
m„Rbkxj evsjv‡`k 

bvU¨Kjv I Pjw”PÎ wefvM
evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg

†m¸bevwMPv, igbv, XvKv|
নম্বর: 43.20.0000.003.34.002.20.264(1-10)(1-11) তা�রিরখ: 23/11/2021 

welq:   RvZxq bvU¨kvjvq g~j w_‡qUvi nj e¨env‡ii cÖv_wgK eivÏ|

Dchy©³ wel‡q wb¤œewY©Z bvU¨`jmg~‡ni Av‡e`b Ges GKv‡Wwgi RvZxq bvU¨kvjvi ỳÕwU nj eivÏ KwgwUi wW‡m¤̂i-2021 gv‡m
g~j w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ̀ v‡bi Rb¨ 11. 11. 2021 ZvwiL mfv AbywôZ nq| `jmg~n‡K bv‡gi cv‡k ewY©Z ZvwiL I wkd‡U
ewY©Z Abyôvb/bvUK gÂvq‡bi Rb¨ GKv‡Wwgi RvZxq bvU¨kvjvi g~j w_‡qUvi nj e¨env‡ii cÖv_wgK eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡jv:

মঞ্চা�য়ন তা�রিরখ বা�র দলে�র ন�ম ন�টক
01-12-2021 বুধবা�র বা� ��লেদশ রিশল্পক�� এক�লে$রিম জনলেকর অনন্তযা�ত্রা� (ক�রিরগর+)
02-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র
03-12-2021 শুক্রবা�র বা� ��লেদশ ব্যা�ন্ড রিমউরিজক ফ্যা5�নস করিমউরিনটি ব্যা�ন্ড রিশল্প+ এবা  শ্রো9�তা�লেদর রিনলেয় শ্রোগট টুলেগদ�র
04-12-2021 শরিনবা�র বা� ��লেদশ রিশল্পক�� এক�লে$রিম জনলেকর অনন্তযা�ত্রা�
05-12-2021 ররিবাবা�র
06-12-2021  শ্রোস�মবা�র মহ�ক�� ন�ট্য সম্প্রদ�য় বাঙ্গবান্ধু ও স্বা�ধ+নতা� ন�লেট্য�ৎসবা 2021
07-12-2021 মঙ্গ�বা�র
08-12-2021 বুধবা�র দুনFরিতা দমন করিমশন
09-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র দুনFরিতা দমন করিমশন (সক��)
09-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র মহ�ক�� ন�ট্য সম্প্রদ�য় (রিবাক��) বাঙ্গবান্ধু ও স্বা�ধ+নতা� ন�লেট্য�ৎসবা 2021
10-12-2021 শুক্রবা�র

মহ�ক�� ন�ট্য সম্প্রদ�য় বাঙ্গবান্ধু ও স্বা�ধ+নতা� ন�লেট্য�ৎসবা 2021
11-12-2021 শরিনবা�র
12-12-2021 ররিবাবা�র
13-12-2021  শ্রোস�মবা�র
14-12-2021 মঙ্গ�বা�র আরণ্যক ন�ট্যদ� কলেহ শ্রোফ্যাসবুক
15-12-2021 বুধবা�র ন�ট্যতা+র্থ K জুরি�য়�স রিসজ�র (ক�রিরগর+)
16-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র বা� ��দশ রিশল্পক�� এক�লে$রিম মহ�ন রিবাজয় রিদবাস উদযা�পন
17-12-2021 শুক্রবা�র ন�ট্যতা+র্থ K জুরি�য়�স রিসজ�র
18-12-2021 শরিনবা�র
19-12-2021 ররিবাবা�র ঢা�ক� রির্থলেয়ট�র একটি শ্রো�Oরিকক অর্থবা� অলে�Oরিকক রিPম�র
20-12-2021  শ্রোস�মবা�র বা� ��লেদশ নৃতা5রিশল্প+ স স্থা� স্বা�ধ+নতা�র সুবার্ণ K জয়ন্ত+ উপ�লেU নৃতা5 অনুষ্ঠা�ন
21-12-2021 মঙ্গ�বা�র বা� ��লেদশ আওয়�ম+ জ�দুরিশল্প+ পরিরষদ রিবাজয় রিদবাস উপ�লেU আলে��চন� ও জ�দু প্রদশ Kন+
22-12-2021 বুধবা�র শ্রো��ক ন�ট্যদ� কঞ্জুস
23-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র পদ�রিতাক ন�ট্য স সদ (টিএসরিস) সৈসয়দ বাদরুদ্দী+ন শ্রোহ�স�ইন স্মৃরিতা ন�লেট্য�ৎসবা ও 

