
   

ডিব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয় ভাওনা উদ্যাপন সডিডিৰ উদদ্যাগি  

সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰ, গুৱাহাটী (সংগীি নাটে এোদিিী, নিুন ডদ্ল্লী) 

                 আৰু ডিব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয়ৰ সহদযাগি 

সংগীি নাটে এোদিিী িঁটাপ্ৰাপে শ্ৰীযুি হডৰচৰণ ভূঞা িৰিায়নৰ পডৰচালনাি 

গায়ন-িায়নৰ দ্হডদ্নীয়া েিমশালা 

স্থান: ডিব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয় েিমী আৰু ডিষয়া সন্থাৰ োযমালয় 

িাডৰখ : ১১ জুলাই, ২০২২ (কসািিাৰ) ৰ পৰা, ২০ জুলাই, ২০২২ (িুধিাৰ)ললদে 

ডপ্ৰয় সুধীিৃন্দ, 

 আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভকামনা গ্ৰহণ কৰিব। সংগীত নাটক একাডেমীি সত্ৰীয়া ককন্দ্ৰ, গুৱাহাটী  আৰু ডেব্ৰুগড় 

ডিশ্বডিদ্যালয়ি সহয াগত সকয া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অৰভভাৱক আৰু অনুিাগীি সৰিয় সহয াৰগতা আৰু অংশগ্ৰহণ কামনা কৰি 

ডেব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয় ভাওনা উদ্যাপন সডমডতি উয্যাগত অহা ১১ জুলাই, ২০২২ তাৰিখি পিা ২০ জুলাই, ২০২২ 

তাৰিখল যক ডেব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয় কমমী আৰু ডিষয়া সন্থাৰ কাযমালয় কেক্ষাগৃহত দ্হডদ্নীয়া কাযমসূচীডৰ গায়ন-িায়নৰ 

এক কমমশালাৰ আডয়াজন কৰা হহডে। এই কমমশা াত অংশগ্ৰহণি বাযব জনাব গীয়াৰখৰন ৰনয়মাৱ ী ৰূপত ত ত উযেখ 

কিাি ধিযণ ্াৰি ধৰিয াোঁ। 

১) অংশগ্ৰহণি ককাযনা বয়সি সীমা নাই। অৱযশয অংশগ্ৰহণকািীি সংখযা প মাপ্ত হ’ক  ্ুটা শাখাত ৰবভক্ত কিা হ’ব। 

২) কমমশা াি প্ৰৰশক্ষণি সময় নুযনতম দ্ৰনক ৩ ঘন্টা হ’ব। ৰশক্ষাৰ্মীি সংখযাি ওপিত ৰভৰি কৰি পিৱতমী সময়ত আৰম 

প্ৰৰশক্ষণি সময় প্ৰকাশ কৰিম। 

৩) সকয া ৰশক্ষাৰ্মীযয় গায়ন-বায়নি সাজ পৰিধান কৰি  ৰ্াসময়ত কশ্ৰণীত উপৰিত ৰ্াৰকব  াৰগব। 

৪) সকয া ৰশক্ষাৰ্মীযয় ৰনজা বা্য (কখা  আৰু তা  ৰনজি প্ৰযয়াজন অনুসৰি)  গত আৰনব  াৰগব। 

৫) এই কমমশা াত অংশগ্ৰহণি বাযব এখৰন নামভৰিম প্ৰ-পত্ৰ ইয়াযত প্ৰকাশ কিা দহযছ। এই প্ৰ-পত্ৰ পূিণ কৰি ত ি 

ৰ যকাযনা এটা ৰিকনাত নামভৰিমি মাচুয যি দসযত জমা ৰ্ব পাৰিব।  

৬) অংশগ্ৰহণি বাযব প্ৰৰতগিাকী ৰশক্ষাৰ্মীি বাযব ৩০০ টকাি এৰট বিিৰণ ধা ম কিা দহযছ।  এই বিিৰণ কমমশা াি  গত 

জৰিত ৰবৰভন্ন ৰশতানত বযয় কিা হ’ব। 

৭) ৰশক্ষাৰ্মীসকয  ত ত ৰ্য়া ৰ ংকত কপাৱা Google Form ি জৰিয়যতও নামভৰিম কৰিব পাৰিব। কতযন কক্ষত্ৰত কমমশা াি 

