
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.      তাররখ:   

  

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 b‡f¤̂i-2021 gv‡m g~j 

w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ 12. 10. 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 cÖ`vb Kiv n‡jv: 

মঞ্চায়ন তাররখ বার দলের নাম  নাটক 

01-11-2021  স ামবার   

02-11-2021 মঙ্গেবার   

03-11-2021 বুধবার  বাাংোলদশ রশল্পকো একালেরম   

04-11-2021 বৃহস্পরতবার ববকুণ্ঠ আবৃরি একালেরম রশমুে মুস্তাফার একক আবৃরি অনুষ্ঠান 

05-11-2021 শুক্রবার  ব্যরতক্রম নাট্যল াষ্ঠী  ব য়দ মরহদুে ই োম স্মরণ উৎ ব 21 

06-11-2021 শরনবার  না ররক নাট্য  ম্প্রদায়  রকাংবদন্তী আেী যালকর এর জন্মরদন স্মরণ 

07-11-2021 ররববার আরণ্যক নাট্যদে কলহ সফ বুক 

08-11-2021  স ামবার প্রাচ্যনাট সখায়াবনামা 

09-11-2021 মঙ্গেবার এরিক আয়নাঘর 

10-11-2021 বুধবার    

11-11-2021 বৃহস্পরতবার এম্পটি সস্প   এ রনউ সটস্টালমন্ট অব সরারমও এন্ড জুরেলয়ট  

12-11-2021 শুক্রবার  আ ন্তুক আেী যালকর এর জন্মরদন অনুষ্ঠান  

13-11-2021 শরনবার  মহাকাে নাট্য   ম্প্রদায় শ্রাবণ ট্র্যালজরে 

14-11-2021 ররববার রিলয়টার (আরামবা ) সরৌপদী পরম্পরা  

15-11-2021  স ামবার   

16-11-2021 মঙ্গেবার গ্ররিক নাট্যল াষ্ঠী  র রর টি  

17-11-2021 বুধবার    

18-11-2021 বৃহস্পরতবার ঢাকা রিলয়টার  একটি সেৌরকক অিবা অলেৌরকক রস্টমার 

19-11-2021 শুক্রবার  সোক নাট্যদে  সোক নাট্যদে উৎ ব ও পদক প্রদান অনুষ্ঠান 

20-11-2021 শরনবার  

21-11-2021 ররববার 

22-11-2021  স ামবার অনুস্বর  রতনকুরি  

23-11-2021 মঙ্গেবার পাোকার  উজালন মৃত্যয  

24-11-2021 বুধবার  বাাংোলদশ রিলয়টার  

  

35 বছর পূরতি উৎ ব 

25-11-2021 বৃহস্পরতবার 

26-11-2021 শুক্রবার  

27-11-2021 শরনবার  অরিনয় রশল্পী  াংঘ  বারষ িক রশল্পী পুনরম িেনী ও  াাংস্কৃরতক অনু: 

28-11-2021 ররববার নাট্যতীি ি  জুরেয়া  র জার  

29-11-2021  স ামবার বাাংোলদশ গ্রুপ রিলয়টার সফোলরশান  গ্রুপ রিলয়টার রদব  উদযাপন  

30-11-2021 মঙ্গেবার বাাংোলদশ রশল্পকো একালেরম  জনলকর অনন্তযাত্রা 
 

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.      তাররখ:   

 

  

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 b‡f¤̂i-2021 gv‡m G·‡cwi‡g›Uvj 

w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ 12. 10. 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 cÖ`vb Kiv n‡jv: 

