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বাযততয নৃতয রূগুলরয তালরকা - ভস্ত যাতযযয লরাক  াস্ত্রীয় নৃতয 

বাযত তায ভৃদ্ধ াাংসৃ্কলতক ঐলততযয যনয লযলিত। বফলিত্র্যাআ লদতয লযিয়। বাযতীয় নৃতয াঅভাতদয 
াংসৃ্কলতয ফতিতয় শ্রতদ্ধয় লযিয়গুলরয ভতধয একলি। 

বাযতত, নৃতয রূগুলরতক লফসৃ্ততবাতফ দুলি লফবাতগ লশ্রণীফদ্ধ কযা লমতত াতয - াস্ত্রীয় এফাং লরাকনৃতয। 

স্থানীয় ঐলতয ানুাতয বাযততয লফলবন্ন াঞ্চর লথতক এাআ নৃততযয রূগুলর উদূ্ভত তয়তে। 

এাআ লনফন্ধলিতত লফলবন্ন বাযতীয় নৃতযরূ - ধ্রুদী এফাং লরাক াংলিপ্তবাতফ তুতর ধযা তয়তে। বাযততয 
নৃতযরূগুলর WBCS যীিায যনয Static GK লতরফাতয একলি গুরুত্বূণণ লদক। 

বাযততয নৃতযরূ 

বাযততয দুলি প্রধান নৃতয 'র ধ্রুদী এফাং লরাকনৃতয। ধ্রুদী এফাং লরাকনৃততযয ভতধয প্রধান াথণকয র 

উৎলি। 

ধ্রুদী নৃততযয নািযাতস্ত্রয াতথ একলি গবীয ম্পকণ যতয়তে। 

ানযলদতক, লরাকনৃতয াংলিষ্ট যাযয, যালতগত ফা লবৌতগালরক াঞ্চতরয স্থানীয় ঐলতয লথতক উদূ্ভত তয়তে। 

বাযততয ধ্রুদী নৃতয 

ধ্রুদী নৃততযয উৎলি নািযাস্ত্র লথতক। উৎ এফাং লিত ানুাতয বাযতত 8লি ধ্রুদী নৃততযয রূ যতয়তে। 

বাযততয াাংসৃ্কলতক ভন্ত্রক লেৌ-লক ধ্রুদী নৃততযয তালরকায় ান্তবুণক্ত কতযতে মা লনতয় লভাি 9লি ধ্রুদী নৃততযয 
রূ াঅতে। 

ধ্রুদী নৃততয প্রকা কযা 8 লি লভৌলরক প্রমুলক্তগততা নীতি লদয়া তয়তে: 

1. লঙ্গায : বারফাা 

2. ালয়া: াযযাত্মক 

3. করুণা: দুাঃখ 
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4. লযৌদ্র : যাগ 

5. ফীয: ফীযত্ব 

6. বয়ানক: বয় 

7. ফীবৎ : ঘৃণা 

8. াদু্ভত: লফস্ময় 

 

বাযততয  ধ্রুদী নৃততযয তালরকা নীতি লদয়া র: 

বাযততয ধ্রুদী নৃততযয তালরকা উৎলি 

বাযতনািযভ তালভরনাডু 

কত্থক উিয প্রতদ 

কুলিুলড ান্ধ্র প্রতদ 

লিল উলডলযা 

কথাকলর লকযারা 

ালত্র্য় াঅাভ 

ভলণুযী ভলণুয 
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লভালনীাট্টভ লকযারা 

 

বাযততয লরাকনৃতয 

বাযতত লরাকনৃতযগুলর লমখান লথতক এয উৎলি তয়তে লাআ ম্প্রদাতয়য াংসৃ্কলত এফাং ঐলততযয প্রলতলনলধত্ব 
কতয । 

লরাকনৃতয াধাযণত াংলিষ্ট ম্প্রদাতয়য লনযস্ব ানুষ্ঠানগুলরয ভয় ঞ্চালরত য়- লমভন ন্তান প্রফ, উৎফ, 
লফফা, াআতযালদ। 

বাযতত লফলবন্ন ধযতণয লরাকনৃতয যতয়তে। 

বাযততয লরাকনৃততযয তালরকা নীতি লদয়া র: 

