বেঙ্গল অ্যাসিাসিসেশন
আসোজিত
িপ্তদশ সদসি েইসেলা ও িাসিতয উৎিে
সনউসদসি কালীোসি প্রাঙ্গসে
১২-১৮ োর্চ , ২০১৮
সেস্তাসিত অ্নুষ্ঠানিূর্ী
১২ই োর্চ, ২০১৮, বিােোি
সন্ধ্যা সাতটা পনেন াোঃ উনবাধেী অেুষ্ঠাে- উপস্থিত থাকনেে সাস্থিস্থতযক ও
ভাষাস্থেদ
শ্রী পস্থেত্র স কা ও অেযােয স্থেস্থিষ্ট েযক্তি া।
সঞ্চালোয়োঃ- মিম্মদ মুন্সী ইউেুস
সন্ধ্যা সানে সাতটাোঃ
স্থদগঙ্গে পক্তত্রকা আে ণ উনমাচে অেুষ্ঠাে
াক্তত্র আটটাোঃ
িেীন্দ্র িঙ্গীত সশল্ীীঃ িামা িমাে (োাংলানদি)
াক্তত্র সানে আটটাোঃ
নৃতযানুষ্ঠানীঃ পস্থ নেিোয় কলাসন্ধ্ােী (মধুস্থমতা সসে)

সকাল এগান াটা
স্থতস্থ িোঃ
দুপু োন াটা স্থতস্থ িোঃ
স্থেনকল চা নটোঃ
স্থেনকল পাাঁচটাোঃ
সন্ধ্যা ছটাোঃ
সন্ধ্যা সাতটা পনেন া
স্থমস্থেনটোঃ

সন্ধ্যা সানে আটটাোঃ

১৩ই োর্চ, ২০১৮, েঙ্গলোি
িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃ স্থেেয় েগ স্কুনল ছাত্রছাত্রীেৃন্দ
িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃ ইউস্থেয়ে একানেমী স্কুনল
ছাত্রছাত্রীেৃন্দ
কসেতা পাসেি আিি
‘োাংলা ভাষা ও ভসেষযৎ’ েক্তা – শ্রী স্থেতীি স্থেশ্বাস
োোঃ স্থিস্থি দাস স্মা ক েক্তৃতা
েতচোন োাংলা োনান িীসত েক্তসেযীঃ পসেত্র িিকাি
সদসিি উদীেোন সশল্ীসদি িঙ্গীতানুষ্ঠান
সঙ্গীত পস্থ নেিনে – দীপায়ে মুখার্জী, অদ্রুপ
চযাটাক্তর্জ,ি েসুন্ধ্ া ায় মুন্সী, পদ্মাক্ষী দাস গুপ্তা, সন্তু
কুণ্েু।
োটনক গােোঃ ঋক্তি েনন্দযাপাধযায় ও েোঃ সদেক্তর্জত
েনন্দযাপাধযায় ।

১৪ই োর্চ, ২০১৮, েুধোি

দুপু এগান াটা
স্থতস্থ িোঃ
দুপু োন াটা স্থতস্থ িোঃ
স্থেনকল চা নট
স্থেনকল পাাঁচটাোঃ
স্থেনকল সানে পাাঁচটাোঃ

সন্ধ্যা সাতটা
পনেন াোঃ
াক্তত্র আটটাোঃ
াক্তত্র সানে আটটাোঃ

দুপু এগান াটা
স্থতস্থ িোঃ
দুপু োন াটা স্থতস্থ িোঃ
স্থেনকল চা নটোঃ
স্থেনকল পাাঁচটা

িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃসেঙ্গস্থল স্থসস্থেয়া সসনকন্ডাস্থ
স্কুনল ছাত্রছাত্রীেৃন্দ
িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃসলস্থে আ উইেস্থেদযালনয় ছাত্রছাত্রীেৃন্দ
স্থদস্থি োঙাস্থল কস্থেনদ কস্থেতা পাঠ
েই প্রকািোঃ ইি স্থদস্থি িি োমা – েীন্দ্র গুি
সাস্থিতয আনলাচোোঃ স্থেিঙ্ক েল ও োস্থ ে স াষাল।
অাংিগ্রিনণোঃ কমল চক্রেতী, স্থকন্ন
ায়, স্থদলীপ
স ৌর্জদা , সেযসাচী সােযাল ও শুভ্র েনন্দযাপাধযায়।
িঙ্গীতানুষ্ঠানীঃ বেঙ্গল অ্যাসিাসিসেশসনি
িদিযেৃন্দ
িঙ্গীতানুষ্ঠানীঃ আেন্দধা া কয়যা গ্ুপ
নৃতযানুষ্ঠানীঃ েোঃ অকিনদে ভট্টাচার্ ি
(নীিাসিকা বিন্টাি অ্ফ পািফসোংচ আর্চ ি)
১৫ই োর্চ, ২০১৮, েৃিস্পসতোি
িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃ িযামাপ্রসাদ
স্থেদযালানয় ছাত্রছাত্রীেৃন্দ
িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃ াইস্থসো েঙ্গীয় স্থেদযালনয়
ছাত্রছাত্রীেৃন্দ(মক্তন্দ মাগ )ি
কস্থেতা পানঠ আস

গনে সখাাঁনর্জোঃ আনলাচোয় মিম্মদ মুন্সী ইউেুস ও স্থেতাে
চক্রেতী সঞ্চালোয় স্থক ীটট সসেগুপ্ত।
স্থেনকল সপৌনে ছটা
পু নো স্থদস্থি গেোঃ শ্রী ধ্ুে সচৌধু ী, পদ্মশ্রী স্থেমাে স্থেিা ী
সদ ও
শ্রী তস্থেৎ স্থমত্র।
সঞ্চালোয় শ্রী সুমন্ত সভৌস্থমক।
সন্ধ্যা সাতটা পনেন াোঃ সঙ্গীতােুষ্ঠাে- শ্রীমতী ঝণা ি প্রধাে,
াক্তত্র আটটাোঃ
স্থেস্থচত্রােুষ্ঠাে
াক্তত্র আটটা স্থতস্থ িোঃ নৃতযানুষ্ঠানীঃ শ্রী অস্থভরূপ সসেগুপ্ত এোং শ্রীমতী
সদেলীো কুমা

সেলা এগান াটা
স্থতস্থ িোঃ
দুপু োন াটা স্থতস্থ িোঃ
স্থেনকল চা নটোঃ
স্থেনকলপাাঁচটাোঃ
সন্ধ্যা সাতটা পনেন া
স্থমস্থেনটোঃ
সন্ধ্যা সাতটা
পাঁয়তাস্থিিোঃ
াক্তত্র সানে আটটাোঃ

সকাল দিটাোঃ
দুপু সানে
এগান াটাোঃ

স্থেনকল চা নটোঃ
স্থেনকল পাাঁচটাোঃ

সন্ধ্যা সানে ছটাোঃ

১৬ই োর্চ, ২০১৮, শুক্রোি
িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃ স্থেধাে চন্দ্র স্থেদযালনয়
ছাত্রছাত্রীেৃন্দ
িাাংস্কৃসতক অ্নুষ্ঠানীঃ াইস্থসো েঙ্গীয় স্থেদযালনয়
ছাত্রছাত্রীেৃন্দ, স্থচত্ত ঞ্জে পাকি
কসেতা পােীঃ সসয়দ িাসমত র্জালাল, িঙ্খশুভ্র সদেেমেি
ও েীস্থথ চনট্টাপাধযায়
কথা অ্েৃতিোনীঃ শুিসত্ত্ব স াষ, িাস্থমম আিনমদ,
িাির্জাদ স্থ
নদৌস
সসতা োদেোঃ শ্রী সপ্তস্থষ িার্জ
ি
া (কলকাতা)
আধুসনক োাংলা গাসনীঃ শ্রীমতী শ্রােণী সগাস্বামী এোং শ্রী
প্রোল সগাস্বামী
ব ৌনৃতযীঃ শ্রী অক্তর্জত মািানতা ও সম্প্রদায় - সসৌর্জনেয
পক্তিমেঙ্গ স কা তথয ও সাংস্কৃস্থত মন্ত্রক।
১৭ োর্চ, ২০১৮, শসনোি
বেেন খুশী িাসিাীঃ অেুিি ১০ েছন স্থিশুনদ
প্রস্থতনর্াস্থগতা
আন্তোঃস্কুল েৃতয প্রস্থতনর্াস্থগতা
ক স্থেভাগ (৮–১২ েছ , সর্ সকাে োাংলা গানে)
খ স্থেভাগ (১৩-১৬ েছ , সর্ সকাে োাংলা গানে)