স্মা�রক সম্মা�নন� 202124-12-2021 শুক্রবা�র
25-12-2021 শরিনবা�র
26-12-2021 ররিবাবা�র বা� ��লেদশ রিশল্পক�� এক�লে$রিম
27-12-2021  শ্রোস�মবা�র
28-12-2021 মঙ্গ�বা�র জ�তা+য় রিনর�পত্তা� শ্রোগ�লেয়ন্দা� স স্থা� প্ররিতাষ্ঠা�বা�রিষ Kক+
29-12-2021 বুধবা�র
30-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র বাঙ্গ+য় স�রিহতা5 স� স্কৃরিতা পরিরষদ আলে��চন� ও স� স্কৃরিতাক অনুষ্ঠা�ন
31-12-2021 শুক্রবা�র প্র�চ5ন�ট প্র�চ5ন�ট স্কুলে�র 20 বাছর পূরিতাK অনুষ্ঠা�ন

wbq‡gi e¨Z¨q NU‡j nj e¨env‡ii †¶‡Î RwUjZv †`Lv w`‡j †m wel‡q bvU¨`j/msMV‡bi †Kvb ai‡bi AvcwË/Awf‡hvM MªnY‡hvM¨ n‡e
bv|

Avdmvbv Kwig
cwiPvjK 



m„Rbkxj evsjv‡`k

bvU¨Kjv I Pjw”PÎ wefvM
evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg

†m¸bevwMPv, igbv, XvKv|
নম্বর: 43.20.0000.003.34.002.20. তা�রিরখ:  

welq:  RvZxq bvU¨kvjvq G·‡cwi‡g›Uvj w_‡qUvi nj e¨env‡ii cÖv_wgK eivÏ|

Dchy©³  wel‡q  wb¤œewY©Z  bvU¨`jmg~‡ni  Av‡e`b  Ges  GKv‡Wwgi  RvZxq  bvU¨kvjvi  ỳÕwU  nj  eivÏ  KwgwUi  wW‡m¤̂i-2021  gv‡m
G·‡cwi‡g›Uvj w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ̀ v‡bi Rb¨ 11. 11. 2021 ZvwiL mfv AbywôZ nq| `jmg~n‡K bv‡gi cv‡k ewY©Z ZvwiL
I wkd&‡U ewY©Z bvUK/Abyôvb gÂvq‡bi Rb¨ GKv‡Wwgi RvZxq bvU¨kvjvi G·‡cwi‡g›Uvj w_‡qUvi nj e¨env‡ii cÖv_wgK eivÏ cÖ̀ vb
Kiv n‡jv:

মঞ্চা�য়ন তা�রিরখ বা�র দলে�র ন�ম ন�টক
01-12-2021 বুধবা�র মুক্তা��য় ন�ট্য�ঙ্গন প্ররিতাষ্ঠা�বা�রিষ Kক+ উদযা�পন
02-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র রির্থলেয়ট�র (আর�মবা�গ) রিনখ�ই
03-12-2021 শুক্রবা�র

