
সংবাদ পির মা 
২ সে র ২০১৯ 

কি উটার ও িডিজটাল সািভস িবষয়ক িশ ণ। 
২-৩ সে র ২০১৯, সকাল ৯টা-িবকাল ৫টা। সমনার ক , জাতীয় না শালা 
উপি িত া র 

সময় িব ািরত িশ ণ প িত িশ ক 

থম িদন: ২ সে র ২০১৯ 

৯:০০-
১০:০০টা 

চনা ব  ও পিরিচিত সকেলর অংশ হণ ও বরফ গলােনা সিচব, বািশএ 

১০:০০-
১১:০০টা 

সিচবালয় িনেদিশকা, িডিজটাল নিথ ন র, নিথ 
ক াটাগির, িবভাগ কাড এবং ওেয়বসাইট 
পিরিচিত 

িভিডও দশনী, েজে শন এবং 
অংশ হণকারীেদর উপ াপনা 

হাসান মাহ দ 

১১:০০-
১১:১৫টা 

চা িবরিত 

১১:১৫-
১২:০০টা 

ই-নিথ লগইন ও িরেপাট পযােলাচনা, ডাক 
ব াপনা, নিথ ক াটাগির ও 

নিথ খালা, 
াবহািরক আেলাচনা ও েজে শন হাসান মাহ দ 

১২:০০-
০১:০০টা 

ডাক নিথ  করা ও নিথেত উ াপন। সং ি সহ 
খসড়াপ  তরী ও রণ। 

াবহািরক আেলাচনা ও েজে শন হাসান মাহ দ 

০১:০০-
০২:০০টা 

ম া েভাজ 

০২:০০-
০৩:০০টা 

চ  ােনজেম  এবং 
ই-নিথ:  করনীয় ও িজ াসা 

আেলাচনা ও প ওয়াক এ আই 

০৩:০০-
০৩:১৫টা 

চা িবরিত 

৩:১৫-
০৪:০০টা 

ত ি র িববতন ও 
মৗিলক ধারনা, অিফস অ াি েকশন 

েজে শন ও বহািরক আেলাচনা হাসান মাহ দ 

০৪:০০-
০৫:০০টা 

এিপএ, ইেনােভশন এবং চ  ােনজেম  প আেলাচনা 
আব ল 
রািকিবল বাির 

ি তীয় িদন: ৩ সে র ২০১৯ 

৯:০০-
১০:০০টা 

সিচবালয় িনেদিশকা ও চা রীিবিধ তাি ক উপ াপনা 
আফজাল 
হােসন 

১০:০০-
১১:০০টা 

অিফস অ াি েকশন ও 
ওেয়ব বাংলা লখা 

বহািরক আেলাচনা এবং 
অংশ হণকারীেদর উপ াপনা 

হাসান মাহ দ 

১১:০০-
১১:১৫টা 

চা িবরিত 

১১:১৫-
১২:০০টা 

ইেনােভশন ও চ  ােনজেম  পাওয়ার পেয়  েজে শন 
 

১২:০০-
০১:০০টা 

ািফ  িডজাইন, িডিজটাল কনেট  ও আকাইভ 
প িত 

বহািরক আেলাচনা 
 



০১:০০-
০২:০০টা 

ম া েভাজ 

০২:০০-
০৩:০০টা 

ইনিথ, ওেয়বেমইল, সরকােরর ইেসবা, ৩৩৩ বহািরক আেলাচনা 
 

০৩:০০-
০৩:১৫টা 

চা িবরিত 

৩:১৫-
০৪:০০টা 

ই ারেনট,  ইেমইল, ওেয়বেমইল, সামািজক 
যাগােযাগ 

বহািরক আেলাচনা এবং 
অংশ হণকারীেদর উপ াপনা 

হাসান মাহ দ 

০৪:০০-
০৫:০০টা 

িশ েনর সারসংে প, ায়ন ও মতামত ায়ণ ও িফড াক ফরম রণ 
 

 

০৮ সে র ২০১৯ 

‘িশ েবাধ ও না িনক চতনা’ শীষক ডা  অ াি িসেশন কাস এর উে াধন 
 

িশ  সমােলাচনা, িশ  অ ধাবন, িশ  
িনমাণ ও লখােলিখর চচার লে ই 
বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর 

ব াপনায় িশে র প চ  শাখায় ‘িশ েবাধ 
ও চতনা’ শীষক অ াি িসেয়শন কাস 
২০১৯ আেয়াজন করা হেয়েছ। কাস স হ 
যথা েম িফ , আট, িথেয়টার, িমউিজক ও 
ডা  িবষয়ক অ াি িসেশন কাস। 
 
িশ েবাধ ও না িনক চতনা শীষক 
অ াি িসেয়শন কােসর ধারাবািহকতায় ত  
িবষয়ক পাঠ ও আ াদেনর ম  িদেয় ত  
সমােলাচনা ও লখােলিখর চচার য়ােস 
আজ ০৮ সে র ২০১৯ স া ৬টায় 

একােডিমর জাতীয় না শালার সিমনার কে  ১০িদন াপী ডা  অ াি িসেয়শন কােসর উে াধনী অ ি ত হয়। 
 
উে াধনী অ ােন উপি ত িছেলন  কাস পিরচালক জাহা ীরনগর িব িব ালেয়র নাটক ও না ত  িবভােগর চয়ার ান ড. 
সামা মতাজ এবং িশ ক শিমলী বে াপা ায়। এছাড়াও কাস েত িশ ক িহেসেব দািয়  পালন করেবন ড. আফসার 

আহেমদ, ড. ইউ ফ হাসান, ড. ই ািফল আহেমদ, ড. ভা র বে াপা ায়, তামা া রহমান, বনজীর সালাম, ন ন আহেমদ, 
শামীম আরা নীপা, রািফ হােসন ও েদ া সয়ং ভা। 
 
উে াধনী আেয়াজেন উপি ত িছেলন একােডিমর িশ ণ িবভােগর পিরচালক শা  মার সরকার, সহকারী পিরচালক 
আব ল রািকিবল বারী, কালচারাল অিফসার আফসানা খান না ও ই া র িফফা চাকমা। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৮ সে র ২০১৯ 

‘চ দশ জাতীয় িশ -িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব ২০১৯’ 
 
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও িপপলস 
িথেয়টার এেসািসেয়শন’র যৗথ আেয়াজেন 
অ ি ত হেত যাে  িশ েদর অংশ হেণ 
বাংলােদেশর সব হৎ না  ও সাং িতক 
উৎসব ‘চ দশ জাতীয় িশ -িকেশার না  ও 
সাং িতক উৎসব ২০১৯’। ৬৪ জলার 
সাং িতক দল এবং ৯৪  িশ  না  
সংগঠেনর দশ হাজােররও বিশ িশ র 
অংশ হেণ ২০-২৮ সে র ২০১৯ অ ি ত 
হেব এই উৎসব। উৎসেব ৯৪  িশ  
না দেলর পিরেবশনা উপ ািপত হেব। 
একােডিমর জাতীয় না শালা, জাতীয় 
িচ শালা, জাতীয় সংগীত ও ত কলা ক  
িমলনায়তন ও একােডিম া ণসহ িতিদন 
৮  ভ েত ৯  জলার ৮৫  পিরেবশনা অ ি ত হেব। 
 
আগামী ২০ সে র ২০১৯ িবকাল ৪টায়  হেব উে াধনী আেয়াজন। থাকেব আন  র ািল, আেলাচনা ও সাং িতক অ ান। 
উে াধনী অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালেয়র মননীয় ম ী ওবায় ল কােদর 
এমিপ। িবেশষ অিতিথ থাকেবন সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ক এম খািলদ এমিপ, িশ ী াফা মেনায়ার, 
আই আই িব েকে র সা ািনক সভাপিত রােম  ম মদার এবং বাংলােদশ প িথেয়টার ফডােরশােনর সে টারী 
জনােরল কামাল বােয়জীদ। অ ােন সভাপিত  করেবন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক ও িপপলস িথেয়টার 

