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কু্ষদ্র নৃগ োষ্ঠীর সোাংসৃ্কতিক ইনতিটিউট, খো ড়োছতড় কিৃৃক প্রদত্ত নো তরক সসবো 

ছোত্র ছোত্রী ভতিৃ সাংক্রোন্ত িথ্য ২০১৯-২০ 

 
 

ক্রতিক সসবোর নোি সসবো প্রদোন 

পদ্ধতি 

ভতিৃর 

প্রগ োজনীয় 

কো জপত্র 

সসবো িূল্য ও 

পতরগ োধ পদ্ধতি 

ত ক্ষো ি 

স ো যিো 

ভতিৃর দ্বোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

কিৃকিৃোর নোি ও 

সটতল্গ োন নাং 

বয়স ভতিৃর তবষয় 

১ (নিয়নিত ক োর্স) 

র্ ল ভনতস  র্ংক্রোন্ত 

র্রোর্নর ও 

অিলোইনি ভনতস  

হনত পোরনে 

ছনে ১  নপ, 

জম্মনিেন্ধি/ কভোটোর 

আইনি  োিস  

২৫০ টো ো নিনয় ছয়িোর্ 

পর্সন্ত নিখনত পোরনে। িগি 

অর্স নিনয় ভনতস  হনত পোরনে 

প্রনয়োজি 

কিই 
 ৬-১২ 

েছর 

(ক) সাধারণ সংগীত্ 

(খ) উপোত্ীয় সংগীত্ 

(গ) ত্র্লা ত্ালযন্ত্র 

(ঘ) নৃত্য 

(ঙ) নাটক 

২ (নেনিষ ক োর্স) র্ ল 

ভনতস  র্ংক্রোন্ত 

র্রোর্নর ও 

অিলোইনি ভনতস  

হনত পোরনে 

ছনে ১  নপ, 

জম্মনিেন্ধি/ কভোটোর 

আইনি  োিস  

১০০ টো ো িগি অর্স নিনয় 

ভনতস  হনত হনে। নেনিষ 

প্রনিক্ষনির ছোত্র ছোত্রীনির 

নির্সোনরত হোনর প্রনিক্ষণ 

ভোতো প্রিোি  রো হয় 

প্রনয়োজি 

কিই 

  

১২-৩০ 

েছর 

( ) উচ্চতর র্োর্োরণ র্ংগীত 

(খ) িোতৃভোষো (চো িো, িোরিো, 

  ের ) 

(গ) উচ্চতর তেলো তোলর্ন্ত্র 

(ঘ) উচ্চতর িৃতয 

(ঙ) িোটয লোর নেনভন্ন নেষয় 
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ছাত্র ছাত্রী প্রড়িক্ষণ সংক্রান্ত ত্থ্য ২০১৯-২০ 

 

ক্রড়িক জসর্ার 

নাি 

প্রড়িক্ষণ স্থান প্রড়িক্ষণ ত্াড়রখ ও 

র্ার 

প্রড়িক্ষণ ক্লাসসর 

সিয়সুচী 

প্রড়ত্ ক্লাসস 

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা 

জসর্া প্রদাসন দ্বাড়য়ত্বপ্রাপ্ত 

কি বকত্বার নাি ও 

জটড়লস ান নং 

িড়নটড়রং কি বকত্বার 

নাি ও জটড়লস ান 

জটড়লস ান নং 

১ সংগীত্ 

প্রড়িক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়িক্ষণ কক্ষ 

রড়র্, জসাি এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াসর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ি ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ অিসলন্দু িজুিদার 

সংগীত্ প্রড়িক্ষক 

জিার্া- ০১৫৫৬৫৩০৯১৬ 

ড়েসত্ন চাকিা 

উপপড়রচালক 

জিার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

২ উপোত্ীয় 

সংগীত্ 

প্রড়িক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়িক্ষণ কক্ষ 
রড়র্, জসাি এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াসর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ি ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ উত্তিা খীসা 

উপোত্ীয় সংগীত্ প্রড়িক্ষক 

জিার্া-০১৫৫৭৪০০৪৮৪ 

ড়েসত্ন চাকিা 

উপপড়রচালক 

জিার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

৩ ত্র্লা 

প্রড়িক্ষণ 
ইনড়িটিউট 

প্রড়িক্ষণ কক্ষ 
রড়র্, জসাি এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াসর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ি ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ অরুন িি বা 

ত্র্লা প্রড়িক্ষক 

জিার্া-০১৫৫৬৫৪২৪২৮ 

ড়েসত্ন চাকিা 

উপপড়রচালক 

জিার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

৪ নাটক 

প্রড়িক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়িক্ষণ কক্ষ 
রড়র্, জসাি এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াসর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ি ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ জকৌিল চাকিা 

নাট্য প্রড়িক্ষক 

জিার্া-০১৮৫৭০২০০৯৭ 

ড়েসত্ন চাকিা 

উপপড়রচালক 

জিার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

৫ নৃত্য 

প্রড়িক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়িক্ষণ কক্ষ 

রড়র্, জসাি এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াসর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ি ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন  ড়েসত্ন চাকিা 

