সংবাদ পির মা
ফ য়াির
০৯ ফ য়াির ২০২০

চ ােম ‘জািতর িপতা এবং মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা’র দীঘ িত িত দশনী
িশ -সং িতর
িবকােশ
১৯৭৪ সােল জািতর িপতা
ব ব
শখ
িজ র
রহমান িত া কেরিছেলন
বাংলােদশ
িশ কলা
একােডিম। জািতর িপতার
বা বায়েনর লে
িনরলসভােব কাজ কের
যাে ন ত রই
েযা
ক া
গণ জাত ী
বাংলােদশ
সরকােরর
মাননীয় ধানম ী শখ
হািসনা। জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান এবং মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা’- ক বতমান জে র
কােছ পৗেছ িদেত বাংলােদশ িশ কলা একােডিম িবেশষ দশনীর উে াগ িনেয়েছ। জািতর িপতা ব ব শখ
িজ র রহমান এবং গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা’র ৪৩ ট দীঘ
িত িত’র দশ াপী দশনী আেয়াজন করা হে ।
এবাের ৯-২১ ফ য়াির ২০২০ পয হ র িশ নগরী চ াম জলা িশ কলা একােডিম া েণ দশনীর
উে াধন অ ি ত হেয়েছ। উে , গত ২৪ জা য়াির থেক ক বাজার স ৈসকেত ৭িদেনর দশনী অ ি ত
হেয়েছ।
৯ ফ য়াির ২০২০ িবকাল 5টায় চ াম জলা িশ কলা একােডিমর মে উে াধনী অ ােন ধান অিতিথ
িহেসেব উপি ত িছেলন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী। চ ােমর জলা
শাসক এবং জলা িশ কলা একােডিমর সভাপিত মা: ইিলয়াস হােসন এর সভাপিতে অ ােন অিতিথ
িহেসেব উপি ত িছেলন িশ সমােলাচক ও গেবষক আ ল মন র, বাংলােদশ চা িশ সংসেদর সাধারণ
স াদক িশ ী কামাল পাশা চৗ রী, চ াম িব িব ালয় চা কলা ই
উেটর সােবক পিরচালক সায়লা
শারিমন, চ াম জলা িশ কলা একােডিমর কালচারাল অিফসার মাসেলম উি ন িলটন এবং সাধারণ
স াদক।
দশনী চলেব আগামী ২১ ফ য়াির ২০২০ পয ।

১২ ফ য়াির ২০২০

জি -অব য়- ন িত, মানেব না এ সং িত’

াগােন জাতীয় নাে াৎসেবর উে াধন

বাংলােদশ প িথেয়টার ফডােরশান আেয়ািজত “জি -অব য়- ন িত মানেব না এ সং িত” শীষক ‘জাতীয়
নাে াৎসব ২০২০’ এর ভ উে াধন কেরেছন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা।
১২ ফ য়াির ধবার সকাল ১১:৩০টায় ঢাকা মহানগর, চ াম, রাজশাহী, রং র ও িসেলট হেত উপ ািপত
অ ােনর মা েম মাননীয় ধানম ী গণভবন থেক সরাসির িভিডও কনফােরে র মা েম এই উৎসেবর ভ
উে াধন ঘাষণা কেরন।
এসময় গণভবেন বাংলােদশ প িথেয়টার ফডােরশােনর চয়া ান িলয়াকত আলী লাকী, সং িত িবষয়ক
ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ক এম খািলদ এমিপ ও সিচব ড. মা: আ হনা মা ফা কামাল এনিডিসসহ
িবিভ পযােয়র কতকতা
উপি ত িছেলন। অ ােনর েত একােডিমর আেয়াজেন জাতীয় না শালা
িমলনায়তেন সাং িতক অ ােন ‘এ মা নয় জি বােদর..’ গান র সােথ ত পিরেবশন কেরন অিনক বাসএর ত দল এবং ৭ মােচর ভাষেণর সােথ ত পিরেবশন কের একােডিমর ত িশ ী ।
এছাড়াও ৬৪ জলায় জলা শাসেকর কাযালেয় রাজৈনিতক ন ী
উে াধনী অ ান একেযােগ চািরত হয়।