মঞ্চায়ন 

তাররখ 

বার দলের নাম  নাটক 

01-11-2021  স ামবার   

02-11-2021 মঙ্গেবার কাঁচ্লখো সরপাট িরী রিলয়টার  মুরজলবর সমলয় 

03-11-2021 বুধবার  রিলয়টার (আরামবা ) রনখাই 

04-11-2021 বৃহস্পরতবার   

05-11-2021 শুক্রবার  রিলয়টার  মুরি  

06-11-2021 শরনবার  ব্যরতক্রম নাট্যল াষ্ঠী  ব য়দ মরহদুে ই োম স্মরণ উৎ ব 2021 

07-11-2021 ররববার 

08-11-2021  স ামবার 

09-11-2021 মঙ্গেবার 

10-11-2021 বুধবার  

11-11-2021 বৃহস্পরতবার 

12-11-2021 শুক্রবার  

13-11-2021 শরনবার  রঙ্গপীঠ নাট্যদে   াদাকালো 

14-11-2021 ররববার রিলয়টার ফযাক্টরী  আষাঢ়স্য প্রিম রদবল   

15-11-2021  স ামবার নাট্যলযাদ্ধা  আমালদর মহানায়ক 

16-11-2021 মঙ্গেবার বহুবচ্ন অরনলকত  ন্ধ্যা 

17-11-2021 বুধবার  স্বপ্নদে  রত্রাংশ শতাব্দী  

18-11-2021 বৃহস্পরতবার বারতঘর  ঊণ িাজাে  

19-11-2021 শুক্রবার  দৃরিপাত নাট্যদে  প্ররতষ্ঠাবারষ িকী উদযাপন ও নাটক মঞ্চায়ন 

20-11-2021 শরনবার  

21-11-2021 ররববার সজলনর   রিলয়টার সশষ রচ্ঠি  

22-11-2021  স ামবার সোক নাট্যদে  সোক নাট্যদে উৎ ব ও পদক প্রদান 

অনুষ্ঠান  23-11-2021 মঙ্গেবার 

24-11-2021 বুধবার  ওলপন সস্প   টুলয়েি অযাাংরর সমন 

25-11-2021 বৃহস্পরতবার প্রাচ্যনাট  রাজা এবাং অন্যান্য   

26-11-2021 শুক্রবার  আরণ্যক নাট্যদে  রাঢ়াঙ  

27-11-2021 শরনবার  রিলয়টার  মুনীর সচ্ৌধুরী  ম্মাননা ও সমাহাম্মদ 

জাকাররয়া স্মৃরত পদক প্রদান অনুষ্ঠান  

28-11-2021 ররববার ঢাকা পদারতক  ট্র্ায়াে অব সূয িল ন 

29-11-2021  স ামবার দৃশ্যকাব্য   বাঘ  

30-11-2021 মঙ্গেবার আপলস্টজ স্বপ্নভুক  

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| 
 

 

 



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 `yÕwU nj eivÏ KwgwUi b‡f¤^i-2021 gv‡m 

÷zwWI w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ 14. 10. 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 

cÖ`vb Kiv n‡jv: 

মঞ্চায়ন তাররখ বার দলের নাম  নাটক 

01-11-2021  স ামবার বঙ্গজীৎ দি প্রয়াণ রদব  উদযাপন পষ িদ আলোচ্না  িা ও  নদপত্র রবতরণ  

02-11-2021 মঙ্গেবার স ৌরনাট নাট্যদে  রাজার নত্যন  

03-11-2021 বুধবার    

04-11-2021 বৃহস্পরতবার   

05-11-2021 শুক্রবার  সস্প  এন্ড অযারক্টাং রর াচ্ ি স ন্টার  দুই আ ন্তুক বনাম করবী ফুে  

06-11-2021 শরনবার  বাাংোর ঋত্যবরণ পররষদ  শরৎ ঋত্য উৎ ব 

07-11-2021 ররববার   

08-11-2021  স ামবার   

09-11-2021 মঙ্গেবার   

10-11-2021 বুধবার    

11-11-2021 বৃহস্পরতবার এরিক চ্রন্ডদা  

12-11-2021 শুক্রবার  অনুস্বর স্বপ্নভুক 

13-11-2021 শরনবার  স্বপ্নদে  রচ্ত্রাঙ্গদা 

14-11-2021 ররববার রঙ্গপীঠ নাট্যদে  প্ররতষ্ঠাবারষ িকী  

15-11-2021  স ামবার 

16-11-2021 মঙ্গেবার   

17-11-2021 বুধবার    

18-11-2021 বৃহস্পরতবার আপলস্টজ   

19-11-2021 শুক্রবার  আরণ্যক নাট্যদে  কম িশাো প্রলযাজনা  

20-11-2021 শরনবার  নাট্যতরী  সফরা  

21-11-2021 ররববার   

22-11-2021  স ামবার   

23-11-2021 মঙ্গেবার   

24-11-2021 বুধবার  রমরর মাইম রিলয়টার মূকারিনয়  

25-11-2021 বৃহস্পরতবার নাট্যলযাদ্ধা  আমালদর মহানায়ক 

26-11-2021 শুক্রবার  রিলয়টার 52 কারেদা   

27-11-2021 শরনবার  মহাকাে নাট্য  ম্প্রদায়  ঘুম সনই  

28-11-2021 ররববার   

29-11-2021  স ামবার   

30-11-2021 মঙ্গেবার   

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| 

 আফ ানা কররম 

পররচ্ােক 


