
ক্লাবে সংগঠিত কবে সমাবেে ইততোচক পতেেততবে তকব াে তকব ােীবেে ক্ষমতায়ে  কম তসূতচে আওতায় 

হালোগাে প্রততবেেে। 

কম তসূতচে োম     :     ‘‘ক্লাবে সংগঠিত কবে সমাবেে ইততোচক পতেেততবে তকব াে তকব ােীবেে ক্ষমতায়ে’’ । 

কম ত এলাকা    :   ৭টি তেভাবগে ০৭টি জেলা (জগাপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুেগাঁও, ঝালকাঠি, োঙ্গামাটি, জমৌলভীোোে,  

তসোেগঞ্জ) প্রততটি উপবেলাে প্রততটি ইউতেয়ে তথা ৩৭৯টি  ইউতেয়ে এ ৩৭৯টি তকব াে তকব ােী  

ক্লাে এে মাধ্যবম কম তসূতচ পতেচাতলত হবে।  

োবেটঃ ২০১১-২০১৪ োবেবট কম তসূতচ তহবসবে োসত্মোতয়ত হবয়বে। ২০১৪ ১জুলাই জথবক েোদ্দহীেভাবে চলমাে 

তেল। েততমাবে ২০১৪- ২০১৫ অথ ত েেে জথবক মতেঅ এে মূল োবেবট অন্তর্ভ তক্ত হবয়বে এেং সংব াতিত 

োবেবট ৩৮.০০ লক্ষ  টাকা েোদ্দ পাওয়া জগবে। 

উবদ্দশ্য         : 

 তকব াে তকব ােীবেে েীেে েক্ষতা বৃতিে মাধ্যবম তাবেে েীেে মাে উন্নয়ে; 

 অতিকাে প্রততষ্ঠা;    

 োেী  পুরুষ  বেষম্যহীে ও পােস্পতেক সুেক্ষামূলক  সমাে  গঠবেে  অনুকূল পতেবে  সৃতি; 

 তকব াে তকব ােীবেে মবধ্য পােস্পতেক শ্রিাবোি সৃতি, েন্ধুত্বপূর্ ত  সম্পকত  ও  ইততোচক  দৃতিভতঙ্গিঁ  গবে জতালা; 

 োল্য  তেোহ ও জ ৌে  হয়োেী জোিকবে সবচতেতা সৃতি।  

লক্ষয:  

        পতেোে ও সমাবেে  সহায়ক পতেবেব  তকব াে তকব ােীবেে সমাে পতেেততবেে সতিয় এবেন্ট  তহসাবে 

ক্ষমতায়ে কো। 

  ক্লাবেে কা তিমঃ  প্রততটি তকব াে তকব ােী ক্লাবে তেম্নতলতিত  কম তকান্ড পতেচাতলত হবেঃ  

ক)  তেতভন্ন জিলাধূলা (কযাোম, সািাের্ লুডু, তেশ্বভ্রমর্ লুডু, োো, োগাডুতল, ফুটেল, 

ভতলেল, তিবকট ইতযাতে 

  ি)   তেতভন্ন সাংস্কৃততক কা তিম ( োচ, গাে, আবৃতত ও অতভেয় ইতযাতে) 

  গ)  েই জলেবেে ও েই পো 

  ঘ)  পত্র-পতত্রকা পো 

  ঙ) সামাতেক তেতভন্ন ইসুযতভতিক কা তিম 

  চ)  তেতভন্ন তেেস উদ্যাপে (এইডস তেেস, োতীয় ত শু  তেেস, জেগম জোবকয়া তেেস,  

     োেী তেেস,  হীে তেেস, তেেয় তেেস, স্বািীেতা তেেস ইতযাতে)।  

  ে) তেতভন্ন তেষবয় েীেে েক্ষতা মূলক ত ক্ষা (োল্য তেোহ, জ ৌতুক, েন্ম তেয়ন্ত্রর্, জেন্ডাে, 

