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ফাাংরাদদ টিফরফবন [ফফফিফব] 

ইদেয অদগয দেনঃ 
ন্ধ্যা ৬-৩৫ ইে কদিকা।  

৭-০৫ ছ াটদেয নুষ্ঠান।  

৮-৩০ ইে অদ াজন।  

৯-০০ নাটক।  

১০-৩০ অনন্দদভরা (ংকদরত)। 

 

ইদেয দেন 
ছফরা ১১-১০ ইে শুদবচ্ছা।  

১১-২০ ছ াটদেয নুষ্ঠান।  

১২-১০ গাদন গাদন ইে।  

২-১৫ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ।  

৬-১০ ফযান্ড ছা।  
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৭-০৫ অনন্দ  দন্দ দক ুক্ষর্।  

৮-৩০ কাদয তুদভ ফাদা বাদরা।  

১০-৩০ অনন্দদভরা। 

 

ইদেয যদেন 
কার ৯-০৫ ছ াটদেয নুষ্ঠান।  

১০-০৫ নতৃযদল্পী ংস্থায নতৃযানুষ্ঠান।  

১১-০০  া া ন্দ।  

১২-১০ সৃ্মদতয সুযদব।  

১-০০ অনন্দ দফভ্রাট।  

২-১৫ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ।  

৫-৩০ দভদনস্টায ছরাপাআর।  

৬-১০ অদভ ছম ছতাভাযআ অদ ।  

৬-৩৫ দপদ ার পযাদভদর।  

৮-৩০ ভা।  

১০-৩০ আতযাদে। 

 

ইদেয তৃতী  দেন 
কার ৯-০৫ ছ াটদেয নুষ্ঠান।  
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১০-০৫ নতৃযানুষ্ঠান।  

১১-০০  া া ন্দ।  

১২-১০ ংগীতানুষ্ঠান।  

১-০০ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ।  

৫-০৫ অভায বাদফ।  

৬-১০ বাদরা রাগা বাদরাফাায গান।  

৬-৩৫ দতত ফৃদ্ধ ও এক যমফতী নাযীয আদতফৃত্ত।  

৮-৩০ ছপযা।  

১০-৩০ ংগীতানুষ্ঠান (ভভতাজ)। 

 

এনফিফব 
াইদদয াঅদগয ফদন 
৮িাাঃ াংগীতানুষ্ঠান “টযার এন্ড ফিাঈন” ফযচারনা: রানা খান। াাংগ্রদে: কনা, এফরিা, ফনঝঝয, 

জুদের।  

৮.৫০ ফভাঃ নািক “টবজা টচাখ” যচনা ও ফযচারনা: াফযোয নাফজভ জে।  

১১িাাঃ নািক “যাফজতা”  যচনা: টপযদদৌ াান, ফযচারনা: ফুয খান।  

১২.৩০ ফভ. াঅড্ডায ানুষ্ঠান “াইদ াঅনন্দ ডি কভ” াঈস্থানা ও ফযচারনা : াান াঅদভদ 
টচৌধুযী ফকযে। 
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াইদদয ফদন 
৯.১৫ ফভাঃ টছািদদয ানুষ্ঠান “াইদ াঈচ্ছ্বা” ফযচারনা: নাফদ যভান ও ুনভ াযফভন।  

১০.৩০ ফভাঃ ূেঝদদঘঝয ফাাংরা ছাোছফফ “কাফফননাভা” ফযচারনা: াাদাৎ টাদন ফরিন। 
াফবনদে: াফকফ খান, াু ফফশ্বা, ফভা ওদাগয, ারুো ফফশ্বা, কাজী াোৎ, কাফফরা প্রভখু।  

৩.০৫ ফভাঃ ফফদল টিফরফপল্ম “জুোফি” যচনা: ফগোাঈফিন টফরভ, ফযচারনা: চেফনকা টচৌধুযী। 
াফবনদে: ভাপুজ াঅদভদ, তাফযন, াূফঝ, াান াআভাভ প্রভখু।  

৫.২০ ফভাঃ াংগীতানুষ্ঠান “রদদেয গল্প” ফযচারনা: রুকানা কফীয কাকরী। াাংগ্রদে: 
এাঅাআ িিুুর, ডফর ােন্তনী, ফারাভ, পাফভদা নফী, াফকরা জাপয।  

৬.১৫ ফভাঃ ৫ দফঝয নািক “বুর ফিকানাে মাত্রা” (ফঝ-১) যচনা ও ফযচারনা: টভান খান। 
াফবনদে: জর, াদদ, রুভানা, খ, টভজাফীন, াফাফা টভান, াঅযাপ কফীয, াঞ্জনা প্রভখু।  

৭.৪৫ ফভাঃ ফফদল নািক “াঅরার রৃরার ৩ে ত্র” যচনা ও ফযচারনা : ভীয াফি্ফয। াফবনদে : 
জাফদ াান, ভীয াব্বয, নওীন, াঅানুর ক ফভনু, াফরাঈর ক রুফভ প্রভখু।  

৮.৫০ ফভ. ফফদল নািক। যচনা ও ফযচারনা : াফনপ াংদকত।  

১০.৪০ ফভ. ফল্পী াআবা যভাদনয একক াংগীতানুষ্ঠান ‘ভন াঅঁধায’।  

১১.৫০ ফভ. ফফদল নািক ‘নীর াঅকাদ কাদরা টভঘ’ যচনা ও ফযচারনা : ফনী টচৌধুযী। 

 

াইদদয দযয ফদন 
৯.১৫ ফভ. টছািদদয ানুষ্ঠান ‘ফনদজয পাদন্দ ফনদজ’ ফযচারনা : ফরিন াফধকাযী ফযন্ি।ু  

১০.৩০ ফভ. ূেঝদদঘঝয ফাাংরা ছাোছফফ ‘জন্ধ টতাভায জন্য’ ফযচারনা : াীন সুভন। াফবনদে : 
াফকফ খান, াু ফফশ্বা, াঅরীযাজ, ফভা ওদাগয, কাফফরা, নাফযন, ফভজু াঅদভদ প্রভখু।  

৩.০৫ ফভ.টিফরফপল্ম ‘জেতুদনয ফচফি’ যচনা: কাজী াীরৃর াআরাভ ফযচারনা : ারাাঈফিন রাবরু 
।  
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৫.২০ ফভ.নৃতযানুষ্ঠান ‘ফকছ ুছন্দ ফকছু গান’ফযচারনা : ম্পা ভাভুদ। াাংগ্রদে : খ ও তায দর, 

নাফদো ও তায দর, ফযফচ ও তায দর, চাঁদনী ও তায দর।  

৬.১৫ ফভ. ৫ দফঝয নািক ‘বুর ফিকানাে মাত্রা’ (ফঝ-২) যচনা ও ফযচারনা : টভান খান।  

৭.৪৫ ফভ. ফফদল নািক ‘রুফি’ যচনা : াঅফনসুর ক ফযচারনা : কার াঅদভদ। াফবনদে : 
ভাপুজ, ফতা, াাইদ ফাফু, টকএ ফপদযাজ, ফফযন াঅরভ, াঅযপান াঅদভদ প্রভখু।  

৮.৫০ ফভ. ফফদল নািক ‘টডথ াফ এ ফাথঝদড’ যচনা : ভাসুভ টযজা, ফযচারনা : সেদ াঅওরাদ। 
াফবনদে : টতৌকীয াঅদভদ, তাফযন, াঅফুর াোত, ােন টচৌধুযী প্রভখু।  

১০.৪০ ফভ. াংগীতানুষ্ঠান।  

১১.৫০ ফভ. ভযাগাফজন ানুষ্ঠান ‘ফদির ফদির সুায স্টায’ ফযচারনা : রুভানা াঅপদযাজ। 
াাংগ্রদে : টভাস্তপা যোয পারুকী, টভজাফফন, রদে খান, ফাপ্পা, কনা। 

