বাংলার মলা
ভাd
kিমক
সংখ া

মলার নাম

sান/িঠকানা

uপলk

তািরখ/
sািয়t কাল

pধান আকষণ

1.

ঝুলন মলা

লৗহজং, ঢাকা

ঝুলন মলা

1লা ভাd থেক
5 িদন

ভk নর-নারীর সমােবশ o মলা।
মলায় মৃৎিশl, বঁাশ o বত িশl,
পুতল
ু o নানা জােতর খাবার-দাবার
বচা- কনা হয়।

2.

হািমদপুর মলা

হািমদপুর, রানীনগর,
নoগঁা

নৗকা বাiচ

1 ভাd থেক 2
িদন

নৗকা pিতেযািগতাসহ বঁাশ o
মলার যাবতীয় সামgী পাoয়া যায়।

3. সুের র মলা

সুের র, ফিরদপুর

বািষক

4 ভাd থেক 3
িদন

আuল-বাuেলর সমােবশ।
মুিশদাগান, জািরগােনর আসর
ছাড়াo কােঠর আসবাবপt, মািটর
রিঙন পুতল
ু o মুরলী িমঠাi বচাকনা হয়।

4.

oরস o মলা

িদিঘ, মািনকগ

বািষক

4 ভাd থেক 2
িদন

ঐ

5.

খােটায়ারা মলা

খােটায়ারা,
গাপালগ

বািষক

5 ভাd থেক 2
িদন

ঐ

6.

চতার মলা

চতার বািড়,
ভা ারহাট

বািষক

5 ভাd থেক 2
িদন

মতুয়া সmpদােয়র নর-নারীর
সমােবশ, সi সে মলা সামgী
বচা- কনা হয়।

7.

মহাশেয়র জn
uৎসেবর মলা

দoেভাগ,
নারায়ণগ

জেnাৎসব

7 ভাd থেক 1
িদন

পূেজার uপকরণ eবং মলার
যাবতীয় সামgী বচা- কনা হয়।
ভk সমােবশ। মলার সামgী, িচt
িবেনাদেনর যাবতীয় uপকরণ পাoয়া
যায়।

8. কীতন o মলা

ধমরিkণী সভা,
বিরশাল

কীতন

8 ভাd থেক
দড় মাস

9.

নতুনবাজার,
জামালপুর

বািষক

8 ভাd থেক 2
িদন

কােঠর আসবাবপt, বঁাশ o বেতর
সামgী eবং মেয়েদর pসাধন বচাকনা হয়।

10. জাবারপার মলা

জাবারপার, বিরশাল

সানাi পাগেলর
uৎসব

9 ভাd থেক 3
িদন

ভk সমােবশ। মলার সামgী, িচt
িবেনাদেনর যাবতীয় uপকরণ পাoয়া
যায়।

11. মাছকািn মলা

মাছকািn,
গাপালগ

বািষক

9 ভাd থেক 2
িদন

িবিভn জােতর কােঠর পণ ,
মৃৎিশেlর dব সামgী eবং সi
সে খাবার o ফল-মূল পাoয়া যায়।

uৎসব o মলা

kিমক
সংখ া

মলার নাম

sান/িঠকানা

uপলk

তািরখ/
sািয়t কাল

pধান আকষণ

মালীমতা,
গাপালগ

বািষক

9 ভাd থেক 2
িদন

ঐ

মািলনী িচt দম,
ময়মনিসংহ

বািষক

9 ভাd থেক 1
িদন

ঐ

14. কুসমু িদয়া মলা

কুসমু িদয়া, ফিকর
বাড়ী, ফিরদপুর

িখিজর পাঠ
uপেলk

13 ভাd থেক
3 িদন

আuল-বাuেলর সমােবশ, মুিশিদ
গান o সi সে মলার সামgী
পাoয়া যায়।

15. িনকলী মলা

িনকলী, িকেশারগ

নৗকা বাiচ

14 ভাd

নৗকা pিতেযািগতা o মলার
যাবতীয় সামgী পাoয়া যায়।

16. বাঘাডা া মলা

বাঘাডা া, সুnরপুর,
নবাবগ

sুল unয়ন

21 ভাd থেক 6
িদন

মৃৎিশl, বঁাশ o বত িশl, পুতল
ু
o নানা pকার খাবার-দাবার, যাtা,
সাকাস iত ািদর ব বsা থােক।