তালাক, েয়সসতি, মােকাসতক্ত, োেী তে তাতে প্রততবোি, দূব তাগ, এইচ আইতভ এইডস 

ইতযাতে)। 

ক্লাবেে 

সেস্যঃ 

 প্রততটি ক্লাবে সেস্য সংখ্যা ৩০ েে। তম্মবধ্য ১০ েে তকব াে ও ২০ েে তকব ােী। তাবেে 

েয়স ১১ জথবক ১৮ েেে। প্রতত ক্লাবে ০১ েে  তকব াে ও ০১ েে তকব ােী তপয়াে তলডাে 

তহবসবে তেে তাচে কো হয়। তাো ক্লাবেে সাতে তক োতয়ত্ব পালে কবেে।  

 



তকব াে তকব ােী ক্লাবেে ২০১১ জথবক জম‘২০১৫ প তন্ত গৃহীত কা তিমসমূহঃ 

 ৩৭৯টি তকব াে তকব ােী ক্লাে গঠে কো হবয়বে। ০৭টি জেলাে ৩৭৯টি ক্লাবেে জমাট সেস্য সংখ্যা ১১,৩৭০ 

েে। ৭৫৮ েে তকব াে তকব ােী জেতা বততে কো হবয়বে। 

 তকব াে তকব ােীো জেব ে ভতেষ্যত প্রেন্ম। জেন্ডাে সমতা তভতিক পতেোে গবে জতালাে কাবে এই ক্লাবেে 

তকব াে তকব ােীোই হবে জেন্ডাে সমতা তভতিক সমাে তেতেম তাবেে কা তকে অনুঘটক (Change 

Agent). জস লবক্ষয ১৫ টি োততা সম্বতলত একটি ফ্লায়াে প্রর্য়ে কো হবয়বে। এগুবলা তাবেে ইো ঘুতে োবম 

পতেতচত। প্রর্ীত োততাসমূহ ক্লাবেে তকব াে তকব ােীো  তাবেে েীেে ও পতেোবে িােে, পালে ও চচ তা 

কেবে ও কেবে।  

 ফ্লাবেে ত বোোম হবে ‘‘তরুে প্রেন্ম কথা তেতে’’। তেবম্ন ১৫ টি োততাে তেষয়সমূহ জপ  কো হবলাঃ 

 

 প্রততভা তেকাব ে জক্ষবত্র োেী-পুরুষ 

সকবলে েন্য অনুকূল পতেবে  সৃতি 

কেবো 

 সোই সোে কথা শুেবো, আবলাচো কেবো 

তােপে তসিান্ত তেে 

 জেন্ডাে তেেবপক্ষ পােস্পাতেক শ্রিাবোি 

সমুন্নত োিবো 

 কর্ততত্ব েয়, অতিেস্থতাও েয়, োেী-পুরুষ তেতে তব বষ 

েন্ধুত্ব ও অং ীোতেবত্ব মূল্যবোি চচ তা কেবো  

 তলঙ্গ পতেচবয়ে উবিত মনুষ্য পতেচয়বক 

অতিক মূল্য জেবো 

 কন্যা সন্তাে েবন্মে েন্য মা’জক োয়ী কেবো ো 

 কম তেীেী োেীে প্রতত আমো সহমমী 

হবো 

 তলঙ্গ পতেচয় তেতে তব বষ সকল ত শুবক সম্পে 

তহসাবে গবে তুলবো 

 মার্তত্ব একটা ম তাোপূর্ ত তেষয়, এবক 

সম্মাে কেবো  

 প্রততেিী সেস্যবেে সম্ভােো তেকাব  তেব ষ 

পেবক্ষপ জেবো 

 গৃহকবম ত োেী-পুরুষ সকবলে অং গ্রহর্ 

তেতিত কেবো  

 জ ৌতুক, োল্যতেোহ, জ ৌে হয়োতে ও োেী 

তে তাতে এে তেরূবি সামাতেক প্রততবোি গবে 

তুলবো 

 তেবেে কাে তেবে কেবো, কাবো 

মুিাবপক্ষী হবো ো 

 উপােতে ও অতপ তত সম্পবেে সংতিি সকবলে 

তেয়ন্ত্রর্ সুপ্রতততষ্ঠত কেবো 

 গভতােস্থাসহ তেব ষ সমবয় োেীে পতেচ তা তেতিত কেবো 

 

