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বৃহস্পতিবার ০১ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ট  ক া ‘ থা ািা’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ইসিা ী অনুষ্ঠান সরাসতর  

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১৫ত িঃ  অথ ননীতি তনক্ে সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘এটিএন তবজক্নস এন্ড ফাইন্যান্স’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১৫ত িঃ মুতিপ্রাপ্ত ছাোছতব অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী শুভমুতি’  

১২টা ৪৫ত িঃ তবক্ ষ নাট  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কদহরক্ষী’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কদহরক্ষী’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কদহরক্ষী’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কদহরক্ষী’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ ম্যাগাতজন অনুষ্ঠান ‘ যান া  ক্ ত  আওোর’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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শুক্রবার ০২ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ কছাটক্দর নৃিযানুষ্ঠান ‘ছক্ে আনক্ে’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘ইসিাক্ র ইতিহাস’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ উন্নেনমূি  অনুষ্ঠান ‘তপক্ এসএফ স ে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ তবিন  প্রতিক্ াতগিা  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ জুম্মাবাক্রর ইসিা ী অনুষ্ঠান ািা 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জান আ ার জান’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জান আ ার জান’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জান আ ার জান’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জান আ ার জান’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ  িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ থা ািা’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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 তনবার ০৩ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ত শুক্দর অতধ ার, তবক্নাদন ও ভাক্িািাগার অনুষ্ঠান 

‘আ রা  রক্বা জে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ  রান্না তবষে  অনুষ্ঠান ‘এটিএন রান্নাঘর’  

১১টা ৪৫ত িঃ  পুক্রাক্না ছাোছতব তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘কফোর এন্ড িাভিী স্বর্ নািী সাদা াক্িা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ২০ত িঃ সরাসতর সম্প্রচাতরি ট  ক া ‘প্রসঙ্গ’  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ২০ত িঃ কৃতষ তবষে  অনুষ্ঠান ‘ াটির সুবাস’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক োতরাং িাভার’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক োতরাং িাভার’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক োতরাং িাভার’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক োতরাং িাভার’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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রতববার ০৪ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ত শুক্দর অনুষ্ঠান ‘আ রা  রক্বা জে’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘বসতন ’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘বসতন ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘বসতন ’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘বসতন ’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কখিাধুিা তবষে  অনুষ্ঠান ‘কখিার জগৎ’  

০৩টা ৪৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘নীিতগতর’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ আইন তবষে  অনুষ্ঠান ‘ি এন্ড অ নার’ সরাসতর 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ রান্না তবষে  অনুষ্ঠান 

‘ক াজাক্ম্মি কস্প াি রাইস পুতি র রান্না’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ স্বাস্থ্য িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘সুস্থ্ থাকুন’ সরাসতর। 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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কসা বার ০৫ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ ট  ক া ‘এটিএন কস্পাট নস টাই ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হাে কপ্র  হাে ভািবাসা’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হাে কপ্র  হাে ভািবাসা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হাে কপ্র  হাে ভািবাসা’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হাে কপ্র  হাে ভািবাসা’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’   

০৩টা ৪৫ত িঃ অতনধ নাতরি 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ সঙ্গীিানুষ্ঠান ‘ব ি স িক্ি’  

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ফযা ন ও রূপচচ না তবষে  সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘কিজার তিট িাইফ এন্ড তবউটি’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ক াতবক্জর খবরাখবর অনুষ্ঠান ‘ক াতবজ ওোর্ল্ন 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ঘক্রর  ানুষ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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 ঙ্গিবার ০৬ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১৫ত িঃ ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী তসক্ন সাং’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কপ্র  তপোসী’  

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কপ্র  তপোসী’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কপ্র  তপোসী’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কপ্র  তপোসী’  

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ নৃিযানুষ্ঠান ‘নূপুক্রর ছক্ে’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ  তিউটার িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘আইটি কজান’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ক তিতসো কছাটক্দর পৃতথবী’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ইক্ন্টতরের ত জাইন অনুষ্ঠান  