মহ�ক�� ন�ট্য সম্প্রদ�য় বাঙ্গবান্ধু ও স্বা�ধ+নতা� ন�লেট্য�ৎসবা 2021

04-12-2021 শরিনবা�র
05-12-2021 ররিবাবা�র
06-12-2021  শ্রোস�মবা�র
07-12-2021 মঙ্গ�বা�র
08-12-2021 বুধবা�র
09-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র
10-12-2021 শুক্রবা�র স স্কা�র ন�ট্যদ� গ+রিতা চন্দ্রা�বাতা+
11-12-2021 শরিনবা�র হঠা�ৎ ন�ট্য সম্প্রদ�য় সঙযা�ত্রা�
12-12-2021 ররিবাবা�র রির্থলেয়ট�র 52 ক�রি�দ�স
13-12-2021  শ্রোস�মবা�র শ্রো��ক ন�ট্যদ� (বান�ন+) ঠিক�ন�
14-12-2021 মঙ্গ�বা�র অনুর�গ রির্থলেয়ট�র অবালেজকশন ওভা�রলের��
15-12-2021 বুধবা�র দৃরিrপ�তা ন�ট্যদ� শ্রোস এক স্বালেsর র�তা
16-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র গ্ররিuক ন�ট্যলেগ�ষ্ঠা+ রিগররিগটি
17-12-2021 শুক্রবা�র ক��পুরুষ ন�ট্য সম্প্রদ�য় রিনভা K�র
18-12-2021 শরিনবা�র শ্রো��ক ন�ট্যদ� �+��বাতা+ আখ্যা�ন
19-12-2021 ররিবাবা�র আরণ্যক ন�ট্যদ� র�ঢ়া�ঙ
20-12-2021  শ্রোস�মবা�র কল্পরূপ আবৃরিত্তা
21-12-2021 মঙ্গ�বা�র বা�রিতাঘর ঊর্ণ K�জ��
22-12-2021 বুধবা�র স্বাsদ� শ্রোহলে�ন শ্রোক��র
23-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র পদ�রিতাক ন�ট্য স সদ (টিএসরিস) সৈসয়দ বাদরুদ্দী+ন শ্রোহ�স�ইন স্মৃরিতা ন�লেট্য�ৎসবা ও 

স্মা�রক সম্মা�নন� 202124-12-2021 শুক্রবা�র
25-12-2021 শরিনবা�র
26-12-2021 ররিবাবা�র রির্থলেয়ট�র ফ্যা5�ক্টর+ দ্য শ্রোরসলেপক্টবা� প্ররিPটিউট
27-12-2021  শ্রোস�মবা�র বাহুবাচন অরিনলেকতা সন্ধ্যা5�
28-12-2021 মঙ্গ�বা�র পদ�রিতাক ন�ট্য স সদ বা� ��লেদশ শ্রোপ্ররর্ণ�
29-12-2021 বুধবা�র ঢা�ক� রির্থলেয়ট�র ও

শ্রোদশ ন�টক
শ্রোপন্ডু��ম

30-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র
31-12-2021 শুক্রবা�র

wbq‡gi e¨Z¨q NU‡j nj e¨env‡ii †¶‡Î RwUjZv †`Lv w`‡j †m wel‡q bvU¨`j/msMV‡bi †Kvb ai‡bi AvcwË/Awf‡hvM MªnY‡hvM¨ n‡e
bv|

Avdmvbv Kwig
cwiPvjK 



m„Rbkxj evsjv‡`k 

bvU¨Kjv I Pjw”PÎ wefvM
evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg

†m¸bevwMPv, igbv, XvKv|
নম্বর: 43.20.0000.003.34.001.20. ZvwiL: 

welq: RvZxq bvU¨kvjvq ÷zwWI w_‡qUvi nj e¨env‡ii cÖv_wgK eivÏ|

Dchy©³ wel‡q wb¤œewY©Z bvU¨`jmg~‡ni Av‡e`b Ges GKv‡Wwgi RvZxq bvU¨kvjvi ỳÕwU nj eivÏ KwgwUi wW‡m¤̂i-2021 gv‡m ÷zwWI
w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ̀ v‡bi Rb¨ 14. 11. 2021 Zvwi‡L mfv AbywôZ nq| D³ `jmg~n‡K bv‡gi cv‡k ewY©Z ZvwiL I wkd&‡U
ewY©Z bvUK/Abyôvb gÂvq‡bi Rb¨ GKv‡Wwgi RvZxq bvU¨kvjvi ÷zwWI w_‡qUvi nj e¨env‡ii cÖv_wgK eivÏ cÖ̀ vb Kiv n‡jv:

