
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:  A‡±vei-2021 Gi RvZxq bvU¨kvjvq G·‡cwi‡g›Uvj w_‡qUvi nj 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 A‡±vei-2021 gv‡m G·‡cwi‡g›Uvj 

w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ 13. 09. 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 

01-10-2021 শুক্রবার   

 

 

 

 

গঙ্গা-যমুনা সাাংস্কৃরতক উৎসব পর্ ষদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গঙ্গা-যমুনা সাাংস্কৃরতক উৎসব 2021  

  

02-10-2021 শরনবার  

03-10-2021 ররববার 

04-10-2021  সসামবার 

05-10-2021 মঙ্গেবার 

06-10-2021 বুধবার  

07-10-2021 বৃহস্পরতবার 

08-10-2021 শুক্রবার  

09-10-2021 শরনবার  

10-10-2021 ররববার 

11-10-2021  সসামবার 

12-10-2021 মঙ্গেবার 

13-10-2021 বুধবার    

14-10-2021 বৃহস্পরতবার রিলয়টার 52   কারেদাস  

15-10-2021 শুক্রবার  ওলপন সস্পস  টুলয়েভ অ্াাংরর সমন 

16-10-2021 শরনবার  কাঁচলখো সরপাট ষরী রিলয়টার  মুরিলবর সমলয়  

17-10-2021 ররববার রিলয়টার ফ্্াক্টরী  আর্াঢ়স্য প্রিম রদবলস  

18-10-2021  সসামবার   

19-10-2021 মঙ্গেবার   

20-10-2021 বুধবার    

21-10-2021 বৃহস্পরতবার বারতঘর  ঊর্ ষািাে  

22-10-2021 শুক্রবার  রঙ্গনা নাট্যলগাষ্ঠী  শতনারী এক পুরুর্  

23-10-2021 শরনবার  পদারতক নাট্য সাংসদ বাাংোলদশ  সপ্ররর্া  

24-10-2021 ররববার   

25-10-2021  সসামবার   

26-10-2021 মঙ্গেবার   

27-10-2021 বুধবার    

28-10-2021 বৃহস্পরতবার দৃশ্যকাব্য   বাঘ  

29-10-2021 শুক্রবার  নাট্যম সরপাট ষরী  

  

মঞ্চসাররি আতাউর রহমান এর স্বাধীনতা 

পদক প্রারি উদযাপন ও নাটক প্রদশ ষনী   

30-10-2021 শরনবার  স্বপ্নদে  হরগি 

31-10-2021 ররববার কল্পরূপ  আবৃরি অনুষ্ঠান  
 

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: 43.20.0000.003.34.002.20.      তাররখ:   

  

welq:   A‡±vei-2021 Gi 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 `yÕwU nj eivÏ KwgwUi A‡±vei-2021 

gv‡m g~j w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ 13. 09. 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 

01-10-2021 শুক্রবার   

 

 

 

 

গঙ্গা-যমুনা সাাংস্কৃরতক উৎসব পর্ ষদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গঙ্গা-যমুনা সাাংস্কৃরতক উৎসব 2021  

  

02-10-2021 শরনবার  

03-10-2021 ররববার 

04-10-2021  সসামবার 

05-10-2021 মঙ্গেবার 

06-10-2021 বুধবার  

07-10-2021 বৃহস্পরতবার 

08-10-2021 শুক্রবার  

09-10-2021 শরনবার  

10-10-2021 ররববার 

11-10-2021  সসামবার 

12-10-2021 মঙ্গেবার 

13-10-2021 বুধবার    

14-10-2021 বৃহস্পরতবার   

15-10-2021 শুক্রবার  ঢাকা রিলয়টার মঞ্চ  বরহপীর  

16-10-2021 শরনবার  প্রামাণ্য চেরিত্র প্রদশ ষনী  দুটি যুলের একটি গল্প  

17-10-2021 ররববার   

18-10-2021  সসামবার   

19-10-2021 মঙ্গেবার   

20-10-2021 বুধবার  িাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যােয়  সুখ 

21-10-2021 বৃহস্পরতবার 

22-10-2021 শুক্রবার  রিলয়টার (আরামবাগ) সরৌপদী পরম্পরা  

23-10-2021 শরনবার  প্রাঙ্গলর্লমার নাট্যদে  হাছনিালনর রািা  

24-10-2021 ররববার পদারতক নাট্য  সাংসদ (টিএসরস)  

25-10-2021  সসামবার   

26-10-2021 মঙ্গেবার অনুস্বর রতনকরি  

27-10-2021 বুধবার  এরিক  আয়নাঘর  

28-10-2021 বৃহস্পরতবার বাাংোলদশ আওয়ামী িাদুরশল্পী পররর্দ িাদু প্রদশ ষনী  

29-10-2021 শুক্রবার  দৃরিপাত নাট্যদে  সস এক স্বলপ্নর রাত  

30-10-2021 শরনবার  বহুবচন  অরনলকত সন্ধ্্া  

31-10-2021 ররববার বাাংোলদশ আবৃরি সমন্বয় পররর্দ  আসাদুজ্জামান নূর এর 75তম িলমাৎসব 

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: A‡±vei-2021 Gi 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 A‡±vei-2021 gv‡m 

÷zwWI w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ 14. 09. 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 

01-10-2021 শুক্রবার   

 

 

 

 

গঙ্গা-যমুনা সাাংস্কৃরতক উৎসব পর্ ষদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

গঙ্গা-যমুনা সাাংস্কৃরতক উৎসব 2021  

  

02-10-2021 শরনবার  

03-10-2021 ররববার 

04-10-2021  সসামবার 

05-10-2021 মঙ্গেবার 

06-10-2021 বুধবার  

07-10-2021 বৃহস্পরতবার 

08-10-2021 শুক্রবার  

09-10-2021 শরনবার  

10-10-2021 ররববার 

11-10-2021  সসামবার 

12-10-2021 মঙ্গেবার 

13-10-2021 বুধবার    

14-10-2021 বৃহস্পরতবার   

15-10-2021 শুক্রবার  তীরন্দাি নাট্যদে তামরসক  

16-10-2021 শরনবার  স্বপ্নদে  হরগি  

17-10-2021 ররববার   

18-10-2021  সসামবার   

19-10-2021 মঙ্গেবার   

20-10-2021 বুধবার    

21-10-2021 বৃহস্পরতবার   

22-10-2021 শুক্রবার  আপলেি  স্বপ্নভুক  

23-10-2021 শরনবার  রিলয়টার 52 কারেদাস  

24-10-2021 ররববার   

25-10-2021  সসামবার   

26-10-2021 মঙ্গেবার   

27-10-2021 বুধবার    

28-10-2021 বৃহস্পরতবার   

29-10-2021 শুক্রবার  হঠাৎ নাট্য সম্প্রদায়   

30-10-2021 শরনবার    

31-10-2021 ররববার   
 

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| 
 


