
 

 

 

 

ভর্তি র আবেদনপত্র ওবেেসাইট হবত ডাওনব াড করা যাবে 

র্সটিবেন চাটি ার 
(কু্ষদ্র নৃগ োষ্ঠীর সোাংসৃ্কতিক ইনতিটিউট, খো ড়োছতড় কিৃৃক প্রগেয় নো তরক সসবো) 

(ক) তনয়তিি প্রতিক্ষণঃ 

তবষয়: নৃিয, নোটক, সোধোরণ সাং ীি, উপজোিীয় সাং ীি, িবলো বোেযযন্ত্র  

ভর্তি র েনয যযাগাবযাগ-  েনাে অতীশ চাকমা, কযাটা গার কাম অর্িস সহকারী, কু্ষনৃসাই, খাগড়াছর্ড়। 
যমাোাঃ ০১৫৫7107662, প্রগয়োজনীয় কো জপত্রঃ র্নর্িার্রত আবেদনপত্র, 
২৫০/টাকা ভর্তি  র্ি (এককা ীন), েম্ম র্নেন্ধন সনদ, র্পর্প সাইবের ২ কর্প ছর্ে 

 
প্রর্শক্ষণ সমেসূচীাঃসপ্তাবহ দুই র্দন (প্রর্শক্ষক ঠিক করবেন) 
  
ক্রতিক প্রতিক্ষগকর নোি প্রতিক্ষগনর তবষয় 

িোতরখ / বোর সিয় 
১ েনাে অমব নু্দ মেুমদার ০১৫৫৬৫৩০৯১৬ সার্ারণ সংগীত েৃহাঃপর্ত যে া ১১-৩.০ ঘটিকা 
২ েনাে র্িিা চাকমা ০১৭৯৪২১৪১৫৬ নৃতয রর্ে, যসামোর র্েকা  ৩.৩০ -৬.০ঘটিকা 
৩ েনাে অরুণ শমিা ০১৫৫৬৫৪২৪২৮ তে া োদযযন্ত্র মঙ্গ োর র্েকা  ৩.৩০ -৬.০ 

ঘটিকা 
৪ েনাে উত্তমা খীসা ০১৫৫৭৪০০৪৮৪ উপোতীে সংগীত যরােোর যে া ১২-৩.০ ঘটিকা 
৫ েনাে যকৌশ  চাকমা ০১৮৫৭০২০০৯৭  নাটক শুক্র, েুর্োর, যে া ১০-১২.০ ঘটিকা 

 

(খ) তবগিষ প্রতিক্ষণ 

 তবষয়- িোিৃভোষো(চোকিো, িোরিো, ককবরক) প্রতিক্ষণ, আবৃতি কিৃিোলো ও অনযোনয 

ভর্তি র েনয যযাগাবযাগ-  র্েবশষ প্রর্শক্ষণাঃ েনাে র্েবতন চাকমা, গবেষণা কমিকতি া, কু্ষনৃসাই, খাগড়াছর্ড়। যমাোাঃ 
০১৭১৩৬৭৪২৬৭, প্রগয়োজনীয় কো জপত্রঃ র্নর্িার্রত আবেদনপত্র, েম্ম র্নেন্ধন সনদ, র্পর্প 
সাইবের ২ কর্প ছর্ে 

 
প্রর্শক্ষণ সমেসূচীাঃ সুর্ের্ামত সমবে ১৫ হবত ২১র্দন েযাপী যকাসিসমূহ পর্রচা না করা হে। র্নের্মত 

ওবেেসাইবট র্েজ্ঞর্প্ত প্রচার করা হে। 
( ) অবকোঠোগিো বযবহোর/অনযোনয সুতবধোঃ 

(১) অর্ডবটার্রোম:  ২২৫ আসন র্ের্শষ্ট হ রুম ভাড়া    ৩০০০/০০ 
   সাউন্ডর্সবেম হব  েযেহাবরর েনয ভাড়া-  ১৫০০/০০ 
   যেনাবরটর েযেহাবরর েনয ভাড়া-    ১৫০০/০০ 
 সেিবমাট ভাড়া কথাে (পাাঁ চ হাোর টাকা) এক র্দবনর েনয প্রবযােয  ৫০০০/০০ 

রুটিন অনুসাবর ক্লাস করার েনয প্রর্শক্ষবদর সাবথ যযাগাবযাগ 
করুন 



 

 

 

 

ভর্তি র আবেদনপত্র ওবেেসাইট হবত ডাওনব াড করা যাবে 

(২)   াইবেরী েযেহারাঃ র্েনামূব য অর্িস চ াকা ীন সমবে  াইবেরী েযেহাবরর সুর্ের্া যদওো হে। এখাবন 
যদশী র্েবদশী প্রাে ৫০০০ েই রবেবছ।  াইবেরীর েই োইবর যনওোর যকান র্নেম যনই। 

(৩) অর্িস প্রাঙ্গন েযেহারাঃ যয যকান যম া আবোেবনর েনয অর্িস প্রাঙ্গন ভাড়া প্রদান করা হে। প্রর্তর্দন 
১৫০০ টাকা হাবর। 

(৪) েই, গাবনর র্সর্ড, ডকুবমন্টারী র্ভর্ডও র্েক্রোঃ এখাবন ইনর্েটিউট কতৃি ক প্রকার্শত ২২টি েই ২০% সু ভ 
মূব য র্েক্রে করা হে। 

সক  প্রকার যসো ও তথযর েনয যযাগাবযাগ-  
েনাে র্েবতন চাকমা, গবেষণা কমিকতি া, যিান-০১৭১৩৬৭৪২৬৭ অথো েনাে সুরর্েত র্ত্রপুরা যমাোাঃ ০১৫৫৬৭৭১৫৩৭ এছাড়া 

সক  তথয আমাবদর যিসেুক যপইবে “ কু্ষদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংসৃ্কর্তক ইনর্েটিউট, খাগড়াছর্ড় ” এেং 
www.knsikhagrachari.gov.bd এই ওবেেসাইবটর ঠিকানাে র্েস্তার্রত তথয পাওো যাবে। 

Email-knsikhagrachari@gamail.com 
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