, সং িত ও না কম েদর উপি িতেত

“জি -অব য়- ন িত মানেব না এ সং িত” াগানেক ধারণ কের গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সং িত
িবষয়ক ম ণালেয়র েপাষকতায় এবং বাংলােদশ িশ কলা একােডিম’র সহেযািগতায় ১২ ফ য়াির থেক ২৯
ফ য়াির ২০২০ বাংলােদশ প িথেয়টার ফডােরশান
চার শতািধক না সংগঠেনর অংশ হেণ ৬৪ জলায়
একেযােগ অ ি ত হেত যাে “জাতীয় নাে াৎসব ২০২০”। সারােদেশ চারশতািধক না দেলর ি শ হাজােররও
বিশ না কম এই উৎসেবর সােথ স ৃ হেয়েছন। ১২-২৯ ফ য়াির ২০২০ পয উৎসেব ৩০২ নাটক দিশত
হেব। এছাড়াও িবিভ ােন পথনাটক পিরেবিশত হেব।

সবকােলর সবে বাঙািল জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান না কম েদর দীঘিদেনর ােণর দাবী
ম নাটেকর উপর থেক েমাদ কর বািতল কেরন ১৯৭৪ সেন। ত রই েযা া ক া মাননীয় ধানম ী জনেন ী
শখ হািসনা থমবার মতায় এেসই নাটেকর উপর থেক দীঘিদেনর কালাকা ন স র থা বািতল কেরন।
বতমান সাং িতবা ব সরকার না কম েদর সকল দাবীর িত আ িরক। ইেতামে না সংগঠন িলর জ
বাৎসিরক এককালীন বরা , না উৎসব সহ সকল কার না এবং সাং িতক আেয়াজেন সং িত িবষয়ক
ম ণালয় ও বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মা েম সহেযািগতা কের যাে বতমান সরকার। না কম েদর
ােণর দাবী না িশ ী ও না সংগঠনেক পশািভি ক না চচায় সহায়তা দােনর িবষেয়ও অবগত আেছন
মাননীয় ধানম ী। আমরা িব াস কির, এই িবষেয় িতিন অত আ িরক এবং আ পদে প হণ করেবন।
সরকার সাং িতক কমকা- ক িবশ^মােনর ও সময় উপেযাগী কের তালার য়ােস সারােদেশ উপেজলা পযায়
পয িশ কলা একােডিমর িব ার ঘ েয়েছন। এ াি ক মা েষর কােছ সং িতেক পৗঁেছ দয়ার এক মহান
য়াস বেল আমরা িব াস কেরন আেয়াজেকরা।
মহান ি ে র অ তম কীিত হল বাংলােদেশর নাটক। সারােদেশর না চচার সােথ
ম না িশ ীেদর
চতনায় িবরাজ করেছ ি
, বাঙািল জাতীয়তাবাদ, অসা দািয়কতা ও িশ ীেদর মানবতা। বাংলােদেশর
না চচার সােথ স ৃ সবাই িতি য়াশীলতার িব ে আে ালেন িনরলসভােব কাজ কের চেলেছ। মানিবক
সং িতর িবকাশ ও অসা দািয়ক সমাজ গঠেনর অিভ ায় িনেয় সারােদেশ নাটেকর সংগঠন েলােক একই
পতাকা তেল িনেয় আসা এবং ধারাবািহক না চচার ভতর িদেয় মা েষর গিতর পেথ িনেয় যাওয়ার লে ই
১৯৮০ সােল বাংলােদশ প িথেয়টার ফডােরশান িতি ত হয় বেল জািনেয়েছন সে টাির জনােরল কামাল
বায়িজদ।
াধীনতা পরবত কােল দশনীর িবিনমেয় বাংলােদেশ না চচার য ন ন িদগে র চনা হয় তারই ধারাবািহকতায়
না চচা আজ সংহত এবং বগবান। নাটেকর সার এবং না িমেক শ িভি র উপর দ ড় করােনাই হল
বাংলােদশ প িথেয়টার ফডােরশােনর ল উে । না কলা আজ পা িচেত অ
এবং িবিভ
িব িব ালয় এবং কেলেজ না কলা িবষেয় উ তর িশ ার ব া করা হেয়েছ। এসব িক িবকাশমান না
আে ালেনরই ফসল।
বাংলােদেশর না চচা েচ থাকেব সং ামী না কম েদর পদচারণায়। িতিনয়ত লড়াইেয়র ম িদেয় শািণত
হেব ই াত ফলার মত। ি াত বাদ, িবধাবােদর মাহ কখেনা আ করেত পারেব না সসব
য়ী
না কম েদর। তােদর প িবত পদযা ায় খিরত হেব বাংলােদেশর না চচা। তির হেব ন ন না সড়ক।
াধীনতার পর থেক বাংলা নাে র য ধারা
হেয়িছল িবষয় বিচে , তা আজ হেয় উেঠেছ বগবান ও ঋ ।
বতমােন বাংলােদেশর নাটক দেশর গ-ি◌ পিরেয় আ জািতক ী িতও অজন কের চেলেছ।