 ক্লাবেে তকব াে তকব ােীবেে মবধ্য ‘‘তরুে প্রেন্ম কথা তেতে জেন্ডাে সমতা তভতিক পতেোে গবে 

তুলবো’’  ীষ তক কযাবম্পইেটি জেগোে কোে উবদ্দবশ্য ক্লাবেে সদ্যসবেে মবধ্য ফ্লায়াবেে তেষবয় 

আন্তঃক্লাে, উপবেলা এেং জেলা প তাবয় তেতকত প্রততব াতগতা অনুতষ্ঠত হবয়বে।  

 ফ্লায়াবেে ১৫টি োততা ক্লাবেে সেস্যো তাবেে হৃেবয় িােেসহ ব্যতক্তগত, পাতেোতেক ও সমাে েীেবে 

চচ তা কেবে। চচ তাে ফবল জ  অতভজ্ঞতা অতেতত হবয়বে তা সংগ্রহ কবে ৫০টি হৃেয়গ্রাহী অতভজ্ঞতা ‘‘জেন্ডাে 

সমতাতভতিক পতেোে গবে জতালাে অতভজ্ঞতাে কথা’’ োবম একটি প্রকা ো জেে কো হবয়বে। 



অতভজ্ঞতাগুবলা প তাবলাচো কেবল জেন্ডাে সমতা তভতিক সমাে তেতেম তাবেে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ইততোচক 

পতেেততেগুবলা  দৃশ্যমাে হয়।  

 ক্লাবেে সেস্যগর্ তেতভন্ন তেেস জ মে-  হীে  তেেস, স্বািীেতা তেেস, তেেয় তেেস, আ েতাততক োেী 

তেেস, ত শু তেেস, কন্যা ত শু তেেস, োংলা েেেষ ত, স্বাক্ষেতা তেেস, মা তেেস, োো তেেস, হাত জিায়া 

ইতযাতে তেেস উ   পে কবে।  

 োততে েেক, েঙ্গেন্ধু জ ি মুতেবুে েহমাবেে সংগ্রামী েীেে ও েীেোে ত পেেতী প্রেন্মবক অেতহত 

কোে লবক্ষ কম তসূতচে আওতায় পতেচাতলত ৩৭৯টি ক্লাবেে ত শু একাবডমী জথবক প্রকাত ত েঙ্গেন্ধুে 

েীেেী সংিান্ত ০৮টি েইবয়ে ১টি জসট ও তসতড প্রোে কো হয়। ক্লাে সমূবহ তকব াে তকব ােীগর্ 

েঙ্গেন্ধুে েীেে ও তাঁে েীেোেব তে উপে তেয়তমত আবলাচো-প তাবলাচো, েঙ্গন্ধুে েীেেী তেবয় কুইে 

প্রততব াতগতা এেং ৭ মাচ ত ভাষর্ অনু ীলে ও উপস্থাপে কবেবে। তকব াে তকব ােীো মাসব্যাপী োততে 

তপতা েঙ্গেন্ধু জ ি মুতেবুে েহমাবেে ৩৬ তম  াহাোৎ োতষ তকী পালে কবেবে এেং ঢাকাস্থ েঙ্গেন্ধু 

োদুঘে পতেে তে কবেবে। 

 ক্লাবেে তকব াে তকব ােীো গ্রাবমে উন্নয়বেে েন্য পতেস্কাে পতেেন্নতা অতভ াে, স্যাতেবট ে, োল্যতেোহ 