‘রতক্স রক্ঙর ক িা চারক্দোক্ির  াব্য’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট   

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দূরত্ব’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বুধবার ০৭ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ১৫ত িঃ ইউএস পতরক্র া 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ    

০৯টা ১০ত িঃ   ধারাবাতহ  নাট   

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন প্রতিজ্ঞা’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন প্রতিজ্ঞা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন প্রতিজ্ঞা’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন প্রতিজ্ঞা’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ও আ ার চক্ষু নাই’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ ব্যান্ড ক া ‘ব্যান্ড তভউ’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘সরাসতর’ 

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ম্যা ’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘তনতব ন ার  ানুষ’ 

১১টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ক   থা ক উ বক্িতন’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বৃহস্পতিবার ০৮ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ট  ক া ‘ থা ািা’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ইসিা ী অনুষ্ঠান সরাসতর  

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১৫ত িঃ  অথ ননীতি তনক্ে সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘এটিএন তবজক্নস এন্ড ফাইন্যান্স’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১৫ত িঃ মুতিপ্রাপ্ত ছাোছতব অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী শুভমুতি’  

১২টা ৪৫ত িঃ তবক্ ষ নাট  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হৃদক্ের আেনা’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হৃদক্ের আেনা’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হৃদক্ের আেনা’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘হৃদক্ের আেনা’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ সঙ্গীিানুষ্ঠান ‘তচর াি তচরতদন’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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শুক্রবার ০৯ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ কছাটক্দর নৃিযানুষ্ঠান ‘ছক্ে আনক্ে’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘ইসিাক্ র ইতিহাস’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ উন্নেনমূি  অনুষ্ঠান ‘তপক্ এসএফ স ে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ তবিন  প্রতিক্ াতগিা  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ জুম্মাবাক্রর ইসিা ী অনুষ্ঠান ািা 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘মুক্খামুতখ’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘মুক্খামুতখ’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘মুক্খামুতখ’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘মুক্খামুতখ’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ  িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ থা ািা’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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 তনবার ১০ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ত শুক্দর অতধ ার, তবক্নাদন ও ভাক্িািাগার অনুষ্ঠান 

‘আ রা  রক্বা জে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ  ত ক্ষামূি  অনুষ্ঠান ‘এডুক্  ন কজান’  

১১টা ৪৫ত িঃ  পুক্রাক্না ছাোছতব তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘কফোর এন্ড িাভিী স্বর্ নািী সাদা াক্িা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ২০ত িঃ সরাসতর সম্প্রচাতরি ট  ক া ‘প্রসঙ্গ’  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ২০ত িঃ কৃতষ তবষে  অনুষ্ঠান ‘ াটির সুবাস’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন বাস্তব’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন বাস্তব’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন বাস্তব’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন বাস্তব’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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রতববার ১১ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ত শুক্দর অনুষ্ঠান ‘আ রা  রক্বা জে’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক্ষযাপা বাসু’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক্ষযাপা বাসু’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক্ষযাপা বাসু’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ক্ষযাপা বাসু’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কখিাধুিা তবষে  অনুষ্ঠান ‘কখিার জগৎ’  

০৩টা ৪৫ত িঃ ফযা ন তবষে  অনুষ্ঠান ‘কিন্ড’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ আইন তবষে  অনুষ্ঠান ‘ি এন্ড অ নার’ সরাসতর 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ রান্না তবষে  অনুষ্ঠান 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ স্বাস্থ্য িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘সুস্থ্ থাকুন’ সরাসতর। 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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কসা বার ১২ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ ট  ক া ‘এটিএন কস্পাট নস টাই ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আ ার পৃতথবী তুত ’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আ ার পৃতথবী তুত ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আ ার পৃতথবী তুত ’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আ ার পৃতথবী তুত ’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’   

০৩টা ৪৫ত িঃ  অতনধ নাতরি 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ সঙ্গীিানুষ্ঠান ‘ব ি স িক্ি’  