 

 

াইদদয ৩ে ফদন 
৯.১৫ ফভ.টছািদদয ানুষ্ঠান, ফযচারনা : াঅভযা কযদফা জে।  

১০.৩০ ফভ. ূেঝদদঘঝয ফাাংরা ছাোছফফ ‘স্বাভী স্ত্রীয ওোদা’ ফযচারনা : ফএ কাজর। াফবনদে : 
াফনূয, াফকফ খান, সুচফযতা, খফরর, টযাভানা, ওভয ানী, কাজী াোৎ, সুজাতা, নাফযন, ডন 
প্রভখু।  

৩.০৫ ফভ. ফফদল টিফরফপল্ম ‘টকাোক’ যচনা : ফৃন্দাফন দা, ফযচারনা : সেদ াফকর। াফবনদে : 
চঞ্চর টচৌধুযী, ানাজ খুফ, ফৃন্দাফন দা, নাজনীন াান চভুকী, রভাাআযা ফভ,ু াফি্ফয াঅদভদ, 

ভাসুদ যানা ফভিু প্রভখু।  

৫.২০ ফভ. নৃতযানুষ্ঠান ‘তাদর তাদর’ নৃতয ফযচারনা : াান াআভাভ ফযচারনা : াঅফরৃ াত্তায।  

৬.১৫ ফভ. ৫ দফঝয নািক ‘বুর ফিকানাে মাত্রা’ (ফঝ-৩) যচনা ও ফযচারনা : টভান খান। াফবনদে 
: জর, াদদ, রুভানা, খ, টভজাফীন, াফাফা টভান, াঅযাপ কফীয, াঞ্জনা প্রভখু।  
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৭.৪৫ ফভ. ফফদল নািক ‘াফপ াঅওোয’ যচনা ও ফযচারনা : এজাজ ভুন্পা। াফবনদে : াআদন্তখাফ 
ফদনায, যাখী, াঅপজার যীপ, খাদরকুজ্জাভান, জাফফন প্রভখু।  

৮. ৫০ ফভ. ফফদল নািক ‘ভযাফজদেি’ যচনা : ভফভনুর াআরাভ, ফযচারনা : জাফদ াান। 
াফবনদে : জাফদ াান, টযাভানা, তাফযক স্বন, টতাপা াান প্রভখু।  

১০.৪০ ফভ. ভযাগাফজন ানুষ্ঠান ‘াইদদয ফাজনা ফাদজদয’ াঈস্থানা ও ফযচারনা : খন্দকায 
াআভাাআর।  

১১.৫০ ফভ. টিফরফপল্ম ‘াদনক ফখা ুদি এভন প্রদী জ্বদর’ যচনা : ফপদযাজ াী, ফযচারনা : 
টভাক্তাফদয াআফদন ারাভ। 

 

াইদদয ৪থঝ ফদন 
৯.১৫ ফভ. টছািদদয ানুষ্ঠান ‘াইদদয খুফ’ ফযচারনা : কাজরী াঅদভদ।  

১০.৩০ ফভ.ূেঝদদঘঝয ফাাংরা ছাোছফফ ‘যাস্তায টছদর’ ফযচারনা : াীন সুভন। াফবনদে : াআভন, 

াাযা, ভাযপ, টযফ, ফভা ওদাগয, কাজী াোৎ, ডফর জরয প্রভখু।  

৩.০৫ ফভ. টিফরফপল্ম ‘ফফদকদর টবাদযয াঅদরা’ যচনা : াঅীল যাে, ফযচারনা : াঅর াদজন।  

৫.২০ ফভ. নৃতযানুষ্ঠান ‘াঅনন্দ ফদলার’ ফযচারনা : নাফদ যভান।  

৬.১৫ ফভ. ৫ দফঝয নািক ‘বুর ফিকানাে মাত্রা’ (ফঝ-৪) যচনা ও ফযচারনা : টভান খান। াফবনদে 
: জর, াদদ, রুভানা, খ, টভজাফীন, াফাফা টভান, াঅযাপ কফীয, াঞ্জনা প্রভখু।  

৭.৪৫ ফভ. ফফদল নািক ‘দখরীূদত্র ভাফরক’ যচনা : াঅর ভনসুয, ফযচারনা : এএ ক াফরক। 
াফবনদে : াফযকা, টাদেফ, াঅফভরুর ক টচৌধুযী, াঅর ভনসুয, াঅভজাদ টাদন প্রভখু।  

৮.৫০ ফভ. ফফদল নািক ‘ফফফা ফাফলঝকী’ যচনা : ফদরুর াঅনাভ টৌদ, ফযচারনা : াঅফযপ খান। 
াফবনদে : সুফেঝা ভুস্তাপা, যাাআসুর াআরাভ াঅাদ, ফন্যা ভীজঝা, ফনা প্রভখু।  

১০.৪০ ফভ. একক াংগীতানুষ্ঠান। কণ্ঠফল্পী : ফভতারী।  
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১১.১৫ ফভ. একক াংগীতানুষ্ঠান ‘টফদঁধফছ এভনও ঘয’ ফযচারনা : ভুকাদিভ ফাফু। াঈস্থানা : 
গাজী ভাজারুর াঅদনাোয ফল্পী : পফযদা াযবীন। ১২িা ফফদল নািক ‘চাঁনভাম্মা’ যচনা ও 
ফযচারনা : াঅদনাোয টাদন। 

 

াইদদয ৫ভ ফদন 
৯.১৫ ফভ. টছািদদয নৃতযানুষ্ঠান, ফযচারনা : নাফদ যভান।  

১০.৩০ ফভ. ূেঝদদঘঝয ফাাংরা ছাোছফফ ‘ফভো ফািীয চাকয’ ফযচারনা : াাদাৎ টাদন ফরিন।  

৩.০৫ ফভ. টিফরফপল্ম ‘ানা টনা’ যচনা : টযাদকো াআরাভ, ফযচারনা : াদদক ফফিকী। 
াফবনদে : ফচত্র নাফেকা ফ, াফযোয রৄব, ীরৃর াঅরভ াচ্চু, াঅন্পা, াগয, াঅপজার যীপ, 

াঅযাপ কফীয প্রভখু।  

৫.২০ ফভ. াংগীতানুষ্ঠান ‘স্বেঝারী গান’ ফযচারনা : রুকানা কফীয কাকরী।  

৬.১৫ ফভ. ৫ দফঝয নািক ‘বুর ফিকানাে মাত্রা’ (ফঝ-৫) যচনা ও ফযচারনা : টভান খান। াফবনদে 
: জর, াদদ, রুভানা, খ, টভজাফীন, াফাফা টভান, াঅযাপ কফীয, াঞ্জনা প্রভখু।  

৭.৪৫ ফভ. ফফদল নািক ‘ফরফান জাভাাআ’ ফযচারনা : াাআরৃর াঅনাভ িুিুর। াফবনদে : াঅফভরুর 
ক টচৌধুযী, নাফদো, ভীয াফি্ফয, নাজনীন নাজ, টকএ ফপদযাজ, জেন্ত চট্টাধযাে প্রভখু।  

৮.৫০ ফভ. ফফদল নািক ‘টফৌ ফফকযে ভন্ত্র’ যচনা : কাভরুর াঅান, ফযচারনা : পজরুয যভান।  

১০.৪০ ফভ. ফফদল ানুষ্ঠান ‘ারঝাদভন্ি াইদ টস্ধার।  

১১.৫০ ফভ. ফফদল নািক ‘নূুয’ যচনা : যীদ ফনাঈিন, ফযচারনা : াাদাৎ টাদন সুজন। 

 

াইদদয ৬ষ্ঠ ফদন 
৯.১৫ ফভ. ুযদনা ফদদনয ছাোছফফয গান ফনদে ানুষ্ঠান ‘স্বেঝারী াদাকাদরা’ ফযচারনা : াঅফতোয 
যভান।  
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১০.৩০ ফভ. ূেঝদদঘঝয ফাাংরা ছাোছফফ ‘ফাদী টথদক টফগভ’ ফযচারনা : টভাীন।  