ও জ ৌতুক প্রততবোি, গাে লাগাবো, প্রততবে ীবেে তেপবে এতগবয় আসা ইতযাতে কাবে এলাকাে েেগর্বক 

উদ্বুি কবে থাবক।  

 জুলাই ২০১২ ও জুলাই ২০১৩ মাবস ৩৭৯টি ক্লাবেে ১১,৩৭০ েে তকব াে তকব ােী ০৪টি কবে (২টি 

ফলে, ১টি েেে এেং ১টি ঔষতি) বৃক্ষ জোপে কবেবে।  বৃক্ষ জোপবেে সাবথ সাবথ তকব াে তকব ােীো  

বৃক্ষ  সমূবহে পতেচ তা ও জেিাশুো কেবে। ক্লাবেে সকল সেস্য ৪টি কবে প্রায় ৪৫০০০টি বৃক্ষ জোপে 

কবেবে। 

 ০৭ জেলায় প্রত ক্ষবর্ে মাধ্যবম ১৫ সেস্য (তকব াে- ৭ েে , তকব ােী- ৮েে) তেত ি োট্যেল গঠে কো 

হবয়বে। প্রত ক্ষত োট্যেল োল্যতেোহ ও ত শু পাচাে এে তেষবয়  থািবম ‘‘কুসুবমে সকাল’’ ও 

‘‘হাোবো মাতেক’’ োটক দুটি এলাকাে তেতভন্ন অনুষ্ঠাবে মঞ্চস্থ কেবে।  

 ০৭ জেলাে ৩৭৯ টি ক্লাবেে সেস্যবেে মবধ্য জিলাধূলা, েইপো, সাংস্কৃততক ও সামাতেক কা তিবমে 

তেষবয় প্রততব াতগতা অনুতষ্ঠত হবয়বে। 

 তকব াে তকব ােীো প্রাকৃততক দুব তাগ জ মে েন্যা ও সাইবক্লাবে ত শু োিে জকন্দ্র পতেচালোয় সহায়তা 

তেবয় সামাতেক কম তকাবন্ড তেবেবেে সমৃ্পক্ত কেবে। 

 এলাকায় োল্য তেোহ, জ ৌতুক, োেী তে তাতে, পাচাে, স্কুল জথবক ঝবে পো ইতযাতে জকসসমূহ েিকেবর্ে 

েন্য ক্লাবেে সেস্যো অতভভােক ও সু ীল সমােবক সাবথ তেবয় প্রবয়ােেীয় পেবক্ষপ গ্রহর্ কবে। 

 ক্লাবেে আওতায় জডাবকা ড্রামা তেম তাবেে লবক্ষ তকব াে তকব ােী ক্লাবেে সেস্য ও ঢাকাে স্বোমিন্য ০৩টি 

স্কুল ও কবলবেে ত ক্ষাথীবেে সমন্ববয় জডাবকা ড্রামা সংিান্ত কম ত ালা অনুতষ্ঠত হবয়বে। 



 ক্লাবেে কা তিম সুষ্ঠুভাবে পতেচালোে লবক্ষ তেে তাতচত তসতেও/সতমততে প্রিাে, তত্বােিায়ক ও 

প্রত ক্ষকবেে ‘‘ক্লাে ব্যেস্থাপো’’ মতডউল প্রর্য়ে কো হয়। মতডউবলে উপে ০৫ তেেব্যাতপ ২২২ েেবক 

আোতসক প্রত ক্ষক প্রত ক্ষর্ প্রোে কো হবয়বে।  

 কম তসূতচে মাধ্যবম তকব াে তকব ােীগর্ েীেেেক্ষতাে জ  সকল তেষবয় প্রত ক্ষর্ পাবে, তা তাবেে 

