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)

তারিখ: 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 `yÕwU nj eivÏ KwgwUi wW‡m¤^i-2021 gv‡m
g~j w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`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 cÖ`vb Kiv n‡jv:
মঞ্চায়ন তারিখ
বার
দলের নাম
নাটক
01-12-2021
বুধবার
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
জনকের অনন্তযাত্রা (কারিগরী)
02-12-2021
বৃহস্পতিবার
03-12-2021
শুক্রবার
বাংলাদেশ ব্যান্ড মিউজিক ফ্যানস কমিউনিটি
ব্যান্ড শিল্পী এবং শ্রোতাদের নিয়ে গেট টুগেদার
04-12-2021
শনিবার
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
জনকের অনন্তযাত্রা
05-12-2021
রবিবার
06-12-2021
সোমবার
মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা নাট্যোৎসব 2021
07-12-2021
মঙ্গলবার
08-12-2021
বুধবার
দুর্নীতি দমন কমিশন
09-12-2021
বৃহস্পতিবার দুর্নীতি দমন কমিশন (সকাল)
09-12-2021
বৃহস্পতিবার মহাকাল নাট্য সম্প্রদায় (বিকাল)
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা নাট্যোৎসব 2021
10-12-2021
শুক্রবার
11-12-2021
শনিবার
মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা নাট্যোৎসব 2021
12-12-2021
রবিবার
13-12-2021
সোমবার
14-12-2021
মঙ্গলবার
আরণ্যক নাট্যদল
কহে ফেসবুক
15-12-2021
বুধবার
নাট্যতীর্থ
জুলিয়াস সিজার (কারিগরী)
16-12-2021
বৃহস্পতিবার বাংলাদশ শিল্পকলা একাডেমি
মহান বিজয় দিবস উদযাপন
17-12-2021
শুক্রবার
নাট্যতীর্থ
জুলিয়াস সিজার
18-12-2021
শনিবার
19-12-2021
রবিবার
ঢাকা থিয়েটার
একটি লৌকিক অথবা অলৌকিক স্টিমার
20-12-2021
সোমবার
বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নৃত্য অনুষ্ঠান
21-12-2021
মঙ্গলবার
বাংলাদেশ আওয়ামী জাদুশিল্পী পরিষদ
বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও জাদু প্রদর্শনী
22-12-2021
বুধবার
লোক নাট্যদল
কঞ্জুস
23-12-2021
বৃহস্পতিবার পদাতিক নাট্য সংসদ (টিএসসি)
সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন স্মৃতি নাট্যোৎসব ও
স্মারক সম্মাননা 2021
24-12-2021
শুক্রবার
25-12-2021
শনিবার
26-12-2021
রবিবার
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
27-12-2021
সোমবার
28-12-2021
মঙ্গলবার
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
29-12-2021
বুধবার
30-12-2021
বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় সাহিত্য সাংস্কৃতি পরিষদ
আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
31-12-2021
শুক্রবার
প্রাচ্যনাট
প্রাচ্যনাট স্কুলের 20 বছর পূর্তি 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|
Avdmvbv Kwig
cwiPvjK

m„Rbkxj evsjv‡`k

bvU¨Kjv I Pjw”PÎ wefvM

evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg
নম্বর: 43.20.0000.003.34.002.20.

†m¸bevwMPv, igbv, XvKv|

তারিখ:

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 `yÕwU nj eivÏ KwgwUi wW‡m¤^i-2021 gv‡m
G·‡cwi‡g›Uvj w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`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 cÖ`vb
Kiv n‡jv:
মঞ্চায়ন তারিখ
বার
দলের নাম
নাটক
01-12-2021
বুধবার
মুক্তালয় নাট্যাঙ্গন
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন
02-12-2021
বৃহস্পতিবার থিয়েটার (আরামবাগ)
নিখাই
03-12-2021
শুক্রবার
04-12-2021
শনিবার
05-12-2021
রবিবার
মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা নাট্যোৎসব 2021
06-12-2021
সোমবার
07-12-2021
মঙ্গলবার
08-12-2021
বুধবার
09-12-2021
বৃহস্পতিবার
10-12-2021
শুক্রবার
সংস্কার নাট্যদল
গীতি চন্দ্রাবতী
11-12-2021
শনিবার
হঠাৎ নাট্য সম্প্রদায়
সঙযাত্রা
12-12-2021
রবিবার
থিয়েটার 52
কালিদাস
13-12-2021
সোমবার
লোক নাট্যদল (বনানী)
ঠিকানা
14-12-2021
মঙ্গলবার
অনুরাগ থিয়েটার
অবজেকশন ওভাররোল
15-12-2021
বুধবার
দৃষ্টিপাত নাট্যদল
সে এক স্বপ্নের রাত
16-12-2021
বৃহস্পতিবার গ্রন্থিক নাট্যগোষ্ঠী
গিরগিটি
17-12-2021
শুক্রবার
কালপুরুষ নাট্য সম্প্রদায়
নির্ভার
18-12-2021
শনিবার
লোক নাট্যদল
লীলাবতী আখ্যান
19-12-2021
রবিবার
আরণ্যক নাট্যদল
রাঢ়াঙ
20-12-2021
সোমবার
কল্পরূপ
আবৃত্তি
21-12-2021
মঙ্গলবার
বাতিঘর
ঊর্ণাজাল
22-12-2021
বুধবার
স্বপ্নদল
হেলেন কেলার
23-12-2021 বৃহস্পতিবার পদাতিক নাট্য সংসদ (টিএসসি)
সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন স্মৃতি নাট্যোৎসব ও
স্মারক সম্মাননা 2021
24-12-2021
শুক্রবার
25-12-2021
শনিবার
26-12-2021
রবিবার
থিয়েটার ফ্যাক্টরী
দ্য রেসপেক্টবল প্রস্টিটিউট
27-12-2021
সোমবার
বহুবচন
অনিকেত সন্ধ্যা
28-12-2021
মঙ্গলবার
পদাতিক নাট্য সংসদ বাংলাদেশ
প্রেরণা
29-12-2021
বুধবার
ঢাকা থিয়েটার ও
পেন্ডুলাম
30-12-2021
বৃহস্পতিবার দেশ নাটক
31-12-2021
শুক্রবার
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
নম্বর: 43.20.0000.003.34.001.20.

†m¸bevwMPv, igbv, XvKv|

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 wW‡m¤^i-2021 gv‡m ÷zwWI
w_‡qUvi nj eiv‡Ïi mycvwik cÖ`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 cÖ`vb Kiv n‡jv:
মঞ্চায়ন তারিখ
বার
দলের নাম
নাটক
01-12-2021
বুধবার
02-12-2021
বৃহস্পতিবার বাতিঘর
র্যাডক্লিফ লাইন
03-12-2021
শুক্রবার
ইউনির্ভাসেল থিয়েটার
আবুল হোসেন খোকন স্মরণ অনুষ্ঠান
04-12-2021
শনিবার
নৃত্যাঞ্চল
05-12-2021
রবিবার
স্পেস এন্ড অ্যাকটিং রিসার্চ সেন্টার
দুই আগন্তুক বনাম করবী ফুল
06-12-2021
সোমবার
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
যাত্রা নিবন্ধন উৎসব 2021
07-12-2021
মঙ্গলবার
08-12-2021
বুধবার
09-12-2021
বৃহস্পতিবার
10-12-2021
শুক্রবার
11-12-2021
শনিবার
12-12-2021
রবিবার
13-12-2021
সোমবার
14-12-2021
মঙ্গলবার
15-12-2021
বুধবার
নাটুকে গ্রুপ থিয়েটার
ঠাকুর ঘরে কে রে
16-12-2021
বৃহস্পতিবার আরণ্যক নাট্যদল
কর্মশালা প্রযোজনা
17-12-2021
শুক্রবার
কবিয়াল
সুখ
18-12-2021
শনিবার
এথিক
চন্ডীদাস
19-12-2021
রবিবার
20-12-2021
সোমবার
নাট্যযোদ্ধা
তিনি আমাদের মহানায়ক
21-12-2021
মঙ্গলবার
ঢাকা থিয়েটার ও দেশ নাটক
পেন্ডুলাম
22-12-2021
বুধবার
23-12-2021
বৃহস্পতিবার পদাতিক নাট্য সংসদ (টিএসসি)
সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন স্মৃতি
নাট্যোৎসব ও স্মারক সম্মাননা 2021
24-12-2021
শুক্রবার
25-12-2021
শনিবার
26-12-2021
রবিবার
27-12-2021
সোমবার
28-12-2021
মঙ্গলবার
29-12-2021
বুধবার
ঢাকা মৌলিক নাট্যদল
মহাকবির সমস্যা
30-12-2021
বৃহস্পতিবার স্বপ্নদল
চিত্রাঙ্গদা
31-12-2021
শুক্রবার
অনুরাগ থিয়েটার
অবজেকশন ওভাররোল
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|

আফসানা করিম
পরিচালক