এেসািসেয়শেনর িত াতা িলয়াকত আলী লাকী। 
 
সারােদশ থেক আগত িশ -িকেশার িশ ীরা পিরেবশন করেবন নাটক, একক অিভনয়, ল িথেয়টার, স ীত, ত , আ ি , 
িচ া ন এবং ৭ই মােচর ভাষণ। আগত িশ েদর জ  থাকেব অ াে ােব ক দশনী, চলি  দশনী, চলি  কমশালা, না  
কমশালা, পােপট িথেয়টার, ঐিতহ বাহী লনা , পােপট িনমাণ কমশালা, যা  দশনী, ব ব  কানন িনমাণ, ম ঁিড় 
পদক, তনয় িশ  না  পদক, িশ  আন েমলা এবং িবেশষ চািহদা স  িশ েদর পিরেবশনা। 
 
িশ রাই জািতর আশা ও ভিব ৎ। িশ া অজেনর পাশাপািশ  সং িত চচার মা েম িশ রা পির ণ মা ষ েপ গেড় উঠেত 
পাের। আজেকর িশ রাই ২০৪১ এর উ ত বাংলােদশ গড়েত িমকা পালন করেব। এই উৎসেবর মা েম িশ  ন  গেড় 
উঠেব। বাংলােদশ িশ কলা একােডিম িশ  সং িত ঋ  জনশীল মানিবক বাংলােদশ গেড় তালার লে  িনয়িমত কাজ কের 
চেলেছ। বতমােন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর কমকা  ৬৪ জলা থেক ৪৯৩ উপেজলা পয  স সািরত হেয়েছ। 
 
িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন দীঘিদন িশ েদর মননশীলতার িবকােশ িবিভ  সাং িতক কমকা  পিরচালনা কের আসেছ। 
ইেতা েব িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন সারােদেশ িশ না  কমশালা, জাতীয় িশ না  উৎসব ও ৭  িবভােগ িবভাগীয় 
িশ না  উৎসব আেয়াজন কেরেছ। ‘িবকিশত িশ , আেলািকত আগামী’ এ ত য় িনেয় িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন 
জ ল  থেকই সারােদেশ িশ না  আে ালন পিরচালনা কের আসেছ। 
 
িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন ও এর সহেযাগী ায় ২৫০  িশ  না দল সারােদেশ নাটক ম ায়নসহ িনয়িমতভােব না চচা 
কের আসেছ।  দেশ নয় আ জািতক ে ও বাংলােদেশর িশ  নাটক এখন ায় িতি ত। এে ে  িপপলস িথেয়টার 
এেসািসেয়শন এককভােব ২৮ বছর ধের িনরলসভােব কাজ কের আসেছ। এই সংগঠন ১৯৯৫ থেক  কের এখন পয  ১৩  
‘জাতীয় িশ -িকেশার না  উৎসব’, ১   েগা ী িশ -িকেশার নাে াৎসব’ ও ১  ‘আ জািতক িশ -িকেশার নাে াৎসব’ 
আেয়াজন কেরেছ। িবিভ  জলায় পিরচালনা কেরেছ আ িলক িশ  না  কমশালা এবং িবভাগীয় িশ -িকেশার নাে াৎসব। এ 
যাবত ায় ৭০  আ জািতক িশ  নাে াৎসেব অংশ হণ কেরেছ  িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন  িবিভ  িশ  না দল। 
িশ না  কমকাে  উে খেযা  অবদােনর ী িত প ‘িশ  না  পদক’ ছাড়াও িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন মধাবী িশ -



িকেশারেদর জ  ‘ম ঁিড়’, ‘ম ল’ ও ‘ম েসনা’ পদক দান করেছ। অ না সারােদেশ চলেছ ল পযােয় িশ না  
কম িচ। িশ েদর জ  িশ েদর অিভনীত নাটক ছাড়াও িবে র উ ত দশস েহর সােথ তাল িমিলেয় আমােদর দেশর 
িশ েদর জ  বড়েদর নাটক ম ায়েনর ধারাও তরী কেরেছ। এছাড়া কবলমা  বক- বতীেদর জ  তােদর উপেযাগী ব 
না চচার এক  ন ন ধারা বতন কেরেছ িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন। 
উৎসেবর িব ািরত েল ধরেত ১৮ সে র িবকাল ৫টায় একােডিমর জাতীয় না শালা সিমনার কে  সংবাদ সে লেনর 
আেয়াজন করা হেয়েছ। সংবাদ সে লেণ উৎসেবর িব ািরত েল ধেরন উৎসব আ ায়ক িলয়াকত আলী লাকী। সংবাদ 
সে লেণর েত উৎসব সংগীত পিরেবশন কেরন একােডিমর িশ  সংগীত দল। এবং উপি ত িছেলন একােডিমর সিচব 
বদ ল আনম ইঁয়া ও িশ ণ িবভােগর পিরচালক শা  কামারসহ একােডিমর কমকতা কমচারী এবং িপপলস িথেয়টার 
এেসািসেয়শেনর সদ । 
 

২০ সে র ২০১৯ 

‘চ দশ জাতীয় িশ -িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব ২০১৯’ 
 

বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও িপপলস 
িথেয়টার এেসািসেয়শন’র যৗথ আেয়াজেন 
অ ি ত হেত যাে  িশ েদর অংশ হেণ 
বাংলােদেশর সব হৎ না  ও সাং িতক উৎসব 
‘চ দশ জাতীয় িশ -িকেশার না  ও সাং িতক 
উৎসব ২০১৯’। ৬৪ জলার সাং িতক দল এবং 
৯৪  িশ  না  সংগঠেনর দশ হাজােররও বিশ 
িশ র অংশ হেণ ২০-২৮ সে র ২০১৯ 
অ ি ত হেব এই উৎসব। উৎসেব ৯৪  িশ  
না দেলর পিরেবশনা উপ ািপত হেব। 
একােডিমর জাতীয় না শালা, জাতীয় িচ শালা, 
জাতীয় সংগীত ও ত কলা ক  িমলনায়তন ও 
একােডিম া ণসহ িতিদন ৮  ভ েত ৯  

জলার ৮৫  পিরেবশনা অ ি ত হেব। 
 
সারােদশ থেক আগত িশ -িকেশার িশ ীরা পিরেবশন করেবন নাটক, একক অিভনয়, ল িথেয়টার, স ীত, ত , আ ি , 
িচ া ন এবং ৭ই মােচর ভাষণ। আগত িশ েদর জ  থাকেব অ াে ােব ক দশনী, চলি  দশনী, চলি  কমশালা, না  
কমশালা, পােপট িথেয়টার, ঐিতহ বাহী লনা , পােপট িনমাণ কমশালা, যা  দশনী, ব ব  কানন িনমাণ, ম ঁিড় 
পদক, তনয় িশ  না  পদক, িশ  আন েমলা এবং িবেশষ চািহদা স  িশ েদর পিরেবশনা। 
 
িশ রাই জািতর আশা ও ভিব ৎ। িশ া অজেনর পাশাপািশ  সং িত চচার মা েম িশ রা পির ণ মা ষ েপ গেড় উঠেত 
পাের। আজেকর িশ রাই ২০৪১ এর উ ত বাংলােদশ গড়েত িমকা পালন করেব। এই উৎসেবর মা েম িশ  ন  গেড় 
উঠেব। বাংলােদশ িশ কলা একােডিম িশ  সং িত ঋ  জনশীল মানিবক বাংলােদশ গেড় তালার লে  িনয়িমত কাজ কের 
চেলেছ। বতমােন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর কমকা  ৬৪ জলা থেক ৪৯৩ উপেজলা পয  স সািরত হেয়েছ। 
 
িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন দীঘিদন িশ েদর মননশীলতার িবকােশ িবিভ  সাং িতক কমকা  পিরচালনা কের আসেছ। 
ইেতা েব িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন সারােদেশ িশ না  কমশালা, জাতীয় িশ না  উৎসব ও ৭  িবভােগ িবভাগীয় 
িশ না  উৎসব আেয়াজন কেরেছ। ‘িবকিশত িশ , আেলািকত আগামী’ এ ত য় িনেয় িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন 
জ ল  থেকই সারােদেশ িশ না  আে ালন পিরচালনা কের আসেছ। 
 



িপপলস িথেয়টার 
এেসািসেয়শন ও এর সহেযাগী 

ায় ২৫০  িশ  না দল 
সারােদেশ নাটক ম ায়নসহ 
িনয়িমতভােব না চচা কের 
আসেছ।  দেশ নয় 
আ জািতক ে ও 
বাংলােদেশর িশ  নাটক এখন 

ায় িতি ত। এে ে  
িপপলস িথেয়টার 
এেসািসেয়শন এককভােব ২৮ 
বছর ধের িনরলসভােব কাজ 
কের আসেছ। এই সংগঠন 
১৯৯৫ থেক  কের এখন 
পয  ১৩  ‘জাতীয় িশ -
িকেশার না  উৎসব’, ১   
েগা ী িশ -িকেশার নাে াৎসব’ ও ১  ‘আ জািতক িশ -িকেশার নাে াৎসব’ আেয়াজন কেরেছ। িবিভ  জলায় পিরচালনা 

কেরেছ আ িলক িশ  না  কমশালা এবং িবভাগীয় িশ -িকেশার নাে াৎসব। এ যাবত ায় ৭০  আ জািতক িশ  
নাে াৎসেব অংশ হণ কেরেছ  িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন  িবিভ  িশ  না দল। িশ না  কমকাে  উে খেযা  
অবদােনর ী িত প ‘িশ  না  পদক’ ছাড়াও িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন মধাবী িশ -িকেশারেদর জ  ‘ম ঁিড়’, 
‘ম ল’ ও ‘ম েসনা’ পদক দান করেছ। অ না সারােদেশ চলেছ ল পযােয় িশ না  কম িচ। িশ েদর জ  িশ েদর 
অিভনীত নাটক ছাড়াও িবে র উ ত দশস েহর সােথ তাল িমিলেয় আমােদর দেশর িশ েদর জ  বড়েদর নাটক ম ায়েনর 
ধারাও তরী কেরেছ। এছাড়া কবলমা  বক- বতীেদর জ  তােদর উপেযাগী ব না চচার এক  ন ন ধারা বতন কেরেছ 
িপপলস িথেয়টার এেসািসেয়শন। 
 
২১ সে র ২০১৯ 

চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসেবর ২য় িদেনর আেয়াজন 

উৎসেবর ২য় িদেন জািতর িপতা ব ব  
শখ িজ র রহমানেক উৎসগ ত 

কানন িনমান কেরন জলা থেক 
আগত িশ  িশ ীরা। ২১ সে র ২০১৯ 
িশ   উৎসেবর ি তীয় িদন একােডিমর 
জাতীয় না শালার পরী ণ িথেয়টার হেল 
িবকাল 5টায় িহমা ী নাহা িহ  এর রচনা 
ও িনেদশনায় র না দল 
মৗলভীবাজােরর পিরেবশনায় নাটক 

ভ , ৫.৪০টায় জসীম উ ীন এর 
রচনায় এবং শখ মাসিফ র রহমান 
িম েনর িনেদশনায় জলা িশ কলা 
একােডিম িশ  না দল, সাত ীরা’র 
পিরেবশনায় নাটক ডািলম মার, স া 

৬,৩০টায় সাম ীন শািকল এর রচনা ও িনেদশনায় ম ী িশ দল ঢাকা পিরেবশন কের নাটক শীষনাথ, স া ৭.২০টায় 
মার রােয়র রচনায় বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ঢাকা পিরেবশন কের নাটক অবাক জলপান এবং রাত 8টায় মনমথ 

রােয়র রচনায় মাঃ জন ইসলাম এর িনেদশনায় িঝনাইদহ িশ  িকেশার না দেলর পিরেবশনায় নাটক কা র ব িশ ম  হয়। 



িডও িথেয়টার হেল িবকাল 5টা থেক জলা 
িশ কলা একােডিম সাত ীরা, মৗলভীবাজার, 
বােগরহাট, নড়াইল, ফনী, প য়াখালী, জামাল র 
ও িঝনাইদহ পিরেবশণ কের আ ি , একক 
অিভনয় 7ই মােচর ভাষণ এবং িশ তীথ না দল 
নড়াইল  এর পিরেবশনায় ি  আসা র রহমােনর 
রচনা ও এলাহী হােসন এর িনেদশনায় নাটক 
িবজয় মালা ও জলা িশ কলা একােডিম 
জামাল র এর পিরেবশনায় কাজী নজ ল ইসলাম 
এর রচনা ও সাগর খাজ  এর িনেদশনায় নাটক 
জােগা র িকেশার ম  হয়। 

স া 5টায় একােডিমর জাতীয় স ীত ও 
ত কলা ক  িমলনায়তেন িবকাল 5টায় িপ  সাহা ও নারায়ন নাথ এর স াদনায় িসহাব উ ীন মন এর রচনায় এবং 

মািলয়া আ ােরর িনেদশণায় বালী ং িতক ক  ফনী’র পিরেবশনায় নাটক এখেনা এমন, ভংকর চ ◌র্বত  রিচত ও 
জিহর বাব  িনেদিশত পান িছ িথেয়টার স ার মাড়লগ , বােগরহােটর পিরেবশনায় নাটক মরা, জয় চ ◌্রবত  রিচত ও 
িনেদিশত রম িচলে  িথেয়টার প য়াখালী পিরেবশন কের অ ঝ য , এম কিবর িরপন এর রচনা ও িনেদশনায় ন ন িশ  
িথেয়টার ঢাকার পিরেবশনায় ত না  দালনা থেক কবর এবং হািনফ খান এর রচনা ও িনেদশনায় িকেশার িথেয়টার ঢাকার 
পিরেবশনায় ম  হয় নাটক মা িম। 

একােডিমর জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন িবকাল 5টা থেক সাত ীরা, প য়াখালী, মৗলভীবাজার, নড়াইল, ফনী, বােগরহাট, 
জামাল র ও িঝনাইহদহ জলা িশ কলা একােডিমর িশ  িশ ীরা পিরেবশন কের একক স ীত, সমেবত স ীত ও সমেবত 
ত । এছাড়াও একােডিমর জাতীয় িচ শালা াজায় িতিদন িবকাল 4টা থেক 4.45টা জলা থেক আগত িশ েদর িনেয় 

সমােবশ, সাং িতক অ ান, অ াে ােব ক দশনী ও ম িড় পদক দান করা হয় এবং রাত 9টা থেক 9.30টা িবদায় 
সংবধনার আেয়াজন করা হয়। 

 

২২ সে র ২০১৯ 

৩য় িদেনর আেয়াজন: চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব 

২২ সে র ২০১৯ উৎসেবর 
ি তীয় িদেন একােডিমর 
জাতীয় না শালার পরী ণ 
িথেয়টার হেল িবকাল ৫টা 
থেক ি েজ নাথ ানাজ ’র 

রচনায় কাম াহ সরকােরর 
িনেদশনায় ভার হেলা না দল 
রাজশাহী’র পিরেবশনায় নাটক 

স  িত, কিব  
রবী নাথ ঠা েরর গ  
অবল েন িদলীপ মার গৗর 
এর না প ও িনেদশনায় না  
িনেকতন িসরাজগে র 
পিরেবশনায় নাটক , মাঃ 
সােহল রানা এর রচনা ও 