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ফযা ন ও রূপচচ না তবষে  সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘কিজার তিট িাইফ এন্ড তবউটি’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ক াতবক্জর খবরাখবর অনুষ্ঠান ‘ক াতবজ ওোর্ল্ন 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ঘক্রর  ানুষ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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 ঙ্গিবার ১৩ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১৫ত িঃ ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী তসক্ন সাং’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভাবীর সাংসার’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভাবীর সাংসার’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভাবীর সাংসার’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভাবীর সাংসার’  

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘আহা  ী আনে’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ স্বাস্থ্য িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘কহিথ ক া’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ক তিতসো কছাটক্দর পৃতথবী’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ম্যাগাতজন অনুষ্ঠান  

‘কন টার ম্যাক্ঙ্গা সবার জন্য’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট   

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দূরত্ব’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বুধবার ১৪ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ১৫ত িঃ ইউএস পতরক্র া 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ    

০৯টা ১০ত িঃ   ধারাবাতহ  নাট   

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘খুক্নর পতরনা ’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘খুক্নর পতরনা ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘খুক্নর পতরনা ’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘খুক্নর পতরনা ’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ও আ ার চক্ষু নাই’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ ব্যান্ড ক া ‘ব্যান্ড তভউ’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘সরাসতর’ 

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ম্যা ’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘তনতব ন ার  ানুষ’ 

১১টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ক   থা ক উ বক্িতন’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ট  ক া ‘ থা ািা’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ইসিা ী অনুষ্ঠান সরাসতর  

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১৫ত িঃ  অথ ননীতি তনক্ে সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘এটিএন তবজক্নস এন্ড ফাইন্যান্স’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১৫ত িঃ মুতিপ্রাপ্ত ছাোছতব অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী শুভমুতি’  

১২টা ৪৫ত িঃ তবক্ ষ নাট  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ত্রুিা’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ত্রুিা’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ত্রুিা’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ত্রুিা’  

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ ম্যাগাতজন অনুষ্ঠান ‘ যান া  ক্ ত  আওোর’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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শুক্রবার ১৬ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ কছাটক্দর নৃিযানুষ্ঠান ‘ছক্ে আনক্ে’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘ইসিাক্ র ইতিহাস’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ উন্নেনমূি  অনুষ্ঠান ‘তপক্ এসএফ স ে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ তবিন  প্রতিক্ াতগিা  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ জুম্মাবাক্রর ইসিা ী অনুষ্ঠান ািা 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তবশ্ব বাটপার’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তবশ্ব বাটপার’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তবশ্ব বাটপার’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তবশ্ব বাটপার’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ  িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ থা ািা’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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 তনবার ১৭ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ত শুক্দর অতধ ার, তবক্নাদন ও ভাক্িািাগার অনুষ্ঠান 

‘আ রা  রক্বা জে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ  রান্না তবষে  অনুষ্ঠান ‘এটিএন রান্নাঘর’  

১১টা ৪৫ত িঃ  পুক্রাক্না ছাোছতব তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘কফোর এন্ড িাভিী স্বর্ নািী সাদা াক্িা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ২০ত িঃ সরাসতর সম্প্রচাতরি ট  ক া ‘প্রসঙ্গ’  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ২০ত িঃ কৃতষ তবষে  অনুষ্ঠান ‘ াটির সুবাস’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভািবাসা তদতব ত না বি’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভািবাসা তদতব ত না বি’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভািবাসা তদতব ত না বি’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ভািবাসা তদতব ত না বি’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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রতববার ১৮ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ত শুক্দর অনুষ্ঠান ‘আ রা  রক্বা জে’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কিাভ িািসা’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কিাভ িািসা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কিাভ িািসা’  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘কিাভ িািসা’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কখিাধুিা তবষে  অনুষ্ঠান ‘কখিার জগৎ’  

০৩টা ৪৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘নীিতগতর’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ আইন তবষে  অনুষ্ঠান ‘ি এন্ড অ নার’ সরাসতর 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ রান্না তবষে  অনুষ্ঠান 

