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ক্রমাঙ্কঃ

দিনাঙ্কঃ ০৬/০২/২০১৯

এতদ্বাযা নগয কলরলেয ভস্ত ছাত্রছাত্রত্রলদয োনালনা মালে যম অগাভী ২০/০২/০১৯ (ফুধফায),২১/০২/২০১৯ (ফৃ স্পত্রতফায )এফং
২২/০২/২০১৯(শুক্রফায) তাত্রযলে ত্রনম্নফত্রণিত ূ ত্রি নু মায়ী ফাৎত্রযক াংস্কৃত্রতক প্রত্রতলমাত্রগতা নু ত্রিত লফ।অগ্রী ছাত্রছাত্রত্রলদয উক্ত
প্রত্রতলমাত্রগতায় ং গ্রণ কযফায েনয নু লযাধ কযা লে। প্রত্রতলমাত্রগতায় নাভ যদফায তাত্রযে ০৭/০২/২০১৯ যথলক ১৬/০২/২০১৯
তাত্রযলেয ভলধয।নাভ েভা যদফায যল তাত্রযে ১৬/০২/২০১৯ ত্রফকার ৩ টা মিন্ত। যম ভস্ত ছাত্র-ছাত্রীযা ংগ্রণ কযলত আেুক, তাযা
যকান ত্রফবাগীয় প্রত্রতলমাত্রগতায় ংগ্রণ কযলফ যটা উলেে কলয তা শ্রী অনন্দ ভার ভালয়য কালছ নাভ, ফলি এফং ত্রফবাগ উলেে
কলয েভা যদলফ।
ধযক্ষ

মু গ্ম অহ্বায়ক

নগয কলরে

াংস্কৃত্রতক উত্রভত্রত
নগয কলরে

প্রর্িয ার্গিার সূর্চ
ক্রত্রভক

ত্রফবাগ

ংেযা

ত্রফলয়

০১

ত্রফতকি

বাযতফললি উচ্চত্রক্ষায ু লমাগ ফৃ ত্রি কী গুনগত ভালনয ফনত্রত ঘটালে ? ( লক্ষ / ত্রফক্ষ)

০২

কুযআে

প্রত্রত গ্রুল কভ যফত্র িায েন (একেন যভলয় অফত্রযক)।

০৩

অফৃ ত্রি- “ক” ত্রফবাগ

যফীন্দ্র কত্রফতা

০৪

অফৃ ত্রি- “ে” ত্রফবাগ

অধু ত্রনক কত্রফতা

০৫

তাৎক্ষত্রনক ফক্তৃতা

ভাে,যােনীত্রত,যদবাগ,ত্রফলনাদন,যেরা,এফং ংফাদ।

০৬

যফীন্দ্র ঙ্গীত

যফীন্দ্রনালথয গান

০৭

অধু ত্রনক গান

ফাংরা যম যকানও গান

০৮

নৃ তয

যফীন্দ্র, নেরুর, ফাউর, যরাকনৃ তয ও অধু ত্রনক

০৯

তাৎক্ষত্রনক নাটক

ফতিভান ভাভত্রয়ক ভযা যকত্রন্দ্রক ( কভলক্ষ াাঁিেলনয গ্রু , একেন যভলয় অফত্রযক) ভয়ঃ ২০ ত্রভঃ

(ত্রতত্রযক্ত ১০ ত্রভঃ)
১০

শ্রুত্রত নাটক

( কভলক্ষ দু আেন অফত্রযক) ভয়ঃ১৫ ত্রভত্রনট।

১১

যাস্টায প্রত্রতলমাত্রগতা

যব যনিায (Save Nature) (প্লাত্রস্টক ফেিন, ফৃ ক্ষ যযাণ, দূ লণ ভুক্ত ত্রযলফ, আতযাত্রদ ত্রযলফ ত্রফলয়ক)

১২

স্পট ত্রযত্রটং

তাৎক্ষত্রনক ত্রফলয় ত্রনফিািন কযা লফ।



প্রত্রতলমাগীলদয ত্রপল নাভ েভা ত্রদলত লফ শ্রী অনান্দ ভার ভায়-এয কালছ।



নাভ েভা যদফায যল তাত্রযে ১৬/০২/২০১৯ ত্রফকার ৩ টা মিন্ত



প্রত্রতলমাগীলদয ত্রনলেয নাভ নত্রথবুক্ত কযফায েনয নাভ, যযার নম্বয, কালেত্রভক আয়ায, যেত্রন, ফলি, ত্রফবাগ এফং যভাফাআর নম্বয যদওয়া
অফত্রযক।



ত্রফলল দ্রষ্টফয - এআ ত্রফলয় গুত্রর ( স্পট ত্রযত্রটং,যাস্টায প্রত্রতলমাত্রগতা,শ্রুত্রত নাটক,তাৎক্ষত্রনক নাটক) ফালদ , একেন প্রত্রতলমাগী ত্রতনত্রট
প্রত্রতলমাত্রগতায যফত্র নাভ ত্রদলত াযলফ না।



ত্রফলল ত্রযত্রিত্রতলত প্রত্রতলমাত্রগতায তাত্রযে ত্রযফতিন লত ালয।



যকানরূ ভযা লর যমাগালমাগ কযলফ ে ভাত্রনক ত্রফশ্াা্ কাত্রয ধযাক ফাংরা ত্রফবাগ, নযনযা যকায,কাত্রয ধযাত্রকা
বূ লগার ত্রফবাগ ও ভঃ ভআদু র যালন, ত্রপলয ফড়ফাফু।