িনেদশনায় জলা িশ কলা 
একােডিম িশ  না দল রা ামা  এর পিরেবশনায় নাটক তা ে র আ ান, সি ত সাহা এর রচনা ও িনেদশনায় জলা 
িশ কলা একােডিম না দল জয় রহাট এর পিরেবশনায় নাটক পািখর ডানা ম  হয়। 



িডও িথেয়টার হেল িবকাল ৫টা থেক জলা 
িশ কলা একােডিম জয় রহাট, য়াডা া, 
রাজশাহী, নওগ , নােটার, রা ামা , 
মাদারী র, শিরয়ত র ও িদনাজ র এর 
পিরেবশনায় আ ি , একক অিভনয় ও ৭ই 
মােচর ভাষণ এবং িদেজ নাথ ানাজ  এর 
রচনায় ও সি িলত িনেদশনায় জলা িশ কলা 
একােডিম িশ  না দল নওগ  ম  কের 
নাটক িচিড়য়াখানা। জাতীয় স ীত ও ত কলা 
কে  িবকাল ৫টা থেক রবা সাহা ও এস এম 
সিলম এর রচনায় এস এম সিলম এর 

িনেদশনায় আলমডা া কলােক  য়াডা া 
পিরেবশন কের নাটক বা িববাহ, পন 
মাহা দ এর রচনায় সানিজদা ইসলাম ডিল এর 
িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল মাদারী র পিরেবশন কের নাটক আেলার পেথ, রিফ ল হেকর রচনায় 
িবভাষ রােয়র িসেদশনায় ভার হেলা িশ  িকেশার (ইি ত িথেয়টার) নােটােরর পিরেবশনায় নাটক বই বই হইচই এবং 
আিন র রহমােনর রচনায় জাতা রাণী দ এর িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল শিরয়ত র পিরেবশন কের 
নাটক আমােদর মীনা। জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন িবকাল 5টা থেক জলা িশ কলা একােডিম িসরাজগ , জয় রহাট, 
য়াডা া, রাজশাহী, নওগ , নােটার, রা ামা , মাদারী র ও শিরয়ত র পিরেবশন কের সমেবত স ীত, একক স ীত ও 

সমেবত ত । 

এছাড়াও একােডিমর জাতীয় িচ শালার িচ কলা িডওেত িতিদন র ২টা থেক িবকাল ৪টা জলা থেক আগত িশ েদর 
অংশ হেণ িচ াংকন এবং একােডিমর জাতীয় স ীত ও ত কলা া েণ িশ েদর অংশ হেণ ব ব  কানন িনমাণ এবং 
একােডিমর জাতীয় িচ শালা াজায় িতিদন িবকাল ৪টা থেক ৪.৪৫টা জলা থেক আগত িশ েদর িনেয় সমােবশ, 
সাং িতক অ ান, অ াে ােব ক দশনী ও ম িড় পদক দান করা হয় ও রাত ৯টা থেক ৯.৩০টা িবদায় সংবধনার 
আেয়াজন করা হয়। 

উৎসেবর ৩য় িদেন অিতিথ  িহেসেব উপি ত িছেলন বের  না  ি  রােম  ম মদার, হাসান ইমাম, ক এস িফেরাজ, 
নািদয়া আহেমদ, শারিমন লাকী, মািহ ল ইসলাম, অিভিজৎ সন  , মা ম আিজজ, াবন দাস, রাজী িসি কী, তামা া 
রহমান, দীপা খ কার, ন ন আহেমদ ও মীর বরকত । অিতিথ  উৎসেব আগত িশ েদর সনদপ  দান করেবন ও 
িশ েদর উে ে  াগত ব  রাখেবন। 

২৩ সে র ২০১৯ 

৪থ িদেনর আেয়াজন: চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব 

িশ  উৎসেবর চ থ িদেন আজ ২৩ 
সে র ২০১৯ তািরখ একােডিমর 

জাতীয় না শালার পরী ণ িথেয়টার 
হেল িবকাল ৫টা থেক ম. িনজােমর 
রচনায় অজয় দাস এর িনেদশনায় 

েদশ না া ন রাজবাড়ী পিরেবশন 
ম  হয় নাটক ময়না মেয়র িবেয়, 
ড. সিলম আলদীন রিচত অিনক 
সাহা িনেদিশত জলা িশ কলা 
একােডিম ন েকানা পিরেবশন কের 
নাটক জি স ও িবিবধ ব ণ, 
তাের ামান তােরক এর রচনায় ও 
িনেদশনায় আমােদর িথেয়টার 
িদনাজ র পিরেবশন কের নাটক 
চাখ, আসা ল ইসলােমর রচনায় 



মেহদী হাসান সাহােগর িনেদশনায় সানালী িথেয়টার সতাবগ  িদনাজ র পিরেবশন কের নাটক নরেমধ। 

একােডিমর িডও িথেয়টার হেল িবকাল ৫টা থেক জলা িশ কলা একােডিম িপেরাজ র, ময়মনিসংহ, ঝালকা , িদনাজ র, 
লালমিনরহাট, ন েকানা, রাজবাড়ী ও িম া’র িশ দল পিরেবশন কের আ ি , একক অিভনয় ও ৭ই মােচর ভাষণ এবং এস 
এম িমজা র রহমােনর রচনায় খাকন হাসান চ দ এর িনেদশনায় স ান িলটল িথেয়টার ঢাকা পিরেবশন কের নাটক হনন ও 
শখ আ  মাহা দ বােয়র 

জিন’র রচনায় তাপস ভ াচােযর 
িনেদশনায় জলা িশ কলা 
একােডিম িশ  না দল িপেরাজ র 
পিরেবশন কের নাটক শখ িজব 
আমার িপতা। 

একােডিমর জাতীয় স ীত ও 
ত কলা ক  িমলনায়তেন 

িবকাল ৫টা থেক িমিহর হা েনর 
রচনা ও িনেদশনায় িশ  িথেয়টার 

াগাথা ময়মনিসংহ পিরেবশন 
কের নাটক খাকার গ , কিব  
রবী নাথ ঠা েরর গ  অবল েন 
শাহজাহান চৗ রী’র না  পা র  
ও িনেদশনায় িত: ফয় ে সা 

ল না  ও সাং িতক দল িম া পিরেবশন কের নাটক , আমজাদ হােসেনর রচনায় িদপংকর সাহা মািনক এর 
িনেদশনায় গিত িথেয়টার পাবতী র িদনাজ র পিরেবশন কের নাটক জয়বাংলা এক  াগান, ভংকর চ বত র রচনায় 
আ ল মন র এর িনেদশনায় অনসা ল িখেয়টার ময়মনিসংহ পিরেবশন কের নাটক মরা এবং আিজ ল হক মা া’র রচনা ও 
িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল লালমিনরহাট পিরেবশন কের নাটক হে র একিদন। 

একােডিমর জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন িবকাল 5টা থেক জলা িশ কলা একােডিম িপেরাজ র, ময়মনিসংহ, ঝালকা , 
িদনাজ র, লালমিনরহাট, ন েকানা, রাজবাড়ী, িম া ও ঢাকা পিরেবশন কের সমেবত স ীত, একক স ীত ও সমেবত 
ত । 

এছাড়াও একােডিমর জাতীয় িচ শালার িচ কলা িডওেত িতিদন র ২টা থেক িবকাল ৪টা জলা থেক আগত িশ েদর 
অংশ হেণ িচ াংকন এবং একােডিমর জাতীয় স ীত ও ত কলা া েণ িশ েদর অংশ হেণ ব ব েক উৎ গ ত 