ভতেষ্যৎ েীেবেে উপব াগী তহবসবে গবে উঠবত সহায়তা কেবে। তকব াে তকব ােী ক্লাে গুবলাবত েীেে 

েক্ষতাে জ  তেষয়গুবলাে উপে জস ে পতেচালো কো হয় জসগুবলা হবলাঃ েীেে েক্ষতাে ত ক্ষা, ত শু 

অতিকাে, ত শু পাচাে, েন্ম তেেিে, জেন্ডাে, োেী অতিকাে, োল্য তেোহ, তেোহ তেেিে, জ ৌতুক, 

ইভটিতেং, জ ৌে তে তাতে ও তেপীেে, প্রেেে স্বাস্থয, পতেোে পতেকেো, গভতেতী ও প্রসূতত মাবয়ে  ত্ন, 

ব্যতক্তগত তেোপিা, আইেী সহায়তা, মােকাসতক্ত, এইচআইতভ/এইডস, অটিেম ত শু, প্রততেিীে 

অতিকাে, দুব তাগ ও ঝুতক ব্যেস্থাপো ইতযাতে। 

 তপয়াে তলডােবেে প্রত ক্ষবর্ে েন্য ক্লাে ব্যেস্থাপো ও েীেে েক্ষতা ত ক্ষা সহাতয়কা মতডউল প্রস্ত্িত ও 

মুদ্রর্  কো হবয়বে। ৭৫৮ েে তপয়াে তলডােবক ১টি কবে মতডউল প্রোে কো হবয়বে। মতডউবলে সাবথ 

৪টি জটাতেবুক প্রোে কো হবয়বে। মতডউল ১ ও ২ এে উপে এে ৭৫৮ েে তপয়াে তলডাে জক  থািবম 

২০১২ ও ২০১৩ সবে ৭তেবেে আোতসক প্রত ক্ষক প্রত ক্ষর্ প্রোে কো হবয়বে। ২০১৪-২০১৫ অথ ত েেবে 

জম‘২০১৫ মাবস জগাপালগঞ্জ, তসোেগঞ্জ ও ঠাকুেগাঁও জেলাে তপয়াে তলডােবেে ২তেবেে তেবে তাস 

প্রত ক্ষর্ প্রোে কো হবয়বে।    

 তকব াে তকব ােী ক্লাবেে সেস্যগর্ অতভজ্ঞতা তেতেময় কা তিবমে আওতায় ব্র্যাবকে ক্লাে ও ঐততহাতসক 

স্থাে পতেে তে কবেবে।  

     #  জগাপালগঞ্জ- েঙ্গেন্ধু স্মৃতত সমাতি, টুতঙ্গপাো, জগাপালগঞ্জ  

     # জমৌলভীোোে - হতেগঞ্জ (ইবকাপাকত)  

     # োঙ্গামাটি - কাপ্তাই তেদুযত জকন্দ্র, কাপ্তাই 

     # চুয়াডাঙ্গা - মুতেেেগে,জমবহেপুে  

     # ঠাকুেগাঁও - োমসাগে, তেোেপুে 

     # ঝালকাঠি - ষাটগমু্বে মসতেে, োবগেহাট 

     # তসোেগঞ্জ - মহাস্থােগে, েগুো পতেে তে কবেবে। 

 প্রতত েেে তকব াে তকব ােীবেে োতষ তক সবম্মলে অনুতষ্ঠত হয়। ২০১২ সবে কম তসূতচ সংতিি ০৭ জেলায় 

তকব াে তকব ােী সবম্মলে অনুতষ্ঠত হবয়বে। সবম্মলবে ে যাতল, আবলাচো, োেী ও ত শু  তে তাতে 

প্রততবোবি সবচতে থাকবো ‘‘আমো কথা তেলাম’’ কযাবম্পইে ও সাংস্কৃততক অনুষ্ঠাে হয়। কম তসূতচে 