উপপড়রচালক 

জিার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 
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অন্যান্য নাগড়রক জসর্া ২০১৯-২০ 

 

(ক) হলরুি ভাড়াঃ 

 
ক্রড়িক জসর্ার নাি ভাড়া গ্রহসনর পদ্ধড়ত্ ভাড়ার হাড় ড়  েিা 

দাসনর 

পদ্ধড়ত্ 

হলরুসির আসন 

সংখ্যা 

জসর্া প্রদাসন দ্বাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কি বকত্বার নাি 

ও জটড়লস ান নং 

১ হলরুি ভাড়া 

 

সরাসড়র অথর্া 

knsikhagrachari.gov.bd 

অনলাইসন আসর্দন করা যাসর্ 

এক ড়দসনর েন্য 

৩০০০/ 

িাউন্ড সিজেম 

২০০০/ 

সরাসড়র  ২২০ েন েনার্ জকৌিল চাকিা 

নাট্য প্রড়িক্ষক 

০১৫৭২০২২১৩৩ 

 

২ 

 

 

হল রুসির েন্য প্রসয়ােনীয় ড়নসদ বিা 

১। রােননড়ত্ক সংগঠসনর জক্ষসত্র জেলা প্রিাসসকর অনুিড়ত্ পত্র লাগসর্ 

২। ব্যর্হাসরর পূসর্ ব ভাড়া পড়রসিাধ করসত্ হসর্। 

৩। বর্দ্যযড়ত্ক সুড়র্ধার েন্য আলাদা জেনাসরটর ব্যর্হারী ড়নেস্ব উসেসগ ড়নসয় আসসত্ হসর্। 

৪। সাংস্কৃড়ত্ক অনুষ্ঠাসনর েন্য আলাদাভাসর্ সাউন্ড ড়সসিি ভাড়া ড়দসত্ হসর্। 

(খ) বই তবক্রয়ঃ 

ক্রড়িক জসর্ার নাি প্রাড়প্তস্থান কড়িিন মূল্য মূল্য পড়রসিাসধর পদ্ধড়ত্ জসর্া প্রদাসন দ্বাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কি বকত্বার 

নাি ও জটড়লস ান নং 

 

২ 

 

েই নেনক্র 

জোদুঘর ও লোইনেরী ভেি 

হনত র্রোর্নর 

উদৃত্ত িূলযর ২০%  নিিনি েই 

পোওয়ো র্োয় 

র্রোর্নর িগি রনিনির 

িোর্যনি 

েনার্ জকৌিল চাকিা 

নাট্য প্রড়িক্ষক 

০১৫৭২০২২১৩৩ 
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ক্ষুদ্র নৃসগাষ্ঠীর ইনড়িটিউট, খাগড়াছড়ড় 

প্রাড়ত্ষ্ঠাড়নক জসর্া 

 

ক্রতিক সসবোর নোি সসবো প্রদোন 

পদ্ধতি 

প্রগয়োজনীয় 

কো জপত্র 

সসবোর িূল্য ও 

পতরগ োধ পদ্ধতি 

সসবো প্রদোগনর 

সিয়সীিো 

দ্বোতয়ত্বপ্রোপ্ত কিৃকিৃোর 

নোি ও সটতল্গ োন নাং 

১ ছুটি িঞু্জর, আর্থিক িঞু্জরীপত্র ও প্রশাসর্িক কাজ 

 

আনেিি প্রনর্োজয কক্ষনত্র 

নচনচ ৎর্ো র্িিপত্র 

প্রনর্োজয িয় ২ নিি রু্রনজত নত্রপুরো 

গনেষণো র্ হোরী  োি 

 নিউটোর অপোনরটর 

কটনলন োি িং--০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ 

২ কপিিোি র্ংক্রোন্ত িো িোনে র্িিপত্র,  িসচোরীনির কপোষো  ভোতো আবেদি পত্র সংর্িষ্ট কাগজপত্র প্রনর্োজয িয় কাগজপত্র প্রার্ি 

স্বাবপবে ১ সিাহ 

রু্রনজত নত্রপুরো 

গনেষণো র্ হোরী  োি 

 নিউটোর অপোনরটর 

কটনলন োি িং-০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ 

৩ মন্ত্রণালবের চোনহিো িতোনে  নরনপোটস  প্রিোি     ঐ 

৪ ওনয়ের্োইট হোলিোগোি রি, আইি, শুদ্ধাচার, এর্পএ সংক্রান্ত     জিোে এলু্ট চো িো 

 নিউটোর প্রনিক্ষ  

র্হ োরী কটনলন োি িং-

০১৫৫৭১০৭৬৬২ 
৫ অর্িবোগ র্িস্পর্ি ও তথয সরেরাহ আবেদি    ড়েসত্ন চাকিা 

উপপড়রচালক 

জিার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 
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