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স্মারক নং: ৪৩.৩৪.৪৬.০০.০২.২০১৯-৮২২                                                     তাররখ: ২৬/০৬/২০১৯রি: 

 

প্রাপক 

            সরিব 

            সংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

            বাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

 

মদনাদ াগ 

            টি এম মুছা তালুকোর 

            সহকারী সরিব 

            সংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

            বাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

 

 

স্মারক নং: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১২৬.১৯.৪১৩                                        তাররখ: ২০ জুন ২০১৯ 

 

রবষয়: জারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুর রহমাদনর জন্মশতবারষ িকী উে াপদনর লদযে রনর্ িাররত ছদক বছরব্যাপী কম ি 

পররকল্পনা শপ্ররণ প্রসদঙ্গ। 

রবষয়: জারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুর রহমাদনর জন্মশতবারষ িকী উে াপদনর লদযে রনর্ িাররত ছদক বছরব্যাপী কম ি 

পররকল্পনা শপ্ররণ প্রসদঙ্গ। 

 

              উপর্য িক্ত রবষয় ও সূদের আদলাদক ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক ইনরিটিউট, খাগড়াছরড় জারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুরজবুর রহমাদনর জন্মশতবারষ িকী উে াপদনর লদযে রনর্ িাররত ছদক বছরব্যাপী কম িপররকল্পনা মদহােদয়র বরাবদর শপ্ররণ 

করা হল। 

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                         রজদতন িাকমা                                                       

                                                                                                   উপপররিালক(ভা:) 

                                                                                            ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক ইনরিটিউট 

                                                                                                    খাগড়াছারড় পাব িতে শজলা। 

                                                                                        ইদমইল- jitenknsi@gmail.com 
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জারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুর রহমাদনর জন্মশতবারষ িকী উে াপন উপলদযে ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক ইনরিটিউট, খাগড়াছরড়র  বছরব্যাপী কম িপররকল্পনা 

ক্ররমক কম িসূরির রববরণ তাররখ ও স্থান রবস্তাররত কা িক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্ভাব্য ব্যয় মন্তব্য 

১। 

রিোংকন, করবতা আবৃরি ও 

জারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুরজবুর রহমান এর উপর ররিত 

গাদনর প্ররতদ াগীতা 

তাং: ১৭ই মাি ি ২০২০ 

স্থান: ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর 

সাংস্কৃরতক ইনরিটিউট 

জারতর রপতা শশখ মুরজবুর রহমাদনর 

জন্মশতবারষ িকী উপলদযে আগামী ১৭ই মাি ি 

২০২০রি: রিোংকন, করবতা আবৃরি ও 

জারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুর রহমান 

এর উপর ররিত গাদনর প্ররতদ াগীতার 

আদয়াজন 

ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক 

ইনরিটিউট, খাগড়াছরড় 

পাব িতে শজলা। 

অরিদসর রনয়রমত 

সাংস্কৃরতক অনুষ্ঠাদনর 

ব্যয় খাত শেদক ব্যরয়ত 

হদব। 

 

২। 
গীরত-নৃতে-নাট্য “রার্ামন-

র্নপুরের পালা” নাট্যটি মঞ্চস্থ 

সম্ভাব্য তাং:- ০১ এরপ্রল 

২০২০ 

স্থান: ঢাকা 

জারতর রপতা শশখ মুরজবুর রহমাদনর 

জন্মশতবারষ িকী উপলদযে ঢাকায় সম্ভাব্য ০১- 

০৭ এরপ্রল ২০২০রি: ০৭ রেনব্যাপী ক্ষুদ্র 

নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক উৎসদবর আদয়াজন 

করার পররকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দছ। এদত 

প্রেম রেন অে িাৎ ০১-০৪-২০২০রি: ক্ষুদ্র 

নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক ইনরিটিউট, খাগড়াছরড় 

কর্তিক গীরত-নৃতে-নাট্য “রার্ামন-র্নপুরের 

পালা” নাট্যটি মঞ্চস্থ করার পররকল্পনা 

রদয়দছ। 

ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক 

ইনরিটিউট, খাগড়াছরড় 

পাব িতে শজলা। 

২,০০,০০০/- 

(কোয়:- দুই লয টাকা 

মাে) 

 

৩। 

বঙ্গবন্ধুর বরণ িল কম িকান্ড ও 

জীবনী রভরিক নাটক “আমা 

আওজর বঙ্গবন্ধু”(বাংলায়- 

আমাদের রপ্রয় বঙ্গবন্ধু) 

সম্ভাব্য তাং: নদভম্বর 

২০২০ এর শ  শকান 

সম্ভাব্য রেন 

স্থান: ঢাকা 

জারতর রপতা শশখ মুরজবুর রহমাদনর 

জন্মশতবারষ িকী উপলদযে আগামী নদভম্বর 

২০২০রি: শ  শকান সম্ভাব্য রেদন বঙ্গবন্ধুর 

বরণ িল কম িকান্ড ও জীবনী রভরিক নাটক 

“আমা আওজর বঙ্গবন্ধু”(বাংলায়- আমাদের 

রপ্রয় বঙ্গবন্ধু) নাটকটি মঞ্চস্থ করার 

পররকল্পনা রদয়দছ। 

ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক 

ইনরিটিউট, খাগড়াছরড় 

পাব িতে শজলা। 

১,৮০,০০০/- 

(কোয়:- এক লয আরশ 

হাজার টাকা মাে) 

 

 