উৎলি বাযততয লরাকনৃততযয তালরকা 

ান্ধ্র প্রতদ লফরালনী নািযভ, বাভাকারভ, ফীযনািযভ, দাপু্প, ততিা গুলু্ল, রাম্বালদ, লধভা, 

লকারাট্টাভ। 

ারুণাির 

প্রতদ 

ফুাআয়া, িতরা, য়াাংতিা, াল কাংলক, লানুাং, লয 

াঅাভ লফহু, লফিুয়া, নািুযা, ভাযা, কারীতগাার, ফাগুরুম্বা, নাগা নৃতয, লখর 

লগাার। 

লফায যািা-মতীন, ফাতখা-ফাখাাআন, ানয়ালযয়া 
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েলিগড 

লগৌয ভালযয়া, ালি, যাউত নািা, ান্ডয়ালন, লফদাভতী, কাালরক 

গুযযাি গাযফা, িালন্ডয়া যা, লিপ্পলন যুলযযু়ন, বয়াাআ 

লগায়া িযাযাঙ্গাতভর, কলর, লদখালন, পুগলদ, লগতভা, লঘাতি, লভাদলন, াভাাআ নারুলিয়া, 

যাগায, যণভাতর 

লযয়ানা ঝুভয, পাগ, িাপ, ধাভার, রুয, গুগ্গা, লখায। 

লভাির 

প্রতদ 

লঝাযা, ঝালর, লোযল, ধভান, েতলর, ভাু 

যমু্ম  

কাশ্মীয 

যউপ, লকত, ভান্ডযা, কুদ িালন্ড নাি 

ঝাডখন্ড ারকা, কভণা ভুন্ডা, ালি, ঝুভায, যননী ঝুভায, ভাযদানা ঝুভায, াাআকা, 

পাগুয়া 

কণণািক াআয়ািগানা, হুিালয, ুলগ, কুলনথা, কাযগা 

লকযারা িভ থুররার, কাাআতকালিকলর 

ভাযাষ্ট্র রাফনী, নাকাতা, লকালর, লরলযভ, গাপা, দলকরা দবতায 
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ভধয প্রতদ যায়াযা, ভািলক, াঅদা, খাদা নাি, পুরলত, লিিা িান্স, লরাযলক, 

লরাবাতিালন 

ভলণুয লদার লিারভ, থাাং তা, রাাআ াযাফা, ুাং লিাতরাভ 

লভঘারয় কা াদ ুক লভনলভ, নাংতরাভ, রাতা 

লভতযাযাভ লিযা নাি, খুয়াল্লাভ, িাাআরাভ, ারালকন, িাাংরাাআযান, যাাংিারাভ 

নাগারযান্ড যঙ্গভা, লযলরয়াাং, এনুাআতযালরয়ান, লগলথাংলরভ 

উলডলযা াবালয, ঘুভাযা, লাআনকা, ভুনালয 

াঞ্জাফ বাাংযা, লগদ্দা, িযাপ, ধভান, বান্ড 

যাযস্থান ঘুভায, িরী, গণগয, ঝুরন রীরা, ঝুভা, ুাআললন, ঘাার 

ললকভ িু পাত, লকভালয, ললি িাভ ফা লনা রায়ন, াআয়াক িাভ, লিনযাং লযনা, 

তাল াআয়াাংকু 

তালভরনাডু কুলভ, লকারাট্টাভ, কাবালদ 

লত্র্ুযা লাযালগলয 

উিয প্রতদ লনৌিযালি, যারীরা, কাযলয, লঝাযা, িযাতলর 
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উিযাখন্ড গাতডায়ালর, কুভাযু়লন, কাযালয, লঝাযা, যারীরা 

লিভফঙ্গ ুরুলরয়া লেৌ, ফাউর, াাঁতালর নৃতয, ভুন্ডালয নৃতয, গম্ভীযা, গযান, দুগণাূযা 

ঢাক, লঢার ফদন, ব্রতিাযী, রঘুয নৃতয, যণা নৃতয, ঢালর  াাআকা নৃতয, 

কীতণন নৃতয, যাবা নৃতয, িাাআফালড নৃতয, িভপু নৃতয, কুকলয নৃতয, ঝুভুয নৃতয, 

বাদু, তুশু, ধাভাাআর, নফান্ন, লনারা লব্রাতিা, ফাতযাভায, লফৌ নৃতয, গঙ্গা 
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