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

ছোত্র ছোত্রী ভতিৃ সাংক্রোন্ত িথ্য ২০১৮-১৯ 

 
 

ক্রতিক সসবোর নোি সসবো প্রদোন 

পদ্ধতি 

ভতিৃর প্রগ োজনীয় 

কো জপত্র 

সসবো িূল্য ও পতরগ োধ 

পদ্ধতি 

ত ক্ষো ি 

স ো যিো 

ভতিৃর দ্বোতয়ত্বপ্রোপ্ত 

কিকৃিৃোর নোি ও 

সটতল্গ োন নাং 

বয়স ভতিৃর তবষয় 

১ (তনয়তিি সকোসৃ) 

সকল্ ভতিৃ সাংক্রোন্ত 

সরোসতর ও 

অনল্োইগন ভতিৃ 

হগি পোরগব 

ছতব ১ কতপ, 

জম্মতনবন্ধন/ সভোটোর 

আইতি কোিৃ 

২৫০ টোকো তদগয় ছয়িোস 

প ৃন্ত ত খগি পোরগব। ন দ 

অথ্ৃ তদগয় ভতিৃ হগি পোরগব 

প্রগয়োজন 

সনই 

েনার্ অত্ীশ চাকমা 

কযাটালগার কাম অড়িস 

সহকারী, জটড়লফিান নং-

০১৫৫৭১০৭৬৬২ 

৬-১২ 

বছর 

(ক) সাধারণ সংগীত্ 

(খ) উপোত্ীয় সংগীত্ 

(গ) ত্র্লা ত্ালযন্ত্র 

(ঘ) নৃত্য 

(ঙ) নাটক 

২ (তবগ ষ সকোস)ৃ সকল্ 

ভতিৃ সাংক্রোন্ত 

সরোসতর ও 

অনল্োইগন ভতিৃ 

হগি পোরগব 

ছতব ১ কতপ, 

জম্মতনবন্ধন/ সভোটোর 

আইতি কোিৃ 

১০০ টোকো ন দ অথ্ৃ তদগয় 

ভতিৃ হগি হগব। তবগ ষ 

প্রত ক্ষগনর ছোত্র ছোত্রীগদর 

তনধৃোতরি হোগর প্রত ক্ষণ 

ভোিো প্রদোন করো হয় 

প্রগয়োজন 

সনই 

েনার্ অত্ীশ চাকমা 

কযাটালগার কাম অড়িস 

সহকারী, জটড়লফিান নং-

০১৫৫৭১০৭৬৬২ 

 

১২-৩০ 

বছর 

(ক) উচ্চির সোধোরণ সাং ীি 

(খ) িোিৃভোষো (চোকিো, িোরিো, 

ককবরক) 

( ) উচ্চির িবল্ো িোল্ ন্ত্র 

(ঘ) উচ্চির নৃিয 

(ঙ) নোটযকল্োর তবতভন্ন তবষয় 
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ছাত্র ছাত্রী প্রড়শক্ষণ সংক্রান্ত ত্থ্য ২০১৮-১৯ 

 

ক্রড়মক জসর্ার 

নাম 

প্রড়শক্ষণ স্থান প্রড়শক্ষণ ত্াড়রখ ও 

র্ার 

প্রড়শক্ষণ ক্লাফসর 

সময়সুচী 

প্রড়ত্ ক্লাফস 

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা 

জসর্া প্রদাফন দ্বাড়য়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকত্বার নাম ও 

জটড়লফিান নং 

মড়নটড়রং কম বকত্বার 

নাম ও জটড়লফিান 

জটড়লফিান নং 

১ সংগীত্ 

প্রড়শক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়শক্ষণ কক্ষ 

রড়র্, জসাম এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াফর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ম ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ অমফলন্দু মজুমদার 

সংগীত্ প্রড়শক্ষক 

জমার্া- ০১৫৫৬৫৩০৯১৬ 

ড়েফত্ন চাকমা 

গফর্ষণা কম বকত্বা 

জমার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

২ উপোত্ীয় 

সংগীত্ 

প্রড়শক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়শক্ষণ কক্ষ 
রড়র্, জসাম এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াফর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ম ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ উত্তমা খীসা 

উপোত্ীয় সংগীত্ প্রড়শক্ষক 

জমার্া-০১৫৫৭৪০০৪৮৪ 

ড়েফত্ন চাকমা 

গফর্ষণা কম বকত্বা 

জমার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

৩ ত্র্লা 

প্রড়শক্ষণ 
ইনড়িটিউট 

প্রড়শক্ষণ কক্ষ 
রড়র্, জসাম এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াফর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ম ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ অরুন শম বা 

ত্র্লা প্রড়শক্ষক 

জমার্া-০১৫৫৬৫৪২৪২৮ 

ড়েফত্ন চাকমা 

গফর্ষণা কম বকত্বা 

জমার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

৪ নাটক 

প্রড়শক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়শক্ষণ কক্ষ 
রড়র্, জসাম এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াফর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ম ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন েনার্ জকৌশল চাকমা 