মঞ্চা�য়ন তা�রিরখ বা�র দলে�র ন�ম ন�টক
01-12-2021 বুধবা�র
02-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র বা�রিতাঘর র 5�$রি�ফ্যা ��ইন
03-12-2021 শুক্রবা�র ইউরিনভা K�লেস� রির্থলেয়ট�র আবু� শ্রোহ�লেসন শ্রোখ�কন স্মারর্ণ অনুষ্ঠা�ন
04-12-2021 শরিনবা�র নৃতা5�ঞ্চা�
05-12-2021 ররিবাবা�র শ্রোস্পস এন্ড অ5�কটি  রিরস�চ K শ্রোসন্টা�র দুই আগন্তুক বান�ম করবা+ ফু�
06-12-2021  শ্রোস�মবা�র বা� ��লেদশ রিশল্পক�� এক�লে$রিম যা�ত্রা� রিনবান্ধ্যান উৎসবা 2021
07-12-2021 মঙ্গ�বা�র
08-12-2021 বুধবা�র
09-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র
10-12-2021 শুক্রবা�র
11-12-2021 শরিনবা�র
12-12-2021 ররিবাবা�র
13-12-2021  শ্রোস�মবা�র
14-12-2021 মঙ্গ�বা�র
15-12-2021 বুধবা�র ন�টুলেক গ্রুপ রির্থলেয়ট�র ঠা�কুর ঘলের শ্রোক শ্রোর
16-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র আরণ্যক ন�ট্যদ� কম Kশ��� প্রলেযা�জন�
17-12-2021 শুক্রবা�র করিবায়�� সুখ
18-12-2021 শরিনবা�র এরির্থক চন্ড+দ�স
19-12-2021 ররিবাবা�র
20-12-2021  শ্রোস�মবা�র ন�ট্যলেযা�দ্ধা� রিতারিন আম�লেদর মহ�ন�য়ক
21-12-2021 মঙ্গ�বা�র ঢা�ক� রির্থলেয়ট�র ও শ্রোদশ ন�টক শ্রোপন্ডু��ম
22-12-2021 বুধবা�র
23-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র পদ�রিতাক ন�ট্য স সদ (টিএসরিস) সৈসয়দ বাদরুদ্দী+ন শ্রোহ�স�ইন স্মৃরিতা 

ন�লেট্য�ৎসবা ও স্মা�রক সম্মা�নন� 202124-12-2021 শুক্রবা�র
25-12-2021 শরিনবা�র
26-12-2021 ররিবাবা�র
27-12-2021  শ্রোস�মবা�র
28-12-2021 মঙ্গ�বা�র
29-12-2021 বুধবা�র ঢা�ক� শ্রোমOরি�ক ন�ট্যদ� মহ�করিবার সমস্যা�
30-12-2021 বৃহস্পরিতাবা�র স্বাsদ� রিচত্রা�ঙ্গদ�
31-12-2021 শুক্রবা�র অনুর�গ রির্থলেয়ট�র অবালেজকশন ওভা�রলের��

wbq‡gi e¨Z¨q NU‡j nj e¨env‡ii †¶‡Î RwUjZv †`Lv w`‡j †m wel‡q bvU¨`j/msMV‡bi †Kvb ai‡bi AvcwË/Awf‡hvM MªnY‡hvM¨ n‡e
bv|

 

আফ্যাস�ন� করিরম
পরিরচ��ক