৩.০৫ ফভ. টিফরফপল্ম ‘মফদ ডাদকা ফপদযা াঅদফা’ যচনা : ফাফ খান, ফযচারনা : এাঅাআ াকী। 
াফবনদে : টযাভানা, জর, ভভ, টাদেফ, নাদদয টচৌধুযী, নাজা, টপযদদৌী রীনা প্রভখু।  

৫.৩০ ফভ. ভযাগাফজন ানুষ্ঠান ‘কদভফড াঅওোয’ ফযচারনা : াাইদ তাদযক, াঈস্থানা : টদফাীল।  

৭.৪৫ ফভ. ফফদল নািক ‘গাধাুত্র’ যচনা ও ফযচারনা : টাদর াঅযভান।  

৮.৫০ ফভ. ফফদল নািক ‘ওদগা ফফদদফনী’ যচনা : াজ্জাদ স্বন, ফযচারনা : াঈভযান টাদন াআভু।  

১০.৪০ ফভ. টফরদেফি ফল্পীদদয ঘদযাো াঅড্ডায ানুষ্ঠান ‘টতাভাদদয ফনভন্ত্রে’ ফযচারনা : রােরা 
ফানু। 

 

 

 

ফাাংরাফবন 
াইদদয াঅদগয ফদন 
৫:১৫ াইদ যান্পায ানুষ্ঠান ‘াঅভাদদয যান্পাঘয’।  

৬:০৫ াভদ, নাত, াঅজান ও াইদ টপ্রাদভা।  

ন্নযা ৬:৪০ াইদদয গান এফাং াইদ রৄদবচ্ছা।  

৭:০০ টকনাকািা ফফলেক ফফদল ানুষ্ঠান ‘রাক্স স্টাাআর পাাআর’, াঈস্থানা : নওীন।  

৮:১৫ জনফপ্রে াংগীতফল্পী ভভতাদজয যাফয াংগীতানুষ্ঠান ‘ফফযদত ফাফন্নরাভ ঘয’। 

 

াইদদয ফদন 
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৬:০০ ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘ফদযা’, ফঝ-১, যচনা : ভাসুভ টযজা।  

৬:৩০ াইরৃর ফপতদযয তাৎমঝ াঅভাদদয কযেীে  

৮:০০ ফফদল নািক ‘াঅযভান বাাআ কো াযদছ’, যচনা ও ফযচারনা : াগয জাান।  

৯:০৫ াইদ াঈরদে ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘াঅযভান বাাআ াফনভুদন’।  

১০:১০ ফাাংরা চরফচ্চত্র ‘চাচ্চু’।  

২:১০ াইদ াঈরদে ফফদল টিফরফপল্ম ‘ফফশ্বা করুে ফাআ ফভথযা’, যচনা ও ফযচারনা : টভান 
খান।  

৪:৩০ ফাাংরাফবদনয াইদ াঅদোজন।  

৫:১৫ াইদ াঈরদে ফফদল টগভ টা ‘ফাফজভাত’, াঈস্থানা : টপযদদৌ ফাপ্পী।  

৬:২৫ াইদ াঈরদে ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘ফকান্দায ফক্স এখন ফফযাি ভদডর’, ফঝ-
১, যচনা ও ফযচারনা : াগয জাান।  

৮:১০ াইদ াঈরদে ফফদল নািক ‘ট ফনস্তব্ধ ূফেঝভা মাফভফন’।  

৯:৪০ াইদ াঈরদে ফফদল ানুষ্ঠান ‘রভােূন াঅদভদদয াদত কদেকফি নীরদ্ম’।  

১১:১০ ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘জাভাাআ াঅদয’, ফঝ-১।  

১১:৫৫ াইদ াঈরদে ফফদল নািক ‘পফিাং।  

১:৩০ ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘ফকান্দায ফক্স এখন ফফযাি ভদডর’।  

২:৩০ ফফদল ানুষ্ঠান ‘রভােূন াঅদভদ-এয াদত কদেকফি নীরদ্ম’।  

৩:০০ াইদ াঈরদে ফফদল নািক ‘ট ফনস্তব্ধ ূফেঝভা মাফভফন। 

 

াইদদয ২ে ফদন 
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৬:০০ ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘ফদযা’, ফঝ-২, যচনা : ভাসুভ টযজা, ফযচারনা : 
ারাাঈফিন রাবরু।  

৬:৩০ াইদ াঈরদে ফফদল নািক ‘পফিাং’, যচনা ও ফযচারনা : টপযদদৌ াান।  

৮:০০ ফফদল নািক ‘াঅযভান বাাআ পাাআা টগদছ’, যচনা ও ফযচারনা : াগয জাান।  

৯:০৫ াইদ াঈরদে ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘াঅযভান বাাআ াফনভুদন’, ফঝ-২, যচনা ও 
ফযচারনা : াগয জাান।  

১০:১০ ফাাংরা চরফচ্চত্র ‘টভালা ফাফিয ফাঈএ।  

২:১০ াইদ াঈরদে ফফদল টিফরফপল্ম ‘একফি াযাধ ফফলেক কল্পনা’।  

৫:১৫ ফফদল াংগীতানুষ্ঠান ‘টানারী প্রান্তদয’।  

৬:২৫ াইদ াঈরদে ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘ফকান্দায ফক্স এখন ফফযাি ভদডর’।  

৮:১০ াইদ াঈরদে রভােূন াঅদভদদয নািক ‘ফীনায াসুখ’।  

৯:৪০ াইদ াঈরদে াফ কফযদভয একক নৃতযানুষ্ঠান ‘তুফভ যদফ নীযদফ’।  

১১:১০ ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘জাভাাআ াঅদয’।  

১১:৫৫ াইদ াঈরদে ফফদল নািক ‘কুিদয ভুযগী টপ্রভ’। 

 

াইদদয ৩ে ফদন 
কার ৬:০০ ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘ফদযা’, ফঝ-৩, যচনা : ভাসুভ টযজা, ফযচারনা : 
ারাাঈফিন রাবরু।  

৬:৩০ াইদ াঈরদে ফফদল নািক ‘কুিদয ভুযগী টপ্রভ’, যচনা ও ফযচারনা : ভীয াফি্ফয।  

৮:০০ ফফদল নািক ‘াঅযভান বাাআদেয গফদ াাআত’।  

৯:০৫ ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘াঅযভান বাাআ াফনভুদন’।  
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১০:১০ ফাাংরা চরফচ্চত্র ‘টফদদয টভদে টজানা’।  

২:১০ ফফদল টিফরফপল্ম ‘ফদ ফনাঈ াদতভ াঅরী’।  

৫:১৫ াইদদয ফফদল ানুষ্ঠান ‘াঅভাদদয খরনােদকযা’।  

৬:২৫ াইদ াঈরদে ছে দফঝয ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘ফকান্দায ফক্স এখন ফফযাি ভদডর’ ফঝ-
৩ 

৮:১০ াইদ াঈরদে ফফদল নািক ‘ধুছাো টগাধুরী টফরা’। 

৯:৪০ াইদ াঈরদে ফফদল ানুষ্ঠান ‘রভােূন াঅদভদদয াদত কদেকফি নীরদ্ম’। 

১১:১০ ফফদল ধাযাফাফক নািক ‘জাভাাআ াঅদয’, ফঝ-৩, যচনা : কাজী াীরৃর াআরাভ।  

১১:৫৫ ফফদল নািক ‘রাআর টচোয’, যচনা ও ফযচারনা : যাোন খান, াফবনদে : তাফযক াঅনাভ 
খান, প্রবা প্রভখু। 

চযাদনর াঅাআ 
াইদদয াঅদগয ফদন 
৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (ফঝ-১)।  