১৯ ফ য়াির ২০২০

বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর ৪৬তম িত াবািষকী
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম বাংলােদেশ সং িতচচার এক জাতীয় িত ান। সং িতর গৗরবময় িবকাশেক
অ াহত রাখেত ১৯৭৪ সােলর
১৯
ফ য়াির
বাংলােদশ
িশ কলা একােডিম
িত া
কেরন জাতীর িপতা ব ব
শখ িজ র রহমান।
বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর
৪৬তম িত াবািষকী উপলে
১৯ ফ য়াির ২০২০ একােডিমর
সকল িবভাগ ও শাখার
কায েমর স াহ াপী দশনীর
আেয়াজন করা হেয়েছ। বলা
৩টায় জাতীয় িচ শালার ১নং
ালারীেত দশনী
হয়।
িবকাল ৪টা থেক ‘সং িতর পাঠশালা’ িশেরানােম একােডিমর সকল িবভােগর িশ নাথ েদর িনেয় িশ েনর
দশনী অ ি ত হয়। দশনীেত ব িশ, বহালা, সতার, সেরাদ, াফ নােটশন ও িপয়ােনা, ক ক ত ,
ভরতনা ম, গৗিরও ও ওিড়ষী সহ ১৪ িবষয় িভি ক িশ েনর প চ শতািধক িশ াথ অংশ হণ কের।
এছাড়াও একােডিম া েণ ‘শহীদেদর া েণ’ িশেরানােম িশ ী জন মাহ েবর ৎকলা পিরেবিশত হয়।
িবকাল ৫.৩০টায় একােডিমর ন নমে আেলাচনা ও সাং িতক অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। একােডিমর
িশ ীেদর অ াে ােব ক দশনী এবং বাউল দেলর পিরেবশনা ‘ েধেছ এমনই ঘর..’ গান র ম িদেয় অ ান
হয়।
আেলাচনা অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র সংসদীয় ায়ী কিম র
সদ অিসম মার উিকল এমিপ। বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী এর
সভাপিতে অ ােন াগত ব
রােখন এাকেডিমর সিচব মা: বদ ল আনম ইঁ য়া।
আেলাচনা শেষ সাং িতক পেব একােডিমর সংগীত িশ ী রাকসানা আ ার পসা, িচ া রািন ধর, িহমা ী
শখর ও সাহা র রহমান একক সংগীত পিরেবশন কেরন। সবেশেষ জনি য় া দল
ন সংগীত পিরেবশন
কেরন।
সংি

পিরিচিত

িশ সং িত ঋ জনশীল মানিবক বাংলােদশ গড়ার পক এবং জাতীয় সং িত ও ি র উ য়ন, সাং িতক
ঐিতহ সংর ন ও সােরর মা েম সকল মা েষর জ িশ সং িতর বাহ তির কের িশ -সং িত ঋ
জনশীল মানিবক বাংলােদশ গঠেনর অিভলে কাজ করেছ বাংলােদশ িশ কলা একােডিম।

