
নেভ র ২০১৬ থেক জাতীয় জা ঘর ধান িমলনায়তেন িশ েতাষ 
চলি  ও ওয়া  ািসেকল িফ  এবং াধীনতা জা ঘর িমলনায়তেন 

ি িভি ক চলি  দশন করা হেব। 
 
 

চলি  দশনীর পি কা 
 

তািরখ ও বার চলি  ান 
০৫ নেভ র ২০১৬ 
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

The Cup (Bhutan) জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

আ েনর পরশমিণ াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

১১ নেভ র ২০১৬ 
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক 

The Jungle Book (2016) জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

িপতা াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

১২ নেভ র ২০১৬ 
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

অিনলবাগিচর একিদন াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

১৮ নেভ র ২০১৬ 
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক 

Jurassic World (2015) জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

ামলছায়া াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

১৯ নেভ র ২০১৬ 
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

প া নদীর মািঝ জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

আমার ব  রােশদ াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

২৫ নেভ র ২০১৬ 
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক 

আ েনর পরশমিণ াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

২৬ নেভ র ২০১৬ 
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

গিরলা াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

০২ িডেস র ২০১৬  
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক  

িপতা াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

০৩ িডেস র ২০১৬  
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

হাঙর নদী েনড  াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

০৯ িডেস র ২০১৬  
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক  

পলাশী থেক ধানমি  াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

১০ িডেস র ২০১৬  
শিনবার ; বলা ২.০০ থেক 

আ েনর পরশমিণ াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 
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১৬ িডেস র ২০১৬ 
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক 

অিনলবাগিচর একিদন জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

মঘম ার াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

১৭ িডেস র ২০১৬ 
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

ামলছায়া াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

২৩ িডেস র ২০১৬ 
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক 

Harry Potter and the Half 
Blood Princes (2009) 

জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

িপতা াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

২৪ িডেস র ২০১৬ 
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

গিরলা াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন, 
সা  রাওয়াদ  উ ান 

৩০ িডেস র ২০১৬ 
বার; িবেকল ৩.৩০ থেক 

Harry Potter and the Deathly 
Hallows (2011) 

জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

আ েনর পরশমিণ াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন 
৩১ িডেস র ২০১৬ 
শিনবার; বলা ২.০০ থেক 

চােখর বািল জাতীয় জা ঘর ধান 
িমলনায়তন 

ওরা ১১ জন াধীনতা জা ঘর িমলনায়তন 
 

েয়াজন সােপে  চলি  দশনীর পি কা পিরবতনেযা । আেগ আসেল আেগ পােবন িভি েত আসন 
সংরি ত । 
 
জা ঘের েবেশর জ  দশনী েযাজ । 
 

----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