নাট্য প্রড়শক্ষক 

জমার্া-০১৮৫৭০২০০৯৭ 

ড়েফত্ন চাকমা 

গফর্ষণা কম বকত্বা 

জমার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

৫ নৃত্য 

প্রড়শক্ষণ 

ইনড়িটিউট 

প্রড়শক্ষণ কক্ষ 

রড়র্, জসাম এর্ং 

বৃহঃপড়ত্র্াফর সকাল 

ক্লাস করা হয় 

১ম ক্লাস- ১০-১২ টা 

২য় ক্লাস- ১২-০২ টা 

৩য় ক্লাস- ২টা-৪ টা 

২০ েন  ড়েফত্ন চাকমা 

গফর্ষণা কম বকত্বা 

জমার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 
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অন্যান্য নাগড়রক জসর্া ২০১৮-১৯ 

 

(ক) হলরুম ভাড়াঃ 

 
ক্রড়মক জসর্ার নাম ভাড়া গ্রহফনর পদ্ধড়ত্ ভাড়ার হাড় ড়ি েমা 

দাফনর 

পদ্ধড়ত্ 

হলরুফমর আসন 

সংখ্যা 

জসর্া প্রদাফন দ্বাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কম বকত্বার নাম 

ও জটড়লফিান নং 

১ হলরুম ভাড়া 

 

সরাসড়র অথর্া 

knsikhagrachari.gov.bd 

অনলাইফন আফর্দন করা যাফর্ 

এক ড়দফনর েন্য 

৩০০০/ 

িাউন্ড সিজেম 

২০০০/ 

সরাসড়র  ২২০ েন েনার্ অত্ীশ চাকমা 

কযাটালগার কাম অড়িস সহকারী, জটড়লফিান 

নং-০১৫৫৭১০৭৬৬২ 

 

২ 

 

 

হল রুফমর েন্য প্রফয়ােনীয় ড়নফদ বশা 

১। রােননড়ত্ক সংগঠফনর জক্ষফত্র জেলা প্রশাসফকর অনুমড়ত্ পত্র লাগফর্ 

২। ব্যর্হাফরর পূফর্ ব ভাড়া পড়রফশাধ করফত্ হফর্। 

৩। বর্দ্যযড়ত্ক সুড়র্ধার েন্য আলাদা জেনাফরটর ব্যর্হারী ড়নেস্ব উফেফগ ড়নফয় আসফত্ হফর্। 

৪। সাংস্কৃড়ত্ক অনুষ্ঠাফনর েন্য আলাদাভাফর্ সাউন্ড ড়সফিম ভাড়া ড়দফত্ হফর্। 

(খ) বই তবক্রয়ঃ 

ক্রড়মক জসর্ার নাম প্রাড়প্তস্থান কড়মশন মূল্য মূল্য পড়রফশাফধর পদ্ধড়ত্ জসর্া প্রদাফন দ্বাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কম বকত্বার 

নাম ও জটড়লফিান নং 

 

২ 

 

বই তবতক্র 

জোদুঘর ও ল্োইগেরী ভবন 

হগি সরোসতর 

উদৃত্ত িূল্যর ২০% কতি গন বই 

পোওয়ো  োয় 

সরোসতর ন দ রত গদর 

িোধযগি 

েনার্ অত্ীশ চাকমা 

কযাটালগার কাম অড়িস সহকারী 

জটড়লফিান নং-০১৫৫৭১০৭৬৬২ 
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ক্ষুদ্র নৃফগাষ্ঠীর ইনড়িটিউট, খাগড়াছড়ড় 

প্রাড়ত্ষ্ঠাড়নক জসর্া 

 

ক্রতিক সসবোর নোি সসবো প্রদোন পদ্ধতি প্রগয়োজনীয় 

কো জপত্র 

সসবোর িূল্য ও 

পতরগ োধ পদ্ধতি 

সসবো প্রদোগনর 

সিয়সীিো 

দ্বোতয়ত্বপ্রোপ্ত কিকৃিৃোর নোি ও 

সটতল্গ োন নাং 

১ ছুটি িঞু্জর, আর্থিক িঞু্জরীপত্র ও প্রশাসর্িক কাজ 

 

আগবদন প্রগ োজয সক্ষগত্র 

তচতচকৎসো সনদপত্র 

প্রগ োজয নয় ২ তদন সুরতজি তত্রপুরো 

 গবষণো সকহোরী কোি 

কতিউটোর অপোগরটর 

সটতল্গ োন নাং--০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ 

২ সপন োন সাংক্রোন্ত নো দোতব সনদপত্র, কিৃচোরীগদর সপোষোক ভোিো আবেদি পত্র সংর্িষ্ট কাগজপত্র প্রগ োজয নয় কাগজপত্র প্রার্ি 

স্বাবপবে ১ সিাহ 

সুরতজি তত্রপুরো 

 গবষণো সকহোরী কোি 

কতিউটোর অপোগরটর 

সটতল্গ োন নাং-০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ 

৩ মন্ত্রণালবের চোতহদো িিোগবক তরগপোটৃ প্রদোন     ঐ 

৪ ওগয়বসোইট হোল্নো োদকরন, আইি, শুদ্ধাচার, এর্পএ সংক্রান্ত     েনার্ অত্ীশ চাকমা 

কযাটালগার কাম অড়িস 

সহকারী জটড়লফিান নং-

০১৫৫৭১০৭৬৬২ 

৫ অর্িবোগ র্িস্পর্ি ও তথয সরেরাহ আবেদি    ড়েফত্ন চাকমা 

গফর্ষণা কম বকত্বা 

জমার্া- ০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

 

http://www.knsikhagrachari.gov.bd/
http://www.knsikhagrachari.gov.bd/