বাংলােদশ
িশ কলা
একােডিম ছয় িবভাগ
িনেয় গ ত। িবভাগ েলা
হেলা- চা কলা িবভাগ,
না কলা ও চলি
িবভাগ, সংগীত ত ও
আ ি িবভাগ, গেবষনা ও
কাশনা িবভাগ, িশ ণ
িবভাগ, েযাজনা িবভাগ।
ছয় িবভাগ পিরচািলত
হয় ছয় জন পিরচালেকর
দািয়ে ।
একােডিমর
বতমান
মহাপিরচালক
ঋি ক না াণ জনাব
িলয়াকত আলী লাকী।
িশ সং িতর িবকােশর লে
ণী ও িতভাবন িশ ীেদর সহায়তা ও ী িত দান, সাং িতক িত ান ও
সং ােক অ দান দান, অতীত ঐিতহ ও সমকালীন সং িত িবষেয় গেবষণা পিরচালনা এবং স ীত, না ও
চা কলা িবষেয় আ জািতক উৎসবািদর আেয়াজন করা হেয় থােক। এখােন সাং িতক কমকাে র অংশ িহেসেব
উৎসব, সে লন, সিমনার, না া ান ও কমশালা আেয়াজন, দশীয় ও আ জািতক িচ কলা দশনী, িবিভ
িতেযািগতার আেয়াজন ও র ার দান, িবেদেশ সরকাির পযােয় বাংলােদেশর িশ ও সাং িতক দল রণ
এবং িবেদশী সাং িতক িতিনিধদলেক বাংলােদেশ আম ণ জানােনা, দেশর িবিশ সাং িতক ি েক
তােদর অবদােনর ী িত প র ত করা এবং িশ ও সং িতিবষয়ক িবিভ িবষেয়র ওপর , সামিয়কী ও
রিণকা কাশ ইত ািদ কাজ স
হেয় থােক।
বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর িবশাল চ ের রেয়েছ এক অত া িনক জাতীয় না শালা, জাতীয় িচ শালা,
স ীত, ত ও আ ি ভবন এবং িশ ণ ভবন। এখানকার মে িনয়িমত না দশন, ালারীেত িচ কম
দশনসহ নানা ধরেনর অ ােনর আেয়াজন করা হয়। বাংলােদেশর সাং িতক ঐিতেহ র লালন ও িবকােশ এই
একােডিম িত ার পর থেকই
ণ িমকা পালন কের আসেছ।

২০ ফ য়াির ২০২০

িশ েদর বানােনা শহীদ িমনােরর আেলাকিচ িনেয় দশনী ‘বাংলার আপন সৗধ’
বায়া র ভাষা আে ালেন শহীদেদর
া
জানােত িশ েদর বানােনা শহীদ িমনার এর
আেলাকিচে র দশনী ‘বাংলার আপন
সৗধ’। িশ ী রিশদ আলম আেলাক-এর
এই দশনী জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন
২০ ফ য়াির ২০২০ িবকাল ৪টায়
হেয়েছ। দশনী উে াধন কেরন িশ ী
াফা মেনায়ার।
একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী
লাকী’র সভাপিতে
অ ােন
ধান
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন অ াপক
মাহা দ রিফ ল ইসলাম। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িশ ী নািসম আহেমদ নাদভী।
সারােদেশর িবিভ জলা থেক ১২৭ আেলাকিচ িনেয় জাতীয় িচ শালার িতন ন র
ফ য়াির ২০২০ পয এই দশনী চলেব বেল জািনেয়েছন িশ ী রিশদ আলম আেলাক।

ালািরেত ২০-২৯

২১ ফ য়াির ২০২০

মহান শিহদ িদবেস িবিভ ভাষাভাষীেদর অংশ হেণ সাং িতক অ ান
মহান শিহদ িদবস ও
আ জািতক মা ভাষা িদবস
2020
উপলে
বাংলােদেশ
অব ানরত
িবে র িবিভ ভাষাভাষীেদর
অংশ হেণ
সাং িতক
অ ান আেয়াজন কেরেছ
বাংলােদশ
িশ কলা
একােডিম। 21 ফ য়াির
2020 িবকাল 3টায়
ক ীয় শিহদ িমনাের
অ ােনর
েত সকল
িশ ীরা শিহদেদর
রেন
ক ীয় শহীদ িমনাের
া
িনেবদন কেরন। এরপর িবিভ ভাষাভাষীলেদর অংশ হেণ জাতীয় সংগীত পিরেবশেনর মা েম অ ান

হয়।

বাংলােদেশ অব ানরত িবে র িবিভ ভাষাভাষীেদর উে ে
একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী।

েভ া ব

দান কেরন বাংলােদশ িশ কলা

ক ীয় শিহদ িমনাের িবকাল 3টায় এবং বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর ন নমে রাত ৮টায় সাং িতক
পিরেবশনায় সমেবত স ীত, একক স ীত, ত ও আ ি পিরেবশন করেব বাংলােদেশ অব ানরত অে িলয়া,
া , নপাল, মালদীপ,
ন ও কন িসয়াস ইনি উট, চায়না, নথ সাউথ িব িব ালয়, কািরয়া, জাপান,
ইরান কালচারাল স ার, ইি রাগা ী কালচারাল স ার, িকরিগজ ান, এবং িশ ী ইয়াসিমন আলী এর
পিরচালনায় ঢাকা সাং িতক দেলর িশ ী পিরেবশন করেব িবে র িবিভ ভাষার গান।
২৩ ফ য়াির ২০২০