কানন িনমাণ এবং একােডিমর জাতীয় িচ শালা াজায় িতিদন িবকাল ৪টা থেক ৪.৪৫টা জলা থেক আগত িশ েদর 
িনেয় সমােবশ, সাং িতক অ ান, অ াে ােব ক দশনী ও ম িড় পদক দান করা হয় ও রাত ৯টা থেক ৯.৩০টা িবদায় 
সংবধনার আেয়াজন করা হয়। 

উৎসব আেয়াজেন আজ ২৩ সে র ম িড় পদক পেলন েদশ না া ন, রাজবাড়ী-শারমীন খা ন, জলা িশ কলা 
একােডিম িশ  না দল, ন েকানা-ি য়া দাস, আমােদর িথেয়টার, িদনাজ র-কািনজ ফােতমা ব ী, বাংলােদশ িশ  
একােডিম, ঢাকা-সাদমান সারার যায়ান,  সানালী িথেয়টার, সতাবগ , িদনাজ র-সানিজদা সরকার, জলা িশ কলা 
একােডিম, িপেরাজ র-ত  ডা য়া ও নয়া ল হক িনয়ন, ময়মনিসংহ-মায়াবী রেনসা ও ি িথ সরকার, ঝালকা -িদপা দ 
ও  সরাত জাহান কয়া, িদনাজ র-সানিজদা জামান াবণী ও মধা িতিথ রায় ই , লালমিনরহাট -এষা আি তা দাস ও  
অি তা সাহা, ন েকানা- অরিণমা সরকার অৈথ ও া সন অৈথ, রাজবাড়ী- রািজয়া আ ার িমম ও তাসিকয়া িবনেত 
আিরশা, িম া - ওিত সাহা জা ও ত াশা সাহা, স ান িলটল িথেয়টার, ঢাকা- হাসান বাি , জলা িশ কলা একােডিম 
িশ  না দল, িপেরাজ র- মাঃ আবতাহী, িশ  িথেয়টার , াগাছা, ময়মনিসংহ-ইফসা র রিশদ আিরয়ান, িত: ফয় ে সা 

ল না  ও সাং িতক দল, িম া- সািদকা ন র আিনকা, গিত িথেয়টার, পাবতী র, িদনাজ র- সাদমান আল িসয়াম, 
অনসা ল িথেয়টার, ময়মনিসংহ- জাহােয়র জািহন, জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল, লালমিনরহাট- মাঃ আেয়শা খা ন 
আশা এবং িবেশষ িশ  ম ঁিড় পদক পেলন  িম া-মিনরা খােয়র অ , লালমিনর হাট- শা না রানী, ঝালকা - ইয়ািসন 
তােরক খিলফা, ময়মনিসংহ-আর রাফী আ ম, রাজবাড়ী- লাব  রানী ম মদার, ন েকানা- দয় হাসানী ও িদনাজ র 
জলার থেক আ  তােহর। 



আজ ২৩ সে র বাংলােদশ িশ কলা একােডিমেত িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসেব অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক 
িবিভ  জলা থেক আগত িশ দেলর হােত সনদপ  েল দন এবং িবিভ  জলার পিরেবশনার িবষেয় অ িত  কেরন 
সায়মন সািদক, তমা িমজা, তানভীন ই , রাদ পারেভজ, গাজী রাকােয়ত, অন  হীরা, ণল  চাকমা, না আফেরাজ, মাঃ 
আিন র রহমান, িশ ল মা ফা, আসফ উদ দৗলা, আ  হনা রিন, মা াক আহেমদ, মাঃ এরশাদ হাসান, রাজী িসি কী, 
মাঃ আল হলাল, শােহদ শরীফ, আলী আহেমদ ল, সৗ  সােলক,  য়াদ চৗ রী, চ ন দ , মৗ সী পাথ, এস আই ল, 

আিন ল ইসলাম হী , িশবলী মাহা দ, বদ ল আলম ইয়া ও আইিরন পারভীন লাপা। 

২৪ সে র ২০১৯ 

৫ম িদেনর আেয়াজন: চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব 

চ থ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাংি িতক 
উৎসেবর ৫ম িদন আজ ২৪ সে র ২০১৯, ম লবার 
একােডিমর জাতীয় না শালার পরী ণ িথেয়টার হেল 
িবকাল ৫টা থেক নজ ল ইমরান এর রচনা ও 
রােশ ামান বা  এর িনেদশনায় জলা িশ কলা 
একােডিম িশ  না দল িড় ােমর নাটক িদগ , 
না কার অত  ব ন এর রচনা ও িনেদশনায় জলা 
িশ কলা একােডিম িশ  না দল ভালা’র নাটক 
আেলাভন,  না কার কা  ভ াচা  এর রচনা ও  
মাব কা শানান হাসান মি তা এর িনেদশনায় ব ড়া 
িলটল িথেয়টােরর নাটক অিভযান, আিন ল হেকর গ  
অবল েন আলমগীর মাহ দ এর না প ও মাঃ 

সািকল বাহেমদ ও মাঃ সাই র রহমান খাকন এর িনেদশনায় িশ তীথ িথেয়টার ি গে র নাটক টানা িনর গ  এবং  
মিহউি ন ছড়া এর রচনায় মাঃ আকরাম খান এর িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল চ দ েরর নাটক 
িব াম  ম  হয় । 

িডও িথেয়টার হেল িবকাল ৫টা থেক সাং িতক অ ান পিরেবশন কের জলা িশ কলা একােডিম ব ড়া, িড় াম, 
চ দ র, ভালা, পাবনা, ি গ , বর না ও নায়াখালী এবং িমিহর হা ন এর রচনায় সাি র হােসন জািকর এর িনেদশনায় 
িথেয়টার সােকল ি গ  ম  কের নাটক মিতর । 

জাতীয় স ীত ও ত কলা ক  িমলনায়তেন িবকাল ৫টা থেক মাহা ব সাহাগ এর রচনা ও িনেদশনায় আমরা ক’জন 
িশ ীেগা ী ব ড়‘র নাটক বারামখানা, িনয়াজ মােশদ এর রচনায় ও শিফক আিরফ এর িনেদশনায় সাগরপাড়ী  িথেয়টার 
বর ন‘র নাটক বণবাদ, ভা র চৗ রী এর রচনা ও িনেদশনায় ইছামিত িথেয়টার পাবনা’র নাটক ল ও ল, জাহা ীর হােসন 
ঢালী এর রচনা ও িনেদশনায় হীরন িকরণ িশ  িথেয়টার ি গে ’র নাটক ি কার ল, বাণী সাহা’র রচনায় সজল ম মদার 
এর িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল নায়াখালী’র ত না : দেয় ব ব  এবং িব কিব রবী নাথ ঠা র 
এর গ  অবল েন পলাশ খান এর িনেদশনায় উ ারণ একােডিম ব ড়া ম  কের নাটক ডাকঘর। 

জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন িবকাল ৫ টা থেক স ীত ও ত  পিরেবশণ কের জলা িশ কলা একােডিম ব ড়া, িড় াম, 
চ দ র, ভালা, পাবনা, ি গ , নায়াখািল ও 
বর না এর িশ িশ ী দল। 