৭.৫০ নািক যাপ খাতা, যচনা ও ফযচারনা টযজানুয যভান। াফবনদে াইানা, নাতাা, াঅফফয 
খান, সেদ াআকফার প্রভখু।  

১২.০০ গ্রাভীেদপান াঅজদকয াংফাদত্র, াঈস্থানা ভফতাঈয যভান টচৌধুযী, ফযচারনা কাজর 
টঘাল।  

১.০০ গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা। াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান  

 

াইদদয ফদন 
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৮.০৫ গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা। াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান।  

৯.৩০ ফকদাযগদঞ্জয টারাফকো টথদক াইদদয জাভাত যাফয।  

১০.৪০ ফড-ডাভা াইদ াঅনন্দ ।  

১১.৩০ টিফরছফফ রৄকদনা াতায বাদরাফাা, যচনা পারুক টাদন, ফযচারনা যাোন খান।  

২.৩০ প্রথভ ফিফব ছাোছফফ কাজদরয ফদন যাফত্র।  

৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (ফঝ-২) পফযরৃয টযজা াগদযয টছাি কাকু 
ফফযদজয ফফখযাত াঈন্যা াফরম্বদন – নািযরূ ও ফযচারনা াঅপজার টাদন।  

৭.৫০ নািক াঅাংগুর যচনা রভােূন াঅদভদ। ফযচারনা টভদয াঅপদযাজ াওন।  

৯.৩৫ নািক পয দযা ফর যচনা পারুক টাদন।  

১২.০০ ভযাগাফজন ানুষ্ঠান বাদরাফাায ফাাংরাদদ, ফঝ-১ াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান।  

১.০০ গ্রাভীেদপান টস্ধার তৃতীে ভাত্রা। 

 

াইদদয ফিতীে ফদন 
৮.০৫ গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান  

১১.০৫ প্রথভ ফিফব ফপ্রফভোয- টদফদা কাফনী যৎচন্ চদট্টাাধযাে।  

২.৩০ টিফরফপল্ম যীৃ যচনা াআযাজ াঅদভদ। ফযচারনা ভাপুজ াঅদভদ।  

৪.৩০ টিফরফপল্ম ুযা ঘফিত ফতঝভান যচনা াঅফনসুর ক। ফযচারনা টগারাভ ফকফফযো।  

৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (ফঝ-৩) পফযরৃয টযজা াগদযয টছাি কাকু 
ফফযদজয ফফখযাত াঈন্যা াফরম্বদন – নািযরূ ও ফযচারনা াঅপজার টাদন।  

৭.৫০ নািক ফফদেয ফে ফাদযা যচনা ও ফযচারনা টপযদদৌ াান যানা।  

৯.৩৫ নািক বাদরা থাকায জ াঈাে যচনা ও ফযচারনা াাআপুর াআরাভ ভান্পু।  
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১২.০০ ভযাগাফজন ানুষ্ঠান বাদরাফাায ফাাংরাদদ, ফঝ-২ াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুুুয 
যভান।  

১.০০ গ্রাভীেদপান টস্ধার তৃতীে ভাত্রা। 

 

াইদদয তৃতীে ফদন 
৭.৪০ গাদন গাদন কার রৄরু  

৯.৩০ গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান।  

১১.০৫ প্রথভ ফিফব ফপ্রফভোয- াঅাআ রাব াআাঈ কাফনী, ফচত্রনািয, াংরা ও ফযচারনা ভুফপকুয 
যভান গুরজায।  

২.৩০ টিফরফপল্ম াঅে খুকু াঅে যচনা ও ফযচারনা যাফজফুর াআরাভ। াফবনদে ূফেঝভা, নাাইভ, 

টাদর খান, প্রাে যাে প্রভখু।  

৪.৩০ পাভঝাঝ টগভ টা কৃলদকয াইদ াঅনন্দ ফযকল্পনা, াঈস্থানা ও ফযচরনা াাআখ ফযাজ।  

৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (ফঝ-৪) পফযরৃয টযজা াগদযয টছাি কাকু 
ফফযদজয ফফখযাত াঈন্যা াফরম্বদন – নািযরূ ও ফযচারনা াঅপজার টাদন ।  

৭.৫০ নািক শ্রাফন্তী ও লদফয গল্প গল্প যাদফো খাতুন, নািযরূ পজরুর কফযভ ফযচারনা াঅফুর 
াোত। াফবনদে াঅফুর াোত, ফফাা াোত প্রভখু।  

৯.৩৫ নািক াভে যচনা ও ফযচারনা াফনদভল াঅাআচ াফবনদে ভাভুনুয যফদ, বাফনা, রােরা 
াান প্রভখু।  

১২.০০ গ্রাভীেদপান াঅজদকয াংফাদত্র াঈস্থানা ভফতাঈয যভান টচৌধুযী, ফযচারনা কাজর 
টঘাল।  

১.০০ টস্ধার গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান।  
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াইদদয চতুথঝ ফদন 
৭.৪০ গাদন গাদন কার রৄরু।  

৯.৩০ গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান।  

১১.০৫ প্রথভ ফিফব ফপ্রফভোয- তুফভ াঅদফ ফদর কাফনী, ফচত্রনািয ও ফযচারনা াঅযাপুয যভান 
াফবনদে ফনযফ, ফনুে, ভাভুদ াজ্জাদ, ফফযন ফকুর, াঅভীরুর ক টচৌধুযী, ফদরাযা জাভান, ডা. 
এজাজ, তরু টভাস্তপা প্রভখু।  

২.৩০ টিফরফপল্ম ফঁফি ফদর যচনা ও ফযচারনা ফগোাঈফিন টফরভ াফবনদে ভাভুনুয যফদ, 

চঞ্চর টচৌধুযী, রাফন্য ফরজা াঅযও াদনদক।  

৪.৩০ টিফরফপল্ম টধাঁো যচনা ও ফযচারনা ওোফদ াঅনাভ াফবনদে কুসুভ ফকদায, াঅফযপ 
(টপোয াযান্ড হ্যান্ডাভ), রুৎপয যভান জজঝ প্রভখু।  

৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (ফঝ-৫) পফযরৃয টযজা াগদযয টছাি কাকু 
ফফযদজয ফফখযাত াঈন্যা াফরম্বদন- নািযরূ ও ফযচারনা াঅপজার টাদন াফবনদে 
াঅপজার টাদন, জফযাঈফিন ফোয, াভ সুভন, ালঝা, ীভান্ত প্রভখু।  

৭.৫০ নািক এফাং তাযয গল্প যাদফো খাতুন। নািযরূ াঅদভদ াাফুিীন ফযচারনা 
ভাজারুর াআরাভ। াফবনদে ভাপুজ াঅদভদ, তাফনো াঅদভদ, ডফর জরয প্রভখু।  

৯.৩৫ নািক াঅকা রীনা যচনা াঅফনসুর ক। ফযচারনা াভীভ াদদ াফবনদে াফ কফযভ, 

তাান প্রভখু।  

১২.০০ গ্রাভীেদপান াঅজদকয াংফাদত্র াঈস্থানা ভফতাঈয যভান টচৌধুযী, ফযচারনা কাজর 
টঘাল। 

 

াইদদয ঞ্চভ ফদন 
৭.৪০ গাদন গাদন কার রৄরু।  
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৯.৩০ গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান।  

১১.০৫ ওোর্ল্ঝ ফিফব ফপ্রফভোয- টকাফি িাকায কাফফন কাফনী, ফচত্রনািয ও ফযচারনা এপাঅাআ 
ভাফনক াফবনদে যাজ্জাক, পাযক, াফকফ খান, াু ফফশ্বা প্রভখু।  