জাতীয় িপঠা উৎসব ১৪২৬

িপঠা উৎসব।

বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর উ ু ম
২৩ ফ য়াির ২০২০ িবকাল ৫টায় জাতীয়
িপঠা উৎসেবর উে াধন অ ি ত হয়। এবার
জাতীয় িপঠা উৎসব আেযাজেনর েয়াদশ
বষ। হাজার বছেরর সাং িতক ঐিতেহ র
উ রািধকার িহেসেব আমােদর বতমান ও
আগামী জ েক িনেজেদর ি , সং িত
এবং লাকায়ত িশে র িত আ
কের
তালার লে ই ২০০৮ সাল থেক কিফ
হাউেসর ব াপনায় জাতীয় িপঠা উৎসব
উদযাপন পিরষদ আেয়াজন করেছ জাতীয়

একাদশ জাতীয় িপঠা উৎসব থেক এ আেয়াজেন সরাসির
হেয়েছ বাংলােদশ িশ কলা একােডিম, থম
থেকই জাতীয় িপঠা উৎসব আেয়াজেন সবসময় পেরা সহেযািগতা দান কেরেছ বাংলােদশ িশ কলা
একােডিম। সং িত িবষয়ক ম ণালয় িবগত চার বছর যাবত এই আেয়াজেন েপাষকতা দান করেছ। এবার
থমবােরর মেতা জাতীয় িপঠা উৎসব ১৮ থেক ২১ জা য়াির ২০২০, িসেলেট এবং ১৭ থেক ২০ ফ য়াির
২০২০ রাজশাহীেত আেয়ািজত হেয়েছ।
এবছর ন নভােব িসেলট ও রাজশাহীেত জাতীয় িপঠা উৎসব ১৪২৬ অ ি ত হেয়েছ। এবােরর উৎসেব ায় ৫০
র মেতা েল দেশর িবিভ অ লর িপঠািশ ীগণ িতিদন িবেকল ৩ টা থেক রাত ৯ টা পয রকমাির িপঠার
পসরা সািজেয় বসেবন িশ কলা একােডিম া েণ। চি শ র মেতা জলার নানান রকেমর বিচ ময় ােদর
বাহাির িপঠা ভাজন রিশকেদর রসনায় জাগােব িত মী আন । আশা কির এবােরর উৎসেব ায় ২০০
রকেমর িপঠা উপ াপন করেবন িপঠািশ ীগণ।

২৩ ফ য়াির প চটায় েয়াদশ জাতীয় িপঠা উৎসেবর উে াধনী অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক
উৎসেবর উে াধন কেরন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব
ক এম খািলদ এমিপ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ম সারিথ আতাউর রহমান-উপেদ াম লীর সদ
বাংলােদশ আওয়ামী লীগ, না ি
জনাব রােম ম মদার-সা ািনক সভাপিত, ই ার াশনাল িথেয়টার
ইনি উট ও বাংলােদশ ত িশ ী সং ার সভাপিত িম হক।
উে াধনী অ ােন ধান ব া জাতীয় িপঠা উৎসব উদযাপন পিরষেদর সভাপিত ম. হািমদ, াগত ব
রাখেবন িপঠা উৎসব উদযাপন পিরষেদর সাধারণ স াদক খ কার শা আলম, জাতীয় িপঠা উৎসেবর উে াধনী
অ ােন সভাপিত কেরন িলয়াকত আলী লাকী, আহবায়ক- জাতীয় িপঠা উৎসব উদযাপন পিরষদ ১৪২৬ এবং
মহাপিরচালক বাংলােদশ িশ কলা একােডিম। ধ বাদ াপন কেরন মাঃ বদ ল আনম ইঁ য়া, সিচব বাংলােদশ িশ কলা এরকােডিম।
জাতীয় িপঠা উৎসব আেয়াজেন
বভােরজ কা ানী িলিমেটড।