‘ক াজাক্ম্মি কস্প াি রাইস পুতি র রান্না’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ স্বাস্থ্য িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘সুস্থ্ থাকুন’ সরাসতর। 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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কসা বার ১৯ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ ট  ক া ‘এটিএন কস্পাট নস টাই ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আঞ্জু ান’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আঞ্জু ান’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আঞ্জু ান’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আঞ্জু ান’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’   

০৩টা ৪৫ত িঃ  অতনধ নাতরি 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ সঙ্গীিানুষ্ঠান ‘ব ি স িক্ি’  

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ফযা ন ও রূপচচ না তবষে  সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘কিজার তিট িাইফ এন্ড তবউটি’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ক াতবক্জর খবরাখবর অনুষ্ঠান ‘ক াতবজ ওোর্ল্ন 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ঘক্রর  ানুষ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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 ঙ্গিবার ২০ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১৫ত িঃ ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী তসক্ন সাং’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আস ান জত ন’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আস ান জত ন’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আস ান জত ন’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আস ান জত ন’  

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ নৃিযানুষ্ঠান ‘নূপুক্রর ছক্ে’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ  তিউটার িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘আইটি কজান’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ক তিতসো কছাটক্দর পৃতথবী’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ইক্ন্টতরের ত জাইন অনুষ্ঠান  

‘রতক্স রক্ঙর ক িা চারক্দোক্ির  াব্য’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট   

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দূরত্ব’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বুধবার ২১ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ১৫ত িঃ ইউএস পতরক্র া 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ    

০৯টা ১০ত িঃ   ধারাবাতহ  নাট   

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘িক্ষী বধু’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘িক্ষী বধু’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘িক্ষী বধু’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘িক্ষী বধু’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ও আ ার চক্ষু নাই’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ ব্যান্ড ক া ‘ব্যান্ড তভউ’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘সরাসতর’ 

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ম্যা ’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘তনতব ন ার  ানুষ’ 

১১টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ক   থা ক উ বক্িতন’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বৃহস্পতিবার ২২ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ট  ক া ‘ থা ািা’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ইসিা ী অনুষ্ঠান সরাসতর  

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১৫ত িঃ  অথ ননীতি তনক্ে সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘এটিএন তবজক্নস এন্ড ফাইন্যান্স’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১৫ত িঃ মুতিপ্রাপ্ত ছাোছতব অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী শুভমুতি’  

১২টা ৪৫ত িঃ তবক্ ষ নাট  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘সবাইক্িা ভািবাসা চাে’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘সবাইক্িা ভািবাসা চাে’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘সবাইক্িা ভািবাসা চাে’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘সবাইক্িা ভািবাসা চাে’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ সঙ্গীিানুষ্ঠান ‘তচর াি তচরতদন’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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শুক্রবার ২৩ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ কছাটক্দর নৃিযানুষ্ঠান ‘ছক্ে আনক্ে’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘ইসিাক্ র ইতিহাস’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ উন্নেনমূি  অনুষ্ঠান ‘তপক্ এসএফ স ে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ তবিন  প্রতিক্ াতগিা  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ জুম্মাবাক্রর ইসিা ী অনুষ্ঠান ািা 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘চা ক্রর কপ্র ’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘চা ক্রর কপ্র ’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘চা ক্রর কপ্র ’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘চা ক্রর কপ্র ’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ  িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ থা ািা’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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 তনবার ২৪ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ত শুক্দর অতধ ার, তবক্নাদন ও ভাক্িািাগার অনুষ্ঠান 

‘আ রা  রক্বা জে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ  ত ক্ষামূি  অনুষ্ঠান ‘এডুক্  ন কজান’  