এছাড়াও একােডিমর জাতীয় িচ শালার িচ কলা 
িডওেত িতিদন র ২টা থেক িবকাল ৪টা 

জলা থেক আগত িশ েদর অংশ হেণ িচ াংকন 
এবং একােডিমর জাতীয় স ীত ও ত কলা 

া েণ িশ েদর অংশ হেণ ব ব েক উৎ গ ত 
কানন িনমাণ এবং একােডিমর জাতীয় িচ শালা 

াজায় িতিদন িবকাল ৪টা থেক ৪.৪৫টা জলা 
থেক আগত িশ েদর িনেয় সমােবশ, সাং িতক 

অ ান, অ াে ােব ক দশনী ও ম িড় পদক 
দান করা হয় ও রাত ৯টা থেক ৯.৩০টা িবদায় 



সংবধনার আেয়াজন করা হয়। 

বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর আেয়াজেন ব ব  ারক ব ৃতামালার ধারাবািহকতায় আজ ২৪ সে র ২০১৯ সকাল 
১১টায় একােডিমর জাতীয় না শালার িডও িথেয়টার হেল অ ি ত হয় ব ব  ারক ব ৃতামালা। অ ােন বাংলােদশ 
িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক জনাব িলয়াকত আলী এর সভাপিতে  ারক ব া িহেসেব উপি ত িছেলন ঢাকা 
িব িব ালেয়র সােব উপাচায জনাব আ আ ম শ আেরিফন িসি ক এবং িবিশ  সাংবািদক জনাব েদশ রায়। 

২৫ সে র ২০১৯ 

৬  িদেনর আেয়াজন: চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব 

চ থ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাংি িতক 
উৎসেবর ষ িদন আজ ২৫ সে র িবকাল ৫টা 
থেক একােডিমর জাতীয় না শালার পরী ণ 

িথেয়টার হেল ড. তাপস পাল এর রচনায় ও হলাল 
িময়া’র িনেদশনায় ব মহল িশ ী সং া গাজী ের’র 
নাটক রােমর অ প কথা, ামান এর না প 
ও সাি র ইসলাম শফা’র িনেদশনায় িনি র 
িথেয়টার ঠা রগ ও এর নাটক আজব দেশর গ , 

িমত মাহ  এর না প ও িনেদশনায় রং র িশ  
না েকে ’র নাটক মাইডােসর  ণ, উনাইসা 
িতজান খান এর রচনা ও মাঃ আ ার হােসন এর 
িনেদশনায় িপিদম িথেয়টার ঢাকা’র নাটক চ েদর 

দেশ এবং জািকর হােসন এর রচনা ও িনেদশনায় শা- ক িথেয়টার (মাইেমা ামা) গাজী ের’র নাটক ডথ অফ ি ম ম  
হয়। 

একােডিমর জাতীয় না শালার িডও 
িথেয়টার হেল িবকাল ৫টা থেক জলা 
িশ কলা একােডিম ঠা রগ ও, প গড়, 
রং র, গাজী র, া ষবািড়য়া, 
নারায়নগ , টা াইল ও মািনকগ  
পিরেবশন কের আ ি , একক অিভনয় ও 
৭ই মােচর ভাষণ এবং রতন দে র রচনা ও 
িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  
না দল টা াইেলর নাটক কিচ পাতার 
কা া ও আ  হািনফ মা ম এর রচনা ও 
িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  
না দল নারায়নগ  ম  কের নাটক 
চ েদর আেলা। 

একােডিমর জাতীয় স ীত ও ত কলা ক  িমলনায়তেন িবকাল ৫টা থেক আনন জামােনর রচনায় শািকল আহেমদ এর 
িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল মািনকগে র নাটক িবলয় গ থা, আ র রিহম রিচত িরজওয়ান চৗ রী ি  
িনেদিশত িবে াহী িশ  িকেশার িথেয়টার প গেড়’র নাটক ক উ ম?, র হােসন রানা’র রচনা ও িনেদশনায় জেনিসস 
িথেয়টার ঢাকা’র নাটক বটতলার ফ মামা,  সািবনা ইয়াসিমন এর লভাবনায় এ এম মাহ ল আ ােরর না প ও 
িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল প গেড়র নাটক মাল এবং ফয়সাল আহেমদ এর রচনা ও িনেদশনায় 

ঘর ঢাকা ম  কের নাটক লাভী। 

একােডিমর জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন িবকাল ৫টা থেক একক স ীত, সমেবত স ীত ও সমেবত ত  পিরেবশন কের 
জলা িশ কলা একােডিম ঠা রগ ও, প গড়, রং র, গাজী র, া ণবািড়য়া, টা াইল ও মািনকগে র িশ  িশ ী । 

এছাড়াও একােডিমর জাতীয় িচ শালার িচ কলা িডওেত িতিদন র ২টা থেক িবকাল ৪টা জলা থেক আগত িশ েদর 
অংশ হেণ িচ াংকন এবং একােডিমর জাতীয় স ীত ও ত কলা া েণ িশ েদর অংশ হেণ ব ব েক উৎ গ ত 



কানন িনমাণ এবং একােডিমর জাতীয় িচ শালা াজায় িতিদন িবকাল ৪টা থেক ৪.৪৫টা জলা থেক আগত িশ েদর 
িনেয় সমােবশ, সাং িতক অ ান, অ াে ােব ক দশনী ও ম িড় পদক দান করা হয় ও রাত ৯টা থেক ৯.৩০টা িবদায় 
সংবধনার আেয়াজন করা হয়। 

২৭ সে র ২০১৯ 

৮ম িদেনর আেয়াজন: চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব 

চ থ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাংি িতক 
উৎসেবর ৮ম িদেন ম ঁিড় পদক দােনর 
ম িদেয় উৎসেবর পিরেবশনা  হয়। শষ 
িদেনর মেতা ম ঁিড় পদক িবতরণ অ ােন 
কািরশমা সাং িতক দেলর ৩১জন িবেশষ 
চািহদা স  িশ , বাংলােদশ িশ কলা 
একােডিমর ২০ জন অ াে ােব ক দেলর 
সদ  এবং দশ  জলার ৪২ জন িশ  
িশ ীেক ম ঁিড় পদক দান করা হয়। পদক 

দান অ ােন অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন সি িলত সাং িতক জােটর সভাপিত 
গালাম স ও িবিশ  অিভেনতা জািহদ 

হাসান। এর আেগ সকাল ১০ টা থেক  হয় 
ই িদন াপী ল না  কমশালা। কমশালা 

চেল িবকাল ৫টা পয । কমশালা শষ হেব আগামীকাল। 

উৎসেবর ৮ম িদেন ২৭ সে র িবকাল ৫টা থেক একােডিমর জাতীয় না শালার পরী ণ িথেয়টার হেল ষাণ চ  এর গ  
অবল েন কাজী তৗিফ ল ইসলাম ইমন এর না প ও িনেদশনায় লাি কা ল এ  কেলজ, উ রা, ঢাকা’র নাটক গত, 
উেপ  িকেশার রায় চৗ রী’র গ  অবল েন অসীম দাস এর না েপ ও ড. সৗরভ শাখাওয়াত এর িনেদশনায় িকডস 
কালচারাল ই উট চ ােমর নাটক বচারাম কনারাম, রবী নাথ ঠা েরর গ  অবল েন িলয়াকত আলী লাকী এর 
িনেদশনায় িপপলস িলটল িথেয়টার ঢাকা’র নাটক রাজা ও রাজে াহী, এস এম রায়হা ল আলেমর রচনা ও িনেদশনায় ে া 
িথতা ঢাকা’র ত না , রবী নাথ ঠা েরর গ  অবল েন িজনাত সা  াগতা’র িনেদশনায় আন ম ঢাকা’র নাটক ািতর 
িবড় না এবং মাঃ িমনা ল ইসলাম েয়ল এর রচনা ও িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল মা ড়া’র নাটক 
অস িত ম  হয়। 

একােডিমর জাতীয় না শালার িডও িথেয়টার হেল িবকাল 5টায় ফ  িময়া’র িনেদশনায় বীণাবাণী ল নাচ 
া ণবািড়য়া’র ঐিতহ বাহী ল নাচ, িবকাল ৫.২০টা থেক  জলা িশ কলা একােডিম চ াম, িসেলট, লনা, খাগড়াছিড়, 
ি য়া, মা রা, ল ী র, ও মেহর র পিরেবশন করেব আ ি , একক অিভনয় ও 7ই মােচর ভাষণ এবং নািহদ পারেভজ 