েপাষকতা দান কেরেছন সং িত িবষয়ক ম ণালয় এবং য়ার ড এ

২৭ ফ য়াির ২০২০

ইিদন াপী ভাওয়াইয়া উৎসব ২০২০ এর উে াধন
সং িত
িবষয়ক
ম ণালেয়র
েপাষকতায়, বাংলােদশ
িশ কলা
একােডিমর
আেয়াজেন এবং জলা
শাসন ও জলা িশ কলা
একােডিম িড় াম এর
সহেযািগতায় ২৭ ও ২৮
ফ য়াির ২০২০ সরকাির
কেলজ া ণ িড় ােম
আেয়াজন করা হেয়েছ ই
িদন াপী
ভাওয়াইয়া
উৎসব ২০২০।
২৭
ফ য়াির ২০২০
সরকাির কেলজ া ণ িড় ােম সকাল ১০টায় ইিদন াপী ভাওয়াইয়া উৎসব ২০২০ এর উে াধনী অ ােন
ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব ক এম খািলদ
এমিপ। বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর সিচব জনাব মা: বদ ল আনম ইঁ য়া এর সভাপিতে অ ােন িবেশষ
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িড় ােমর জলা শাসক জনাব মাছা: লতানা পারভীন, িড় ােমর িলশ
পার জনাব মাহা দ মিহ ল ইসলাম খান িবিপএম এবং িড় াম জলা পিরষেদর চয়ার ান জনাব মা:

জাফর আলী। অ ােন াগত ব
দান কেরন বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর স ীত, ত ও আ ি
িবভােগর পিরচালক জনাব সাহরাব উ ীন ম ল।
উে াধনী আেলাচনা শেষ িবকাল ৪টায় সাং িতক পেব একক স ীত পিরেবশন কেরন িশ ী ডািলম মার-ও
ভাই শানের সলমান, লাল বসাক-ওিক হায়ের হায়, র া-ও মার কালাের, রিহম- ওের ভােবর ছেল, উিম-জয়
বাংলা জয় বাংলা, িঝিম-কািলছাত পাির , প ানন-ও িক গািড়য়াল ভাই, সা - নতার যিদ চানেগা ব , ভবতরণ
বমণ-ও ােণর িচলমারী, িশবলী সািদক আিতক-িক িদয়া বাি য়া রাখেবাের, নাজ ল দা-ফাে পিড়য়া বগা,
মদন মাহন রায়-ব কাজ মরাের, জাহা ীর হােসন িজহাদ-ও িক নাইওর যাও, ল রায়-ওের ছাির ই,
সীমা -ও মার সানার ক াের, িনিশ- য জন েমর ভাব জােননা,জািকর-বাবা করামত আলী, পিত ষন
বষা-আশা রােখ
, ত স ীত পিরেবশন কের িশ ী িমলন ও পা ল, এছাড়াও একক স ীত পিরেবশন
কের িশ ী জীবন পাল, দয়া,, সিজব, রাজ মার বমণ ও রিহমা কিলতা বগম। সমেবত স ীত পিরেবশন কের
বাউল দল, বাংলােদশ িশ কলা একােডিম, ঢাকা- তারষা নদীর উথাল পাথাল এবং চেলের মার র গাড়ীের,
জলা িশ কলা একােডিম িড় াম-ও সানা ব ধন, সমেবত ত পিরেবশন কের জলা িশ কলা একােডিম
রং েরর ত িশ ী -রে রেস ভর র, ও ই না শানং এবং বাও মটা বাতােস।
২৮ ফ য়াির ২০২০ সরকাির কেলজ া ণ িড় ােম সকাল ১০টায় ভাওয়াইয়া উৎসব এর উৎসেবর ি তীয় িদন
আেলাচনা পেব ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী
জনাব মা: জািকর হােসন। িড় ােমর জলা শাসক জনাব মাছা: লতানা পারভীন এর সভাপিতে অ ােন
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন িড় াম২ আসেনর মাননীয় সংসদ সদ আজহা মা: পিনর উি ন
আহেমদ, িড় ােমর িলশ পার জনাব মাহা দ মিহ ল ইসলাম খান িবিপএম এবং বাংলােদশ আওয়ামী লীগ
িড় াম জলা শাখার সাধারণ স াদক এবং িড় াম সদর উপেজলার চয়ার ান জনাব আমান উি ন
আহেমদ ম ।
আেলাচনা শেষ িবকাল ৪টা থেক অ ি ত হেব মেনা ভাওয়াইয়া গােনর আসর।