সদগঙ্গন আসলার্না, িঞ্চালনাে সিেদ িািেত
িালাল ।
োাংলা িাসিতয সক অ্নলাইসন প্রকাসশি প্রারূপ
েদলাসে? আসলার্নােীঃ সিকত েুসখাপাধযাে,
বদেসিযাসত ভট্টার্াে,চ
েীসথ র্সট্টাপাধযাে, অ্ভীক িিকাি, তন্মে েুখািী,
ঋিুসিখ র্ক্রেতী।
িাংসোিনাে শুদ্ধিত্ব ব াষ।
গুেীিন িাংেধনা
চ

সন্ধ্যা সাতটা পনেন াোঃ আধুসনক োাংলা গানীঃ সঙ্গীত স্থিেী শ্রীমতী সুক্তস্মতা
সগাস্বামী।
াক্তত্র আটটা
োাংলা েযান্ড শিিীঃ অ্সনন্দয বোি
১৮ই োর্চ, ২০১৮, িসেোি
সেলা দি টাোঃ
েসি আঁসকা প্রসতসোসগতাীঃ ক স্থেভাগ (প্রথম সশ্রণী
সথনক স্থবতীয় সশ্রণী পর্ন্ত,
ি সর্মে খুস্থি আাঁনকা), খ
স্থেভাগ (তৃতীয় সথনক চতু থ সশ্রণী,
ি
সর্মে খুিী আাঁনকা), গ
স্থেভাগ (পঞ্চম-সপ্তম সশ্রণী,
( স্থেষয়োঃ প্রস্থতনর্াস্থগতা সময় স াস্থষত িনে) এোং
স্থেভাগ (অষ্টম-দিম সশ্রণী), (স্থেষয়োঃ প্রস্থতনর্াস্থগতা
সময় স াস্থষত িনে)। প্রস্থতনর্াগীনদ স্কুনল পস্থ চয়পত্র
আেনত িনে এোং স্থেচা কনদ স্থসিান্ত চূ োন্ত।
সেলা এগান াটা
আেৃসি প্রসতসোসগতাীঃ ক স্থেভাগ (স্থবতীয়-তৃতীয়
স্থতস্থ িোঃ
সশ্রণী),
খ স্থেভাগ(চতু থ-পঞ্চম
ি
সশ্রণী), গ স্থেভাগ (ষষ্ঠ-সপ্তম
সশ্রণী),
স্থেভাগ (অষ্টম-দিম সশ্রণী) ।
১২লাইে ো তা কনম সর্নকানো োাংলা কস্থেতা।
প্রস্থতনর্াগীনদ স্কুনল পস্থ চয়পত্র আেনত িনে,
কস্থেতা স্থতে কস্থপ আেনত িনে এোং স্থেচা কনদ
স্থসিান্ত চূ োন্ত। কস্থেতা র্জেয আমানদ অস্থ নস
সর্াগানর্াগ কুে।
দূ ভাষ-০১১ ২৩৩৪৪৮০৮
দুপু একটা স্থতস্থ িোঃ
কুযইি প্রসতসোসগতাীঃ কুযইি োস্টাি ডীঃ িুব্রত
কুে্ডু
স্থেনকল চা নটোঃ
‘নার্সকি আড্ডা’ িঞ্চালনাে শুদ্ধিত্ব
েসন্দযাপাধযাে
স্থেনকল পাাঁচটাোঃ
িাাংোসদসকি েুসখােুসখীঃ সেসশষ্ট ক্রীিািাাংোসদক
বগৌতে ভট্টার্াে চ
িঞ্চালনাে িেদীপ েিু।
সন্ধ্যা সাতটা
গানীঃ স্বি ন্দ কযোি
পনেন াোঃ
াক্তত্র আটটা স্থতস্থ িোঃ িতীথ পসিসেসশত
চ
বলাকিঙ্গীতীঃ পসিসেশনাে তীথ চ
ভট্টার্াে চ

অস্থেোর্ কা
ি
ণেিতোঃ অেুষ্ঠােসূচীনত পস্থ েতিে িনত পান