২.৩৫ টিফরফপল্ম দযা রাস্ট িাকুয যচনা াফদক াঅদভদ। ফযচারনা াফদক াঅদভদ াফবনদে 
তাদযক াঅনাভ, াঅদভদ রুদফর, াঅফনসুয যভান ফভরন প্রভখু।  

৪.৩০ টিফরফপল্ম টচনা দে মাে াদচনা যচনা এদতাভ াঅদভদ।  

৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (ফঝ-৬) পফযরৃয টযজা াগদযয টছাি কাকু 
ফফযদজয ফফখযাত াঈন্যা াফরম্বদন- নািযরূ ও ফযচারনা াঅপজার টাদন।  

৭.৫০ নািক ূন্য াদত যচনা ভাসুভ টযজা।  

৯.৩৫ নািক টমন না পুযাে যচনা ও ফযচারনা নাফদ াঅদভদ ফোর।  

১২.০০ গ্রাভীেদপান াঅজদকয াংফাদত্র াঈস্থানা ভফতাঈয যভান টচৌধুযী, ফযচারনা কাজর 
টঘাল।  

১.০০ গ্রাভীেদপান টস্ধার তৃতীে ভাত্রা। 

 

াইদদয লষ্ঠ ফদন 
৯.৩০ গ্রাভীেদপান তৃতীে ভাত্রা াঈস্থানা ও ফযচারনা ফজলুয যভান।  

২.৩০ টিফরফপল্ম স্বপ্ন কাফযগয যচনা ফৃন্দাফন দা। ফযচারনা াদনওোজ কাকরী াফবনদে 
াফফ, প্রাে যাে প্রভখু।  

৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (ফঝ-৭) পফযরৃয টযজা াগদযয টছাি কাকু 
ফফযদজয ফফখযাত াঈন্যা াফরম্বদন- নািযরূ ও ফযচারনা াঅপজার টাদন।  

৭.৫০ নািক পাাআন জাভাাআ যচনা ফগতারী াান।  

৯.৩৫ নািক াঅা ফক াঅনন্দ াঅকাদ ফাতাদ।  
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১২.০০ গ্রাভীেদপান াঅজদকয াংফাদত্র াঈস্থানা ভফতাঈয যভান টচৌধুযী, ফযচারনা কাজর 
টঘাল।  

 

াইদদয প্তভ ফদন 
১২.০৫ নািক তুফভ যদফ নীযদফ যচনা যফদ ফনাঈিন, ফযচারনা ভাফফুা াযীন ও ফজএ সকত। 
াফবনদে ফডএ তাদেফ াদনদক।  

৬.১০ ধাযাফাফক নািক কক্সফাজাদয কাকাতুো (টল ফঝ) পফযরৃয টযজা াগদযয টছাি কাকু 
ফফযদজয ফফখযাত াঈন্যা াফরম্বদন- নািযরূ ও ফযচারনা াঅপজার টাদন। াফবনদে 
াঅপজার টাদন, জফযাঈফিন ফোয, াভস্ সুভন, ালঝা, ীভান্ত প্রভখু।  

১২.০০ গ্রাভীেদপান াঅজদকয াংফাদত্র । 

াঅয ফিফব 
াইদদয াঅদগয ফদন 
১০িা ৪০ফভ. : ‘প্রাে ফভ. ভযাাংদগা তাযকারা’।  

১১িা ২০ ফভ. : ফাাংরা ছাোছফফ ‘রার দফযো’। াফবনদে, ফযোজ, ূফনঝভা, টভৌসুভী, াঅফভন খান 
প্রভখু।  

৬িা ৩ ফভফনদি : াইদ াাআরাাআি।  

৭িা ১০ ফভফনদি : রাক্স াঝ গাাআড/টফস্ট াপ াঅযফিফব।  

৮িা ১০ ফভ. : নািক : াযী, যচনা ও ফযচারনা াঅফদফাী ফভজান। াফবনদে টভাাযপ কফযভ, 

াঅখভ াান, ানা, পারুক াঅদভদ প্রভখু।  

৯িা ২০ ফভ. : রাাআব স্টুফডও কনািঝ ফল্পী 
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াইদদয ফদন 
১০িা ৪০ফভ. : ‘প্রাে ফভ. ভযাাংদগা তাযকা াঅরা’।  

১২িা ১০ ফভ. : টিফরফপল্ম- রৃ’জদন একা, যচনা ও ফযচারনা- টভান খান, াফবনদে- াঅফনসুয 
যভান ফভরন, প্রবা প্রভখু।  

২িা : ফফদল াঅড্ডা- তাযাদদয াইদ।  

২িা ৩০ ফভ. : ফাাংরা ছাোছফফ ‘ভন ফদ না িায টিফফদর’। াফবনদে ফযোজ, াফনূয প্রভখু।  

৬িা ৩ ফভ.: ৬ দফঝয ধাযাফাফক নািক- মাত্রাবি ( ১ভ ফঝ)। যচনা ও ফযচারনা- ফভুর যকায।  

৭িা ১০ ফভফনদি : নািক -পদযন জাভাাআ, যচনা : া টভা. নাাআভুর কফযভ, ফযচারনা- ফদ-াঈন-
নফী।  

৮িা ১০ ফভ. : ফফদল াঅড্ডা : ‘াঅফভ াঅয ভা’, াফতফথ- াু ফফশ্বা ও তায ভা।  

৯িা ২০ ফভ. : নািক : বূদতয ছানা, যচনা ও ফযচারনা-াফনদভল াঅাআচ। াফবনদে- তাফযক াঅনাভ 
খান।  

১১িা ৫ ফভ. ারাাঈফিন রাবরুয ফযচারনাে ৬ দফঝয ধাযাফাফক ( ১ভ ফঝ) : ‘টছদরফি ফনযদফ 
চদর।  

১১িা ৪৫ ফভ. : ক্লাফ এফো : রাাআব স্টুফডও কনািঝ : ুরক ও কফনঝো।  

 

াইদদয ফিতীে ফদন 
১০িা ৫ ফভফনদি : ফরৄদদয জন্য াইদদয ানুষ্ঠান- এরাফিাং- টফরাফিাং।  

১০িা ৪০ফভ. : ‘প্রাে ফভ. ভযাাংদগা তাযকারা’।  

১২িা ১০ ফভ. : টিফরফপল্ম- ফভোফফফফ।  

২িা : ফফদল াঅড্ডা- তাযাদদয াইদ।  
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২িা ৩০ ফভ. : ফাাংরা ছাোছফফ ‘এক িাকায ফাঈ’। াফবনদে াফকফ খান, াফনূয, যাজ্জাক, টযাভানা 
প্রভখু।  

৬িা ৩ফভ. ৬ দফঝয ধাযাফাফক নািক- মাত্রাবি (ফিতীে ফঝ)। যচনা ও ফযচারনা- ফভুর যকায।  

৭িা ১০ ফভফনদি : নািক -াঈফকর জাভাাআ, যচনা : জাফকয টাদন াঈজ্জ্বর, ফযচারনা- াফভভ জাভান।  

৮িা ১০ ফভ. : ফফদল নৃতযানুষ্ঠান : াঅনদন্দ ছদন্দ : নৃতয কযদফন- ফচত্রনাফেকা ফনুন।  

৯িা ২০ ফভ. : নািক : টনা এফক্সি, যচনা-ফপকুয যভান ান্তনু, ফযচারনা- নুজাত াঅরবী 
াঅদভদ।  

১১িা ৫ ফভ. ারাাঈফিন রাবরুয ফযচারনাে ৬ দফঝয ধাযাফাফক (ফিতীে ফঝ) : ‘টছদরফি ফনযদফ 
চদর টগর’ যচনা- কাজী াফরৃর াআরাভ।  

১১িা ৪৫ ফভ. : ক্লাফ এফো : রাাআব স্টুফডও কনািঝ ফল্পী- দরছুি। 

 