১১টা ৪৫ত িঃ  পুক্রাক্না ছাোছতব তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘কফোর এন্ড িাভিী স্বর্ নািী সাদা াক্িা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ২০ত িঃ সরাসতর সম্প্রচাতরি ট  ক া ‘প্রসঙ্গ’  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ২০ত িঃ কৃতষ তবষে  অনুষ্ঠান ‘ াটির সুবাস’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তজতি  া া’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তজতি  া া’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তজতি  া া’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তজতি  া া’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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রতববার ২৫ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ত শুক্দর অনুষ্ঠান ‘আ রা  রক্বা জে’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ত  ারী’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ত  ারী’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ত  ারী’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ ম্যাাংক্গা তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ত  ারী’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কখিাধুিা তবষে  অনুষ্ঠান ‘কখিার জগৎ’  

০৩টা ৪৫ত িঃ ফযা ন তবষে  অনুষ্ঠান ‘কিন্ড’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ আইন তবষে  অনুষ্ঠান ‘ি এন্ড অ নার’ সরাসতর 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ রান্না তবষে  অনুষ্ঠান 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ স্বাস্থ্য িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘সুস্থ্ থাকুন’ সরাসতর। 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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কসা বার ২৬ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ  

০৯টা ১০ত িঃ ট  ক া ‘এটিএন কস্পাট নস টাই ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন কপ্র ’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন কপ্র ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন কপ্র ’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ প্রার্ চাটনী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ ঠিন কপ্র ’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’   

০৩টা ৪৫ত িঃ  অতনধ নাতরি 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ সঙ্গীিানুষ্ঠান ‘ব ি স িক্ি’  

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ফযা ন ও রূপচচ না তবষে  সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘কিজার তিট িাইফ এন্ড তবউটি’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ক াতবক্জর খবরাখবর অনুষ্ঠান ‘ক াতবজ ওোর্ল্ন 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘িাহাক্দর ক ৌবন াি’ 

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ত তব’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ঘক্রর  ানুষ’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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 ঙ্গিবার ২৭ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১৫ত িঃ ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী তসক্ন সাং’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আম্মা’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আম্মা’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আম্মা’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘আম্মা’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ কচাটক্দর অনুষ্ঠান ‘আহা  ী আনে’  

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ স্বাস্থ্য িথ্য তবষে  অনুষ্ঠান ‘কহিথ ক া’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ক তিতসো কছাটক্দর পৃতথবী’  

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ ম্যাগাতজন অনুষ্ঠান  

‘কন টার ম্যাক্ঙ্গা সবার জন্য’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট   

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দূরত্ব’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বুধবার ২৮ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দহন’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ১৫ত িঃ ইউএস পতরক্র া 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ    

০৯টা ১০ত িঃ   ধারাবাতহ  নাট   

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জীবক্নর কচক্ে দা ী’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ০৫ত িঃ  কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জীবক্নর কচক্ে দা ী’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জীবক্নর কচক্ে দা ী’ 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘জীবক্নর কচক্ে দা ী’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘কজযাৎস্না াি’  

০৩টা ৪৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘ও আ ার চক্ষু নাই’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ২০ত িঃ ব্যান্ড ক া ‘ব্যান্ড তভউ’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ২৫ত িঃ ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘সরাসতর’ 

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কছাটক্দর অনুষ্ঠান ‘ম্যা ’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘তনতব ন ার  ানুষ’ 

১১টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ক   থা ক উ বক্িতন’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান 

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ প্রভািী অনুষ্ঠান ‘িাজা চাক্ের চুমুক্ ’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’  

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ট  ক া ‘ থা ািা’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ইসিা ী অনুষ্ঠান সরাসতর  

‘আরএফএি  সত   ক ার ইসিা ী সওোি ও জবাব’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১৫ত িঃ  অথ ননীতি তনক্ে সরাসতর অনুষ্ঠান 

‘এটিএন তবজক্নস এন্ড ফাইন্যান্স’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১৫ত িঃ মুতিপ্রাপ্ত ছাোছতব অনুষ্ঠান ‘কফোর এন্ড িাভিী শুভমুতি’  

১২টা ৪৫ত িঃ তবক্ ষ নাট  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ০৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘এ  টা ার কদন ক াহর’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘এ  টা ার কদন ক াহর’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘এ  টা ার কদন ক াহর’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘এ  টা ার কদন ক াহর’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’  