বা ’র রচনা ও মায়ন কিবর েয়ল এর িনেদশনায় পাঠশালা িচলে  িথেয়টার িসেলেটর নাটক অমল হেলা িপটার ান এবং 
মাঃ মাই ীন এর রচনা ও িনেদশনায় জলা িশ কলা একােডিম িশ  না দল খাগড়াছিড়র নাটক ব ব র ছেলেবলা ম  

হয়। 

একােডিমর জাতীয় স ীত ও ত কলা ক  িমলনায়তেন িবকাল 5টা থেক মিরয়াম সারহ এর রচনা ও িনেদশনায় কািরশমা 
সাং িতক দল ঢাকা’র ত না  মানিচে র জ , িনশান সােবর এর রচনা ও িনেদশনায় অরিণ িচলে  িথেয়টার মেহর েরর 
নাটক ািথত রােতর বয়ান, হাসান শাহিরয়ােরর রচনায় িব ল রহমােনর িনেদশনায় ািজক ইফ িথেয়টার ি য়ার নাটক 
ি র িক, িহন তা কদােরর রচনা ও িনেদশনায় লনা আট ল িথেয়টােরর নাটক  দহ  মন, কিব  রবী নাথ 

ঠা েরর গ  অবল েন ভাশীষ দ  ত য় এর না প ও িনেদশনায় রাম  িমশন ল িথেয়টার ঢাকার নাটক দবতার াস, 
দীপ দওয়ানজী এর রচনায় রওশন জা াত শনী’র িনেদশনায় ইি ম ঢাকার নাটক বাকা চালাক চালাক বাকা এবং 

তােরক মাহা দ িরপন এর রচনা ও িনেদশনায় িচলে  িথেয়টার আট একােডিম ঢাকার নাটেক মেঘ ঢাকা তারা ম  হয়। 

একােডিম া ন ন নমে  িবকা 5টা থেক জলা িশ কলা একােডিম ল ী র, খাগড়া ল ী র, খাগড়াছিড়, ঢাকা, চ াম, 
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম, ঢাকা, ি য়া, িসেলট, মেহর র, লনা ও মা রা’র িশ ী  পিরেবশন কের সমেবত স ীত, 
সমেবত ত ,  একক সংগীত ও অ াে ােব ক শা দশনী। 



‘ শখ হািসনা-বাংলােদেশর সারিথ’ 

বাংলােদশ িশ কলা একােডিম একােডিমর জাতীয় িচ শালা 
ভবেনর ১ ও ৬ নং ালারীেত ২৮ সে র -২৭ অে াবর 
২০১৯ মাননীয় ধানম ী শখ হািসন‘র সং ামী জীবেনর 
িবিভ  পযােয়র আেলাকিচ  এবং তােক িনেয় িজত 
িশ কেমর মাস াপী ‘ শখ হািসনা বাংলােদেশর সারিথ’ 
শীষক দশনীর আেয়াজন করা হেয়েছ । 

আগামী ২৮ সে র ২০১৯ শিনবার িবকাল ৪টায় 
একােডিমর জাতীয় না শালা িমলনায়তেন উে াধনী 
অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক মাস াপী 

দশনীর উে াধন করেবন বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর 
মাননীয় ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗ রী এমিপ। 
অ ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন সং িত 
িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব ক এম খািলদ 
এমিপ এবং জাতীয় অ াপক ড. আিন ামান। অ ােন সভাপিত  করেবন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর স ািনত 
মহাপিরচালক ঋি ক না াণ িশ ব  জনাব িলয়াকত আলী লাকী। েভ া ব  রাখেবন একােডিমর সিচব বদ ল আনম 

ইঁয়া। 

 
 
# 
অমর কথািশ ী শওকত ওসমান রিচত ‘প স ী’ চলি ে র উে াধন আগামীকাল 
অমর কথািশ ী শওকত ওসমান রিচত ‘প স ী’ চলি ে র উে াধন আগামীকাল ২৮ সে র সকাল ১১টায়। জাতীয় 
না শাল িমলনায়তেন জ  নসার ওসমান পিরচািলত চলি র ি িময়ার শা অ ি ত হেব। চলি  উে াধন অ ােন 

ধান অিতিথ থাকেবন সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালেয়র মননীয় ম ী ওবায় ল কােদর এমিপ। 
 

২৮ সে র ২০১৯ 

‘ শখ হািসনা-বাংলােদেশর সারিথ’ শীষক মাস াপী দশনীর উে াধন 
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম 
একােডিমর জাতীয় িচ শালা ভবেনর ১ 
ও ৬ নং ালারীেত ২৮ সে র -২৭ 
অে াবর ২০১৯ মাননীয় ধানম ী শখ 
হািসন‘র সং ামী জীবেনর িবিভ  
পযােয়র আেলাকিচ  এবং তােক িনেয় 

িজত িশ কেমর মাস াপী ‘ শখ 
হািসনা বাংলােদেশর সারিথ’ শীষক 

দশনীর আেয়াজন করা হেয়েছ । 

২৮ সে র ২০১৯ শিনবার স া ৬টায় 
উে াধনী অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত থেক মাস াপী দশনীর 
উে াধন কেরন বাংলােদশ জাতীয় 
সংসেদর মাননীয় ি কার ড. িশরীন 

শারিমন চৗ রী এমিপ। অ ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব 
ক এম খািলদ এমিপ এবং জাতীয় অ াপক ড. আিন ামান। অ ােন সভাপিত  কেরন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর 

স ািনত মহাপিরচালক ঋি ক না াণ িশ ব  জনাব িলয়াকত আলী লাকী। েভ া ব  রােখন একােডিমর সিচব বদ ল 



আনম ইঁয়া। জাতীয় িচ শালার ১নং ালািরর িফতা কেট উে াধেনর পর ১ ও ৬ নং ালারী পিরদশন কেরন অিতিথ । 
এরপর জাতীয় না শালা িমলনায়তেন আেলাচনা ও সাং িতক পিরেবশনা অ ি ত হয়। 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার রেয়েছ বণাঢ  রাজৈনিতক জীবন। ত র ন ে  অ িতেরা  অ যা ায় ২০৪১ সােল উ ত দেশ 
পিরণত হওয়ার পেথ  ত েয় এিগেয় চলেছ বাংলােদশ । বাঙািলর সারিথ, উ য়েনর পকার ধানম ী শখ হািসনার 
সং ামী জীবেনর িবিভ  পযােয়র আেলাকিচ  এবং িশ কম িনেয় বাংলােদশ িশ কলা একােডিম মাস াপী দশনীর 
আেয়াজন কেরেছ। দশনীেত ান পাওয়া িশ কম েলা ধানম ীর উ য়ন কমকা  ও বণাঢ  কমময় জীবেনর িশ ভাে র 
উে াচন। এই  আেলাকিচ  ও িশ কম েলার মে  জনেন ী শখ হািসনােক িশে র একক আবেহ উপ াপেনর চ া করা 
হেয়েছ। বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর জাতীয় িচ শালায় দশনী শেষ পরবত েত ছিব েলা িনেয় জলা পযােয়ও দশনী 
আেয়াজন করা হেব। আেলাকিচ েলা সং হ ও সংকলেনর সহেযািগতা কেরেছন জয়ীতা কাশনী। 
 
গত ২৮ আগ  থেক ২৮ সে র জাতীয় িচ শালার িচ কলা িডওেত অ ি ত শতিচে  জনেন ী শীষক মাস াপী 
আটক াে  ১০০  িচ কম িজত হেয়েছ। অংশ হণকারী িশ ীদরা হেলন আ র রব খান, িততাস চাকমা, জয়  সরকার জন, 
সয়দা তামা া আফেরাজ, িশবলী হাওলাদার, কা  রায় বীর, রভী আ ার,  তা কদার, জন মাহা ব ও সৗরভ ধর। 

