার   
05-01-2021 ম লবার    
06-01-2021 ধবার    
07-01-2021 হ িতবার    
08-01-2021 বার  আর ক না দল  কেহ ফস ক  
09-01-2021 শিনবার  াচ নাট লিসরাত  
10-01-2021 রিববার    
11-01-2021  সামবার   
12-01-2021 ম লবার    
13-01-2021 ধবার    
14-01-2021 হ িতবার    
15-01-2021 বার  দল  না াচায সিলম আলদীন রেণ িবেশষ অ ান 
16-01-2021 শিনবার  ওেপন স িথেয়টার  েয়লভ অ া ির ান  
17-01-2021 রিববার    
18-01-2021  সামবার   
19-01-2021 ম লবার    
20-01-2021 ধবার    
21-01-2021 হ িতবার    
22-01-2021 বার  শ  না চচা ক   দপণ সা ী  
23-01-2021 শিনবার  সাি ক না  স দায়  পজগী  
24-01-2021 রিববার    
25-01-2021  সামবার   
26-01-2021 ম লবার    
27-01-2021 ধবার    
28-01-2021 হ িতবার    
29-01-2021 বার  সং ার না দল  গীিত চ াবতী  
30-01-2021 শিনবার  র না না েগা ী  শতনারী এক ষ  
31-01-2021 রিববার    



ন র: 43.20.0000.003.34.001.20.

ম ায়ন তািরখ বার দেলর নাম  নাটক 
01-01-2021 বার  না েবদ  ছায়া ও মা ষ  
02-01-2021 শিনবার  াচ নাট আল েমট মা   
03-01-2021 রিববার    
04-01-2021  সামবার   
05-01-2021 ম লবার    
06-01-2021 ধবার    
07-01-2021 হ িতবার    
08-01-2021 বার  মিতিঝল িথেয়টার (মিতিঝল) িন:স  িনরাময়  
09-01-2021 শিনবার  নবনাট ভলিক  
10-01-2021 রিববার    
11-01-2021  সামবার   
12-01-2021 ম লবার    
13-01-2021 ধবার    
14-01-2021 হ িতবার    
15-01-2021 বার  ব র  না দল  সৎপদ  
16-01-2021 শিনবার  িথেয়টার 52 কািলদাস  
17-01-2021 রিববার    
18-01-2021  সামবার   
19-01-2021 ম লবার    
20-01-2021 ধবার    
21-01-2021 হ িতবার    
22-01-2021 বার  বাংলােদশ িশ কলা একােডিম  যা া িনব ন উৎসব  
23-01-2021 শিনবার  
24-01-2021 রিববার  
25-01-2021  সামবার 
26-01-2021 ম লবার    
27-01-2021 ধবার    
28-01-2021 হ িতবার    
29-01-2021 বার  দল  হেলন কলার  
30-01-2021 শিনবার  ইজ ওয়ান িদ অড কাপল  
31-01-2021 রিববার    