প্ৰৰ্ম ৰ্না বা তাি আগযত কতওোঁয াকি ক াগ্ান ৰনৰিত কৰিব  াৰগব- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2hw91fwX_Pc_olPgN5WbDTWKVZ-

iOcZangSwGQSjmpjMgw/viewform?usp=sf_link  

৮) কমমশা াি প্ৰৰ্ম ৰ্না অৰ্মাৎ ১১ জু াই, ২০২২ তাৰিযখ সকয া প্ৰৰশক্ষাৰ্মীি বাযব প্ৰৰশক্ষণ পূবমাহ্ন ৯-৩০ বজাত আিম্ভ 

হ’ব। কসই সময়ি পূযবমই  ৰ্ািানত উপৰিত হ’বল  সকয াযক আহ্বান জযনাৱা দহযছ। 

৯) উপৰিউক্ত ৰবষয়ত অৰধক জাৰনব ৰবচাৰিয  আযপানাসযৱ ৰনযনাক্ত ৰিকনাত ক াগায াগ কৰিব পাৰিব। 

  জয়ন্ত কুমাৰ গগগ  িডলন চন্দ্ৰ নাথ         ে° ডিডনাদ্ চন্দ্ৰ িড়া 
              ৯৯৫৪২-১৯৭৬৭                ৯৩৬৫০৯৭৪৮৬                     ৯৯৫৪৭২৫৭৬৫ 

পুনি শ্ৰদ্ধাযি- 
 ড° কগাপা  চন্দ্ৰ হাজৰিকা        বৰ ন চন্দ্ৰ নাৰ্ 
         সভাপৰত           সম্পা্ক 

ডেব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয় ভাওনা উদ্যাপন সডমডত 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2hw91fwX_Pc_olPgN5WbDTWKVZ-iOcZangSwGQSjmpjMgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2hw91fwX_Pc_olPgN5WbDTWKVZ-iOcZangSwGQSjmpjMgw/viewform?usp=sf_link


 

 

ডিব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয় ভাওনা উদ্যাপন সডিডিৰ উদদ্যাগি  
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আৰু ডিব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয়ৰ সহদযাগি 

গায়ন-িায়নৰ দ্হডদ্নীয়া েিমশালা 

ডিব্ৰুগড় ডিশ্বডিদ্যালয় েিমী আৰু ডিষয়া সন্থাৰ োযমালয় 

িাডৰখ : ১১ জুলাই, ২০২২ (কসািিাৰ) ৰ পৰা, ২০ জুলাই, ২০২২ (িুধিাৰ)ললদে 

 

নািভডতমৰ প্ৰপত্ৰ 

১) প্ৰডশক্ষাৰ্মীৰ নাি :_________________________________ 

২) ডিেনা  :__________________________________ 

                         __________________________________ 

           ___________________________________ 

৩) িয়স (িছৰৰ ডহচাপি): ______________________________ 

৪) অডভভাৱেৰ নাি: __________________________________ 

৫) কযাগাদযাগৰ িাদি ক ান নম্বৰ (ৱাটচ আপ ৰ্ো): ___________________ 

 

ক াষণা 

১) িই ____________________________ (ডনজৰ নাি) কয় সমূ্পণম আন্তডৰেিা আৰু 

এোগ্ৰিাদৰ এই গায়ন-িায়নৰ েিমশালাি অংশগ্ৰহণৰ িাদি ইচ্ছা প্ৰোশ েডৰদছাঁ। এই েিমশালাি 

কযাগদ্ানৰ সুদযাগ পাদল িই ইয়াৰ সমূ্পণম নীডি-ডনয়ি িাডন অংশগ্ৰহণ েডৰি। 

         

প্ৰডশক্ষাৰ্মীৰ স্বাক্ষৰ 

িাডৰখ________ 

 

২) কিাৰ সন্তান ____________________________ (প্ৰডশক্ষাৰ্মীৰ নাি) কয় সমূ্পণম 

আন্তডৰেিা আৰু এোগ্ৰিাদৰ এই গায়ন-িায়নৰ েিমশালাি অংশগ্ৰহণৰ িাদি ইচ্ছা প্ৰোশ েডৰদছ। কিওঁ 

এই েিমশালাি কযাগদ্ানৰ সুদযাগ পাদল অডভভাৱেস্বৰূদপ কিাৰ সমূ্পণম সহদযাডগিা আগিঢ়াি। 

         

অডভভাৱেৰ স্বাক্ষৰ 

িাডৰখ________ 

 

  