আওতায় ৩০ মাচ ত, ২০১৩ তাতেবি োংলাবেব ে ০৭টি তেভাবগে, ০৭টি জেলাে ৩৭৯ টি ক্লাবেে ১০৩৫ 

েে  তকব াে তকব ােী সেস্য, ব্র্যাবকে ১০০ েে সেস্য এেং ঢাকাে স্বোমিন্য ১০টি ত ক্ষা প্রততষ্ঠাে হবত 

১০০ েেসহ জমাট ১২৩৫ েে তকব াে তকব ােীবেে তেবয় োতীয় প তাবয় ঢাকাস্থ সুলতাো কামাল মতহলা 



িীো কমবেবে তৎকালীে মােেীয় প্রততমন্ত্রী ড. ত েীে  ােতমে জচৌধুেী, এম.তপ. প্রিাে অতততথ তহবসবে 

তকব াে তকব ােী সবম্মলে’২০১৩ উবদ্বািে কবেে। মতহলা ও ত শু তেষয়ক মন্ত্রর্ালবয়ে মােেীয় প্রততমন্ত্রী 

মবহােয় এে উপতস্থততবত ০৯ এতপ্রল,২০১৪ তাতেবি তসোেগঞ্জ, ১৯ এতপ্রল,২০১৪ তাতেবি জমৌলভীোোে, 

১১ জম ২০১৪ তাতেবি ঝালকাঠি ও ২৭ জুে,২০১৪ তাতেবি জগাপালগঞ্জ জেলায় তকব াে তকব ােী সবম্মলে-

২০১৪ অনুতষ্ঠত হবয়বে। অন্য ০৩ জেলায় স্থােীয় জেলা প্র াসে এে উিততে কম তকততাবেে উপতস্থততবত ২৬ 

জুে ২০১৪ তাতেবি োঙ্গামাটি এেং ২৭ জুে ২০১৪ তাতেবি ঠাকুেগাঁও ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় তকব াে 

তকব ােী সবম্মলে-২০১৪ অনুতষ্ঠত হবয়বে। এই িাোোতহকতায় ২০১৪-২০১৫ অথ ত েেবেও জেলা প তাবয় 

সবম্মলে অনুতষ্ঠত হবে। 

 তেতভন্ন তেেস জ মে-  হীে  তেেস, স্বািীেতা তেেস, তেেয় তেেস, আ েতাততক োেী তেেস, ত শু তেেস, 

কন্যা ত শু তেেস, স্বাক্ষেতা তেেস, মা তেেস, োো তেেস, োংলা েেেষ ত ইতযাতে তেেস ক্লাবেে সেস্যবেে 

তেবয় উ   পে কো হয়।  

 তকব াে তকব ােী ক্লাবে কর্ততক জরাতসয়ে, বুকবলট, কযাবলন্ডাে, জপািাে, জোটবুক ও অতভজ্ঞতাে কথা 

সম্বতলত ম্যাগাতেে প্রকা  কো হবয়বে। 

 প্রতততেয়ত  জেলা প তাবয় জেলা মতেটতেং কতমটি, উপবেলা প তাবয় উপবেলা মতেটতেং কতমটি, ক্লাে 

প তাবয় মা ও োো এেং অতভভােক সভা, জলাকাল সাবপাট ত গ্রুপ সভা অনুতষ্ঠত হয়।  

 তকব াে তকব ােীবেে সাবথ কতমউতেটিে জ াগসূত্র স্থাতপত হবে। ক্লাবেে মাধ্যবম তকব াে তকব ােীগর্ 

একবত্র তেতভন্ন কা তিবম অং গ্রহর্ কেবত পােবে।  া সহমতম ততা বৃতি ও জ ৌে হয়োেী হ্রাস কেবে। 

তকব াে তকব ােীগর্ একই োবেে তেবচ একবত্র কাে কোে জপতক্ষবত কতমউতেটিে দৃতিভতঙ্গে পতেেততে 