িশ কম দশনীেত ১নং ালারীেত ২৩১  আেলাকিচ , ৬নং ালারীেত ১৩৩  িচ কম, ৪  াপনািশ  িনমাণ, ১ ও ৬ নং 
ালারীেত ৫  িভিডও ইনে েলশন, মাননীয় ধানম ীর উপর কািশত বইস েহর দশনী, জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন 

১০  আেলাচনা সভার আেয়াজন, , জাতীয় িচ শালা াজায় ৩২ িফট/৪৩ িফট সাইেজ মাননীয় ধানম ীর িত িত অংকন 
(যাহা ৫/৬ সাইেজর ৭২  ক ানভােস) করা হেব। 

মাননীয় ধানম ীর েদশ ত াবতন উপলে  এ াে ািলক ক ানভােস অংিকত আটক াে  অংশ হণকারী ৩৩জন িশ ীর 
তািলকা: িশ ী সমরিজৎ রায় চৗ রী, িশ ী অলেকশ ঘাষ, িশ ী আিতয়া ইসলাম এ ািন, িশ ী শাহজাহান আহেমদ িবকাশ, 
িশ ী িব িজৎ গা ামী, িশ ী লাল চ  গাইন, িশ ী এম এম মেয়জউি ন, িশ ী বীেরন সাম, িশ ী অ ল চ  ম মদার, 
িশ ী শিহ ামান, িশ ী অিভিজৎ চৗ রী, িশ ী মাঃ আল গীন ষার, িশ ী আ ল মােমন িম ন, িশ ী দওয়ান িমজান, 
িশ ী কামাল উি ন, িশ ী আ স সা ার তৗিফক, িশ ী মন ওয়ািহদ, িশ ী মন র রিশদ, িশ ী সবরী রায় চৗ রী, িশ ী 
কা  িততাস, িশ ী সমীরণ চৗ রী, িশ ী সাহাগ পারেভজ, িশ ী রিবউল ইসলাম, িশ ী মাঃ আজমীর হােসন, িশ ী মাঃ 
আশরা ল হাসান, িশ ী উ ম মার সাহা, িশ ী রািকব হাসান, িশ ী শাহা র রহমান, িশ ী জয়  সরকার জন, িশ ী িজ র 
হােসন টন, িশ ী আির র রহমান ত , িশ ী িততাস চাকমা ও িশ ী জন মাহা ব। 

# 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা’র জ িদন উপলে  বণাঢ  আেয়াজন 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা’র জ িদন উপলে  আজ ২৮ সে র ২০১৯ শিনবার িবকাল ৪টায় একােডিমর জাতীয় 
না শালা িমলনায়তেন জ িদেনর বণাঢ  আেয়াজন কের বাংলােদশ িশ কলা একােডিম। 

আেয়াজেনর েতই আন েলােক ম লােলােক গােনর সােথ আেলাক া লেন অংশ নয় স  ও িমলনায়তন িমিলেয় ায় 
হাজােরা িশ   ও অিভভাবক। এরপের আেয়াজেন িছল মাননীয় ধানম ীর ৭৩তম জ িদন উপলে  ত িশ ী ইমেনর 
সহেযািগতায় বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও িপপলস িললট িথেয়টােরর ৭৩ জন িশ িশ ী কািরও ািফ, আজ কন মার 

াণসজনী গা এবং েকর িভতর আকাশ িনেয় গােনর সােথ ২  সমেবত ত  পিরেবশন কের বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর 
বড়েদর তত দল, সত  বল পেথ চল গােনর কথায় সমেবত স ীত পিরেবশন কের একােডিমর িশ  স ীত দল। জ িদেনর 
আেয়াজেন কথা বেলন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক ঋি ক না াণ িশ ব  িলয়াকত আলী লাকী। িতিন 
িশ েদর উে ে  বেলন, ‘আমরা জ িদেন আেলা ালােবা কখেনা িনভােবা না এবং আমরা আজেকর এই জ িদেনর 
আেয়াজন  এক  িত মভােব পালন করলাম, কক না কেট িপঠা আেয়াজেনর মা েম। আমরা আজেক সবাই িপঠা খাব 
এবং আন  করেবা।’ 

 

 

 



# 

চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসব ২০১৯ এর সমাপনী 

৬৪ জলার সাং িতক দল এবং ৯৫  িশ  না  সংগঠেনর দশ হাজােররও বিশ িশ র অংশ হেণ ২০-২৮ সে র ২০১৯ 
উৎসব অ ি ত হে । উৎসেব একােডিমর জাতীয় না শালা, জাতীয় িচ শালা, জাতীয় সংগীত ও ত কলা ক  িমলনায়তন ও 
একােডিম া ণসহ িতিদন ৮  ভ েত ৯  জলার ৮৫  পিরেবশনার ম  িদেয় বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও িপপলস 
িথেয়টার এেসািসেয়শেনর যৗথ আেয়াজেন অ ি ত চ দশ জাতীয় িশ  িকেশার না  ও সাং িতক উৎসেবর সমাপনী ২৮ 
সে র ২০১৯ শিনবার স া ৭টায় একােডিমর জাতীয় না শালা িমলনায়তেন অ ি ত হেয়েছ । 

# 
অমর কথািশ ী শওকত ওসমান রিচত ‘প স ী’ চলি ে র উে াধনী দশনী 
অমর কথািশ ী শওকত ওসমান রিচত ‘প স ী’ চলি ে র উে াধনী উপলে  আজ ২৮ সে র সকাল ১১টায় একােডিমর 
জাতীয় না শাল িমলনায়তেন জ  নসার ওসমান পিরচািলত চলি র ি িময়ার শা অ ি ত হয়। চলি  উে াধনী 
অ ােন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর স ািনত মহাপিরচালক ঋি ক না াণ িশ ব  জনাব িলয়াকত আলী লাকী এর 
সভাপিতে  অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িব ান ও ি  ম নালেয়র মাননীয় ম ী পিত ইয়ােফস ওসমান এবং িশ া 
ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী জনাব মিহ ল হাসান চৗ রী। অ িত  কেরন িশ েতাষ চলি ে র পিরচালক জ - নসার 
ওসমান। 

 

২৯ সে র ২০১৯ 

সরা সংগঠেনর র ার পল বাংলােদশ িশ কলা একােডিম 

বাংলােদেশ িন  চীনা তাবােসর সরা 
সংগঠেনর র ার পল বাংলােদশ িশ কলা 
একােডিম। 
গণ জাত ী চীন িত ার ৭০ বছর িত উদযাপন 
উপলে  আেয়ািজত ২৭ সে র থেক ১০ 
অে াবর ২০১৯ পয  আেয়ািজত দশনীর 
উে াধনী অ ােন `Outstanding 
organization award’ র ার  হণ 
কেরেছন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর 
মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী। সাং িতক 

ে  িবেশষ অবদােনর জ  এই র ার দান 
করা হেয়েছ। ২৭ সে র একােডিমর জাতীয় 
িচ শালা িমলনায়তেন র ার দান অ ােন 

অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িশ া ম ী ড. দী  মিন এবং বাংলােদেশ িন  চীনা তাবােসর রা ত িল িজিমং। 
 
সাং িতক কমকাে  মা েম চীন-বাংলােদেশর ব ণ স ক আেরা ঢ় হেব বেল জািনেয়েছন একােডিমর মহাপিরচালক 
িলয়াকত আলী লাকী। িতিন বেলন, ‘চীন সরকােরর সহেযািগতায় ইেতামে  বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর ২০জন িশ  িশ ী 
অ াে ােব ক িশ ণ িনেয়েছন। এই িশ ীরা এখন সারােদেশ অ াে ােব ক দশনী করেছন।’ 
 
 