17. oড়াকািn মলা

oড়াকািn, কািশয়ানী,
গাপালগ

বািষক

24 ভাd থেক
3 িদন

মতুয়া সmpদােয়র নর-নারীর
সমােবশ, সi সে মলা সামgী
বচা- কনা হয়।

মালনী িচtধাম,
ময়মনিসংহ

িতেরাধান

24 ভাd থেক
2 িদন

পূজার সামgী o মলার সামgী
পাoয়া যায়।

19. uৎসব o মলা

জাবার, বিরশাল

সানাi পাগেলর
uৎসব

24 ভাd থেক
2 িদন

ভk সমােবশ o মলার সামgী
বচা- কনা হয়।

20. uৎসব o মলা

হামনা, কুিমlা

বািষক

25 ভাd থেক
2 িদন

িবিভn pকার আসবাবপt, পুতল
ু
eবং মুরলী, ম া িমঠাi পাoয়া
যায়।

দাহার, ঢাকা

বািষক

25 ভাd থেক
2 িদন

ভk সমােবশ o মলার সামgী
বচা- কনা হয়।

ঘাটয়ারা, গাপালগ

িতেরাভাব

26 ভাd থেক 1
িদন

কােঠর আসবাবপt, বঁাশ o বত
িশl, লৗহ িশl eবং িশ েদর
খলনা সামgী বচা- কনা হয়।

কািলকা, যেশার

জলযাtা

27 ভাd থেক
3 িদন

ভk সমােবশ o মলার সামgী
বচা- কনা হয়।

বািষক

29 ভাd থেক
2 িদন

কােঠর আসবাবপt, বঁাশ o বত
িশl, লৗহ িশl eবং িশ েদর
খলনা সামgী বচা- কনা হয়।

12. মালীমতা মলা

13.

18.

21.

মািলনী িচt দেমর
মলা

িতেরাধান uৎসব o
মলা

ভলা ভাসান uৎসব o
মলা

22. uৎসব o মলা

23.

জলযাtা uৎসেবর
মলা

24. িখতাবচর মলা

িখতাবচর,
বায়ালখালী, চ gাম

kিমক
সংখ া

মলার নাম

sান/িঠকানা

uপলk

তািরখ/
sািয়t কাল

pধান আকষণ
ভk আuল-বাuল o নারী-পুরেষর
সমােবশ eবং মলা সামgী বচাকনা হয়।

25. মনট মলা

মনট, দাহার, ঢাকা

oরস

30 ভাd থেক 3
িদন

26. oরস o মলা

a gাম, িকেশারগ

oরস

30 ভাd থেক 3
িদন

ঐ

27. কানসাট মলা

কানসাট, িশবগ ,
চঁাপাiনবাবগ

নৗকা বাiচ

31 ভাd থেক 7
িদন

মলার সামgীসহ নৗকা বাiচ,
দৗড় pিতেযািগতা pভৃিতর
আেয়াজন থােক।

28. কঁাঠালতলী মলা

কঁাঠালতলী,
কািলয়াৈকর, গাজীপুর

িব কম পূজা

31 ভাd থেক 1
িদন

ভk সমােবশ। সi সে
সামgী পাoয়া যায়।

29. আম মলা

শািকয়া শিরফ,
ফিরদপুর

ঈdেjাহা

ঈdেjাহা থেক
7 িদন

মুিরদােনর সমােবশ o মলা।
কােঠর আসবাবপt, বঁাশ o বত
িশl, লৗহ িশl o মেয়েদর
pসাধন সামgী বচা- কনা হয়।

30. কসবা মলা

কসবা নতুন বাজার,
িব-বািড়য়া

ভাd মােসর
aমাবশ া িতিথ

aমাবশ ার িদন
থেক 15 িদন

মলার যাবতীয় সামgী, যাtা,
সাকাস, নাগরেদালা iত ািদ হয়।

হমােয়তপুর, পাবনা

বািষক

ভাd মােস 3 িদন

ঐ

সাতkীরা শহর

ভাd সংkািn

ভাd মােসর
সংkািnর িদন
থেক 15 িদন

নাগরেদালা, সাকাস, যাd, পুতল
ু
নাচ, গােছর চারা, কােঠর
আসবাবপt, িশ র খলনা eবং
ফল-মূল iত ািদ বচা- কনা হয়।

পািন শাiেলর খার,
রােজndপুর,
নারায়ণগ

মনসা পূজা

ভাd মােসর
মনসা পূজার পর
িদন

নৗকা বাiচ pিতেযািগতা। নৗকার
uপের মলার সামgী কনা- বচা
হয়।

31.

ী aনুকূল ঠাকুেরর
মলা

32. gড়পুকুেরর মলা

33.

পািন শাiেলর নৗকা
দৗড় মলা

মলার