হবে এেং তাবেে গ্রহর্ব াগ্যতা বৃতি পাবে। 

 তকব াে তকব ােীগর্ ক্লাবে অতেতত েক্ষতা কাবে লাতগবয় ভতেষ্যবত তপর্ততাতন্ত্রক সমাে ব্যেস্থাে অেসাে 

ঘটিবয় জেন্ডাে সমতা তভতিক সমাে তেতেম তাবেে অনুঘটক তহবসবে গবে উঠবে। 

 োততে েেক েঙ্গেন্ধুে জসাোে োংলা এেং মােেীয় প্রিােমন্ত্রীে তভ ে ২০২১ এে লক্ষয অনু ায়ী মধ্যম 

আবয়ে জে  তহবসবে োংলাবে বক গবে তুলবত হবল পতেসংখ্যাে েলবে আেবক  াো তকব াে তকব ােী 

তাোই জসই সমবয়ে কম তক্ষম েেবগাতষ্ঠ হবে।  

 জস জপ্রতক্ষবত ভতেষ্যত এই কম তক্ষম েেবগাতষ্ঠবক জকােভাবেই পা  কাটিবয় ো অেবহলায় জেবি তভ ে 

২০২১ এে স্বপ্ন কিেও পূের্ কো সম্ভে হবে ো।  

 



 

ঝালকাঠি জেলাে তকব াে তকব ােী সবম্মলে - ২০১৪ 

 

 

ঝালকাঠি জেলাে তকব াে তকব ােী সবম্মলে - ২০১৪ 

 



 

 

ঝালকাঠি জেলাে তকব াে তকব ােী সবম্মলে’১৪ এে সাংস্কৃততক অনুষ্ঠাে  

 

 

জমৌলভীোোে জেলাে তকব াে তকব ােী সবম্মলে - ২০১৪ 



 

জমৌলভীোোে জেলাে তকব াে তকব ােী সবম্মলে - ২০১৪ 

 

 

জমৌলভীোোে জেলাে তকব াে তকব ােী সবম্মলে’১৪ 



 

জমৌলভীোোে জেলাে তকব াে তকব ােী সবম্মলে’১৪ এে একাং  

 

 েঙ্গেন্ধুে প্রততকৃততবত তকব াে তকব ােীবেে পুস্পস্তেেক অপ তর্ ও েঙ্গেন্ধু 

স্মৃতত োদুঘে পতেে তে 



 

        আমো কথা তেলাম- োল্য তেোহ জ ৌে হয়োেী, োেী তে তাতে প্রততবোি কেবো 

 

   োতীয় প তাবয় তকব াে তকব ােী সবম্মলে-২০১৩ এে িীো প্রততব াতগতাে একাং  



 

োতীয় প তাবয় ২০১৩ সবে অনুতষ্ঠত সবম্মলে 

 

তকব াে তকব ােী ক্লাবেে সেস্যবেে ঐততহাতসক স্থাে পতেে তে  



 

ক্লাবেে সেস্যো সাংস্কৃততক কা তিবম অং গ্রহর্ কেবে 

 

 

ক্লাবেে সেস্যবেে োট্যেল গঠে সংিান্ত প্রত ক্ষর্ 

 



 

প্রত ক্ষর্ জ বষ ক্লাবেে সেস্য কর্ততক মঞ্চস্থ োটক 



 

 

 

তকব াে তকব ােী ক্লাবেে সেস্য ও ঢাকাে স্বোমিন্য ০৩টি স্কুল ও কবলবেে 

ত ক্ষাথীবেে সমন্ববয় জডাবকা ড্রামা সংিান্ত কম ত ালা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

৭ এতপ্রল,২০১৫ তাতেবি অনুতষ্ঠত Warmup এেং Brain Storming  কম ত ালাে উবদ্বািেী  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 আে ত ক্লাে ঘে 

 

 

 