াইদদয তৃতীে ফদন 
১০িা ৫ ফভফনদি : াইদ াাআরাাআি।  

১০িা ৪০ফভ. : ‘প্রাে ফভ. ভযাাংদগা তাযকা াঅরা’।  

১২িা ১০ ফভ : টিফরফপল্ম- াঅয মাফ না াঅদভফযকা।  

২িা : ফফদল াঅড্ডা- তাযাদদয াইদ।  

২িা ৩০ ফভ. : ফাাংরা ছাোছফফ ‘াঅভায ৃফথফী তুফভ’। াফবনদে ফডজর, টযফ, াআভন, াাযা প্রভখু।  

৬ িা ৩ফভ : ৬ দফঝয ধাযাফাফক নািক- মাত্রাবি (তৃতীে ফঝ)।  

৭িা ১০ ফভফনদি : নািক- ডাক্তায জাভাাআ।  

৮িা ১০ ফভ. : ফফদল নৃতযানুষ্ঠান : টতাভাে ফনদে াঈৎফ াঅভায।  

৯িা ২০ ফভ. : নািক : পুড টচাআন, যচনা ও ফযচারনা- াঅরবী াঅদভদ।  
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১১িা ৫ ফভ. : ারাাঈফিন রাবরুয ফযচারনাে ৬ দফঝয ধাযাফাফক (তৃতীে ফঝ) : ‘টছদরফি 
ফনযদফ চদর টগর’।  

১১িা ৪৫ ফভ. : ক্লাফ এফো : রাাআব স্টুফডও কনািঝ ফল্পী- ভভতাজ। 

 

াইদদয চতুথঝ ফদন 
১০ িা ৫ ফভফনিাঃ াইদ ারাাআি 

১০িা ৪০ফভাঃ ‘প্রাে ফভাঃ ভযাাংদগা তাযকারা’। 

১২ িা ১০ ফভাঃ টিফরফপল্ম- েফেক ফন্ত ,ফযচারনা- াাদৎ টাদন সুজন,াফবনদে- ফড এ 
তাদেফ, াফযকা প্রভখু। 

২িাাঃ ফফদল াঅড্ডা- তাযাদদয াইদ 

২ িা ৩০ ফভাঃ ফাাংরা ছাোছফফ ‘তুফভ াঅভায’। াফবনদে ারভান া, াফনূয প্রভখু। 

৬ িা ৩ফভাঃ ৬ দফঝয ধাযাফাফক নািক- মাত্রাবি ( চতুথঝ ফঝ)। যচনা ওফযচারনা- ফভুর যকায , 

াফবনদে- পজরুয যভান ফাফু, কফচ খন্দকায, াজু খাদদভ, রুনা খান প্রভখু। 

৭ িা ১০ ফভফনিাঃ নািক – ঘয জাভাাআ যচনাাঃ া টভা: নাাআভুর কফযভ,ফযচারনা- ফদ-াঈন-
নফী,াফবনদে- পজরুয যভান, ফফন্দু, পারুক াঅদভদ, টনাজ, প্রফভ প্রভখু 

৮িা ১০ ফভাঃ ফফদল নৃতযানুষ্ঠান:ছদন্দ জাগাও প্রাে: নৃতয কযদফন- টভজাফফন, ফো, াফন, 

ী,তৃা। 

৯িা ২০ ফভাঃ নািক : ফতফন একজন টৌবাগয, যচনা- রা ভাভুদ ও ফযচারনা- াান 
টভাযদদ। াফবনদে- ফতফনূন, টভাাযপ কফযভ প্রভখু। 

১১ িা ৫ ফভাঃ ারাাঈফিন রাবরুয ফযচারনাে ৬ দফঝয ধাযাফাফক (চতুথঝ ফঝ) : ‘টছদরফি ফনযদফ 
চদর টগর’ যচনা – কাজী াফরৃর াআরাভ, াফবনদে- ভীয াফব্বয, াঅখভ াান, পজরুয যভান 
ফাফু, প্রবা, ফরজা, ছন্দা ,ােকা াঅদভদ, ভাসুভ াঅফজজ, টগারাভ াফফফ ভধ ুপ্রভখু। 

১১িা ৪৫ ফভাঃ ক্লাফ এফো: রাাআব স্টুফডও কনািঝ ফল্পী- াঅাআেুফ ফাচ্চু ও এরাঅযফফ। 
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াইদদয ঞ্চভ ফদন 
১০ িা ৫ ফভফনিাঃ াইদ ারাাআি 

১০িা ৪০ফভাঃ ‘প্রাে ফভাঃ ভযাাংদগা তাযকারা’। 

১২ িা ১০ ফভাঃ টিফরফপল্ম- াওো টফরুন ,যচনা- ফযন জাভান ,ফযচারনা- কার াঅদভদ 
াফবনদে- জর, সুভাাআো ফভু প্রভখু। 

২িাাঃ ফফদল াঅড্ডা- তাযাদদয াইদ 

২ িা ৩০ ফভাঃ ফাাংরা ছাোছফফ ‘াঅভায জান াঅভায প্রাে’। াফবনদে াফকফ বান, াু ফফশ্বা, টযফ 
প্রভখু। 

৬ িা ৩ফভাঃ ৬ দফঝয ধাযাফাফক নািক- মাত্রাবি ( ঞ্চভ ফঝ)। যচনা ওফযচারনা- ফভুর যকায , 

াফবনদে- পজরুয যভান ফাফু, কফচ খন্দকায, াজু খাদদভ, রুনা খান প্রভখু। 

৭ িা ১০ ফভফনিাঃ নািক – টফাকা জাভাাআ যচনা ও ফযচারনাাঃ পজরুয যভান, াফবনদে- ভীয 
াফব্বয, সুভাাআো ফভু প্রভখু 

৮িা ১০ ফভাঃ ফফদল ভযাগাফজন ানুষ্ঠান:ছদন্দ াঅনদন্দ,ফযচারনা- নকুর কুভায ফফশ্বা। 

৯িা ২০ ফভাঃ নািক : এরাদভদরা দেয জরফঁফি, যচনা ও ফযচারনা- াগয জাান। াফবনদে- 
টভাাযপ কফযভ, ফতা প্রভখু। 

১১ িা ৫ ফভাঃ ারাাঈফিন রাবরুয ফযচারনাে ৬ দফঝয ধাযাফাফক( ঞ্চভ ফঝ) : ‘টছদরফি ফনযদফ 
চদর টগর’ যচনা – কাজী াফরৃর াআরাভ, াফবনদে- ভীয াফব্বয, াঅখভ াান, পজরুয যভান 
ফাফু, প্রবা, ফরজা, ছন্দা ,ােকা াঅদভদ, ভাসুভ াঅফজজ, টগারাভ াফফফ ভধ ুপ্রভখু। 

১১িা ৪৫ ফভাঃ ক্লাফ এফো: রাাআব স্টুফডও কনািঝ ফল্পী- ােদায টাদন ও টভৌিুী।  

 

াইদদয লষ্ঠ ফদন 
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১০ িা ৫ ফভফনিাঃ াইদ ারাাআি 

১০িা ৪০ফভাঃ ‘প্রাে ফভাঃ ভযাাংদগা তাযকারা’। 

১২ িা ১০ ফভাঃ টিফরফপল্ম- একফি াইদদয জন্য ,যচনা-জাভার টাদন যাজা, ফযচারনা- 
টভাাভুরৃলা নান্িু,াফবনদে- টভাাযপ কফযভ, জুঁাআ, টফরভ প্রভখু 

২িাাঃ ফফদল াঅড্ডা- তাযাদদয াইদ 

২ িা ৩০ ফভাঃ ফাাংরা ছাোছফফ ‘ফচিায নাম্বায ওোন’। াফবনদে- ভান্পা, টভৌসুভী, তােী যাে, 