০৮টা ৪০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘দাগ’  

০৯টা ২০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘জীবক্নর অতিগতি’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ ম্যাগাতজন অনুষ্ঠান ‘ যান া  ক্ ত  আওোর’  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ২০ত িঃ প্রার্ চানাচুর তনক্বতদি ছাোছতবর গান তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘তসক্ন ত উতজ ’ 
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শুক্রবার ৩০ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস 

০৬টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘প্রজ্ঞা পারত িা’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৭টা ৩০ত িঃ কছাটক্দর নৃিযানুষ্ঠান ‘ছক্ে আনক্ে’ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   ইসিা ী অনুষ্ঠান ‘ইসিাক্ র ইতিহাস’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ উন্নেনমূি  অনুষ্ঠান ‘তপক্ এসএফ স ে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ তবিন  প্রতিক্ াতগিা  

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ১০ত িঃ জুম্মাবাক্রর ইসিা ী অনুষ্ঠান ািা 

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তহক্রা দ্যা সুপার স্টার’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তহক্রা দ্যা সুপার স্টার’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তহক্রা দ্যা সুপার স্টার’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ কফোর এন্ড িাভিী পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘তহক্রা দ্যা সুপার স্টার’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১১টা ০০ত িঃ  িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘ থা ািা’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 
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 তনবার ৩১ অক্টাবর ২০১৫ 

 
০৫টা ৩০ত িঃ  িাতিমুি ক ারআন, িাফসীরুি ক ারআন ও দারক্স হাদীস  

০৬টা ৩০ত িঃ িাক্স এ সপ্তাক্হর নাট   

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৮টা ৩০ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

০৯টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৯টা ১০ত িঃ   তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’ 

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৩০ত িঃ  ত শুক্দর অতধ ার, তবক্নাদন ও ভাক্িািাগার অনুষ্ঠান 

‘আ রা  রক্বা জে’ 

১১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১১টা ১০ত িঃ  রান্না তবষে  অনুষ্ঠান ‘এটিএন রান্নাঘর’  

১১টা ৪৫ত িঃ  পুক্রাক্না ছাোছতব তনক্ে অনুষ্ঠান  

‘কফোর এন্ড িাভিী স্বর্ নািী সাদা াক্িা’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

১২টা ২০ত িঃ সরাসতর সম্প্রচাতরি ট  ক া ‘প্রসঙ্গ’  

০১টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০১টা ২০ত িঃ কৃতষ তবষে  অনুষ্ঠান ‘ াটির সুবাস’ 

০২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০২টা ২৫ত িঃ তবটিতভ’র সাংবাদ 

০৩টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৩টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ াই কন  ইজ খান’ 

০৪টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিার প্রতি ঘন্টার সাংবাদ 

০৪টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ াই কন  ইজ খান’ 

০৫টা ০০ত িঃ গ্রা -গক্ের খবর 

০৫টা ১০ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ াই কন  ইজ খান’ 

০৬টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা তনউজ 

০৬টা ১৫ত িঃ পাওোর তরাং  পূর্ নদদঘ নয বাাংিা ছাোছতব ‘ াই কন  ইজ খান’ 

০৭টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

০৮টা ০০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘সাক্হব বাবুর ববঠ খানা’ 

০৮টা ৪৫ত িঃ তরক্েতিটি ক া ‘রক্েি টাইগার নাট্যযুদ্ধ’  

১০টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ 

১০টা ৫৫ত িঃ  ধারাবাতহ  নাট  ‘সািটি িারার তিত র’ 

১১টা ৩০ত িঃ ধারাবাতহ  নাট  ‘নীড় কখোঁক্জ গাঙতচি’ 

১২টা ০০ত িঃ এটিএন বাাংিা সাংবাদ  

১২টা ৩০ত িঃ ট  ক া ‘সাদান ন ইউতনভাতস নটি অন্যদৃতি’ 

০১টা ১৫ত িঃ এসতপ হসতপটাি কহিথ ক োর 

 

 