টপযদদৌ প্রভখু। 

৬ িা ৩ফভাঃ ৬ দফঝয ধাযাফাফক নািক- মাত্রাবি ( টল ফঝ)। যচনা ও ফযচারনা- ফভুর যকায , 

াফবনদে- পজরুয যভান ফাফু, কফচ খন্দকায, াজু খাদদভ, রুনা খান প্রভখু। 

৭ িা ১০ ফভফনিাঃ নািক – চতুয জাভাাআ যচনাাঃ ফরি ুাখাোত ফযচারনাাঃ কার াঅদভদ, 

াফবনদে- ডভরন, টভৌিুী, টক এ ফপদযাজ প্রভখু 

৮িা ১০ ফভাঃ ফফদল টফরদেফি াঅড্ডা: স্টায িাাআভ যাজনীফতয ছদন্দ াইদদয াঅনদন্দ। 

৯িা ২০ ফভাঃ নািক : স্ধদঝয ফাাআদয তুফভ, যচনা ও ফযচারনা- াআভযাাঈর যাপাত। াফবনদে- 
তাান, ােঝা প্রভখু। 

১১ িা ৫ ফভাঃ ারাাঈফিন রাবরুয ফযচারনাে ৬ দফঝয ধাযাফাফক (টল ফঝ) : ‘টছদরফি ফনযদফ 
চদর টগর’ যচনা – কাজী াফরৃর াআরাভ, াফবনদে- ভীয াফব্বয, াঅখভ াান, পজরুয যভান 
ফাফু, প্রবা, ফরজা, ছন্দা ,ােকা াঅদভদ, ভাসুভ াঅফজজ, টগারাভ াফফফ ভধ ুপ্রভখু। 

১১িা ৪৫ ফভাঃ টিফরফপল্ম- ট্রাম্প কাডঝ, যচনা ও ফযচারনা- ফভজানুয যভান াঅফযোন, াফবনদে- 
ফফদযা ফনা ফভভ, তােী ওোরৃদ, ফনদা প্রভখু। 

 

 

 

 

 

SUJO
NHERA.C

OM

Page 21 of 32



 

 

 

 

 

এন ফিফব 
াইদদয াঅদগয ফদনাঃ 
যাত ০৯:১৫ ভভতাজ টভদদী যদঙ াঅঁদকা াঅল্পনা। গ্রযান্ড ফপনাদর। প্রদমাজনা: টভাাম্মদ 
নূরুজ্জাভান। 

যাত ১১.৩০ ফফদল ানুষ্ঠান: াঈৎদফ াঅনদন্দ। প্রদমাজনা: াান াআাঈসুপ খান। 

 

াইদদয ফদনাঃ 
১০:০৫ ফাাংরা ছাোছফফ: ভন টমখাদন রদে টখাদন। ফযচারক: াীন সুভন। াফবনদে: াফকফ 
খান, াু ফফশ্বা, ফভা ওদাগয, যত্না, ফনযফ, াঅরীযাজ ও ফফফতা। 

০২:৩৫ টিফরফপল্ম: াঅনন্দ। যচনা ও ফযচারনা: টপযদদৌ াান। াফবনদে: সুভাাআো ফভু, 
জর, াান াআভাভ, ফদরাযা জাভান, াঅর ভনসুয, ফপ্রফরা াযবীন, ভফনরুজ্জাভান, টকো, যাদর 
প্রভখূ। 

০৫:৩০ টছািদদয ানুষ্ঠান: াইদ কযাম্প। ফযচারনা: ভুজাফরৃর াআরাভ তুলায।  

০৬:৩৫ ধাযাফাফক নািক: ভাফনফযাগ। (ফঝ-১) যচনা ও ফযচারনা: টযদওোন যফন। াফবনদে: 
টভাাযযপ কফযভ, পাযচক াঅদভদ, সুভাাআো ফভু, াঈফভঝরা প্রভখূ। 
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০৮:১০ ফফযফতীন নািক: াআফক্ল। যচনা ও ফযচারনা: ভাফযচয যফদ ফান্পাহ । াফবনদে: 
তাান খান, জাফকো ফাযী ভভ, ােঝা টঘাল, ভাসুদ াঅরী খান প্রভখূ। 

০৯:১৫ নৃতযানুষ্ঠান: নৃতয ছন্দ াঅনন্দ। প্রদমাজক: টজানাদেদ ফফন ফজো। াাংগ্রদন: খ, ফযো, 
ভীভ, টভজাফফন ও টভানাফরা। 

০৯:৫০ ধাযাফাফক নািক: টগারভার। (ফঝ-১) যচনা ও ফয: ভুাম্মদ টভাস্তপা কাভার যাজ।  
াফবনদে: টভৌসুভী, চঞ্চর টচৌধুযী, াান ভাসুদ, ডাাঃ এজাজ, তাফনো াঅদভদ, াজু খাদদভ, ফাফয 
প্রভখূ। 

১১:১৫ নািক: টভাফাাআর টকািঝ। যচনা ও ফযচারনা: ভাসুদ টজান। াফবনদে: টভাাযযপ কফযভ, 

ফতা, াভীভা নাজনীন, তাফযক স্বন, াঅাআফযন তাফন, টযাদফনা কফযভ জুাআ, ফভরন বট্টাচামঝয প্রভখূ। 

 

াইদদয দযয ফদন: 
১০:০৫ ফাাংরা ছাোছফফ: ভা াঅভায টচাদখয ভফন। ফযচারক: টভাস্তাফপজুয যভান ভাফনক। 
াফবনদে: যাজ্জাক, াফনুয, ফাপ্পাযাজ, টযাভানা, ফনযফ, ম্রাি ও সুচফযতা। 

০২:৩৫ টিফরফপল্ম: নীরযী নীরাঞ্জনা। যচনা ও ফযচারনা: ফাফ াীন। াফবনদে: তাান, 

ভভ, াজু খাদদভ, প্রূন াঅমাদ, াভসুর াঅরভ, াফফা জাভান প্রভখূ। 

০৫:৩০ িীতানুষ্ঠান: সুদযয ফাঁধদন। প্রদমাজক: কাজী টভাাম্মদ টভাস্তপা। াঈস্থানা: ভকসুদ 
জাফভর ফভন্িু। াাংগ্রে: টখ াদী খান, সুফীয নন্দী, াঅরী াঅকফয রূু, াফকরা জাপয, াফফফ, 

ন্যাফন্ফ প্রভূখ। 

০৬:৩৫ ধাযাফাফক নািক: ভাফনফযাগ। (ফঝ-২) যচনা ও ফযচারনা: টযদওোন যফন। াফবনদে: 
টভাাযযপ কফযভ, পারুক াঅদভদ, সুভাাআো ফভু, াঈফভঝরা প্রভখূ। 

০৮:১০ ফফযফতীন নািক: ভধযযাদতয গল্প। যচনা: ান্থ াফযোয। ফয: নাইভ াআভফতোজ 
টনোভুর। াফবনদে: াঅপজার টাদন, াফ কফযভ, াভসুর াঅরভ ফকুর প্রভখূ। SUJO
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০৯:১৫ ভযাগাফজন ানুষ্ঠান: মারৃয টফন্ফর। প্রদমাজক: ওোফরৃর াআরাভ রৄভ্র। াঈস্থানা: নূযাত 
পাফযো ভাজায। াাংগ্রদন: াযদবজ, জে াফযোয, াঈরপাত কফফয, ফনরে, ফনফতা, াঅফরপ, 

ফযফরা, যাাআা, াঅফযোনা, তৃে প্রভূখ। 

০৯:৫০ ধাযাফাফক নািক: টগারভার। (ফঝ-২) যচনা ও ফয: ভুাম্মদ টভাস্তপা কাভার যাজ। 
াফবনদে: টভৌসুভী, চঞ্চর টচৌধুযী, াান ভাসুু্তু, ডাাঃ এজাজ, তাফনো াঅদভদ, াজু খাদদভ, ফাফয 
প্রভখূ। 

১১:১৫ নািক: িক টা ভাস্টায। যচনা ও ফযচারনা: াফনদভল াঅাআচ। াফবনদে: ফরৃজ্জাভান 
টফরভ, পাযচক াঅদভদ, পাযানা ফভিু, টভৌসুভী াফভদ, ড. াআনাভূর ক, াআদয মাদকয, ফভঝরী 
াঅদভদ প্রভখূ। 

 

াইদদয ৩ে ফদন: 
১০:০৫ ফাাংরা ছাোছফফ: ভাফিয ফিকানা। ফযচারক: া াঅরভ ফকযে। াফবনদে: াফকফ খান, 

ূফেঝভা, াফকফা, াঅরভগীয, ফদফত প্রভখূ। 

০২:৩৫ টিফরফপল্ম: টজযাৎস্দা ও জর। যচনা: টতৌফকয াঅদভদ। ফযচারনা: াঅফযপ খান। 
াফবনদে: ফফাা াোত, ভাপুজ াঅদভদ, তাফযন, ফদলার, াঅফুর াোত, ভাসুদ াঅরী খান, ডফর 
জরয প্রভখূ। 

০৫:৩০ িীতানুষ্ঠান: ম্পকঝ জুদি গান। (ফঝ-১) প্রদমাজক: জাািীয টচৌধুযী। াঈস্থানা: 
টদফাীল ফফশ্বা। াফতফথ: ফারাভ ও জুফর। 

০৬:৩৫ ধাযাফাফক নািক: ভাফনফযাগ। (ফঝ-৩) যচনা ও ফযচারনা: টযদওোন যফন। াফবনদে: 
টভাাযযপ কফযভ, পারুক াঅদভদ, সুভাাআো ফভু, াঈফভঝরা প্রভখূ। 

০৮:১০ ফফযফতীন নািক: কফফয জন্য াত্রী টখাঁজা দচ্ছ। যচনা: পাফভ াআফদন াযওোয। 
ফযচারনা: দীাংকয দীন। াফবনদে: াআদয মাদকয, ফফদযা ফনা ভীভ, াূফঝ ভজভুদায, রােরা 
াান, ডা. এজাজ, সুলভা যকায প্রভখূ। 

০৯:১৫ কদভডী টা: যিফযি। প্রদমাজক: াান াআাঈসুপ খান। াঈস্থানা: াজু খাদদভ। 
াাংগ্রদে: াঅেুর কাদদয, াান ভাসুদ, াঅফু টনা যফন ও তাদযক াঅদভদ। 
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০৯:৫০ ধাযাফাফক নািক: টগারভার। (ফঝ-৩) যচনা ও ফয: ভুাম্মদ টভাস্তপা কাভার যাজ। 
াফবনদে: টভৌসুভী, চঞ্চর টচৌধুযী, াান ভাসুদ, ডাাঃ এজাজ, তাফনো াঅদভদ, াজু খাদদভ, ফাফয 
প্রভখূ। 

১১:১৫ নািক: টভদেফি কথা ফফরদফ টপ্রভ কফযদফ না। যচনা: কাজী াীরৃর াআরাভ। ফযচারনা: 
ারাাঈফিন রাবরু। াফবনদে: ফনরে, ভভ, যচনা খান প্রভখূ। 

 

াইদদয ৪থঝ ফদন: 
১০:০৫ ফাাংরা ছাোছফফ: টদাস্ত াঅভায। ফযচারক: এভ. এভ. যকায। াফবনদে: টপযদদৌ, 

াফনূয, ভেূযী, াঅফভন খান, রভােূন পফযদী, াদদক ফাচ্চু প্রভখূ। 

০২:৩৫ টিফরফপল্ম: ফথভ াং। গল্প: টগারাভ টাযাফ টদারৃর। নািযরূ: াঅদনান াঅদীফ খান। 
ফযচারনা: টগারাভ টাযাফ টদারৃর। াফবনদে: তাফযক াঅনাভ খান, ফযফচ টারােভান, চঞ্চর 
টচৌধুযী, াঅেুলা যানা, ভাভুরৃয যভান ফভিু প্রভখূ। 

০৫:৩০ িীতানুষ্ঠান: ম্পকঝ জুদি গান। (ফঝ-২) প্রদমাজক: জাািীয টচৌধুযী। াঈস্থানা: 
টদফাীল ফফশ্বা। াফতফথ: নকীফ খান ও ফরু খান। 

০৬:৩৫ ধাযাফাফক নািক: ভাফনফযাগ। (ফঝ-৪) যচনা ও ফযচারনা: টযদওোন যফন। াফবনদে: 
টভাাযযপ কফযভ, পারুক াঅদভদ, সুভাাআো ফভু, াঈফভঝরা প্রভখূ। 

০৮:১০ নািক: ফদযানাভীন। যচনা ও ফযচারনা: ফগো াঈফিন টফরভ। াফবনদে: পাযা রুভা, 
াঅগুন, াআদয মাদকয, ফল্পী যকায াু, পারুক টাদন প্রভখূ। 

০৯:৫০ িীতানুষ্ঠান: ীলঝ াঁচ। প্রদমাজক: াঅরদেড টখাকন। াাংগ্রদে: টক্লাজাঅ তাযকা 
রােরা, টাাগ, িুিুর, জান্পাত ও ঋতুযাজ। 

১১:১৫ এোযদির ফনদফফদত টিফরফপল্ম: াআন্ফফর পাাআব। ফচত্রনািয: টদফাীল াওরাদায। ভূর 
বাফনা ও ফযচারনা: তাফনভ যভান াাংরৄ। াফবনদে: াআদয মাদকয, ম্পা টযজা, ভুফনযা ফভিু, 
এযাদরন রৄভ্র, াফচঝতা স্ধফঝো, ফপ্রেতা াআপদতখায, তাফযপ যভান, তুমঝ প্রভখূ। 
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াইদদয ৫ভ ফদন: 
১০:০৫ ফাাংরা ছাোছফফ: াঅভায স্বপ্ন াঅভায াংায। ফযচারনা: ভনতাজুয যভান াঅকফয।  
াফবনদে: ফডজর, ূফেঝভা, াঅফভন খান, টযফ, জাদেদ খান, কাজী াোত প্রভখূ। 

০২:৩৫ টিফরফপল্ম: াঅঁধাদযয াফান। যচনা: ভারুপ টযভান। ফযচারনা: ভাপুজ াঅদভদ। 
াফবনদে: ভাপুজ াঅদভদ, ফনুন, যাফখ, ালঝা, ফাায প্রভখু। 

০৫:৩০ িীতানুষ্ঠান: ম্পকঝ জুদি গান। (ফঝ-৩) প্রদমাজক: জাািীয টচৌধুযী। াঈস্থানা: 
টদফাীল ফফশ্বা। াফতফথ: াঅফফদা সুরতানা ও সুভন। 

০৬:৩৫ ধাযাফাফক নািক: ভাফনফযাগ। (ফঝ-৫) যচনা ও ফযচারনা: টযদওোন যফন। াফবনদে: 
টভাাযযপ কফযভ, পাযচক াঅদভদ, সুভাাআো ফভু, াঈফভঝরা প্রভখূ। 

০৮:১০ নািক: ভদনয ভত ভন। যচনা ও ফযচারনা: াআভযাাঈর যাপাত। াফবনদে: তাান, ফতা, 
টভদজাফফন, াদফযী াঅরভ, ভাসুদ াঅরী খান প্রভখূ। 

০৯:৫০ সিত িীদতয ানুষ্ঠান: বাদরাফাফ বাদরাফাফ। প্রদমাজক: নুরুজ্জাভান। াাংগ্রদে: ত-ু
ফনঝঝয, াআফযায ফিু-সচতী, াফন-াফা, াআভযান-ূজা, ফনফতা-ফকদায। 

১১:১৫ স্টুফডও রাাআপ কনািঝ: যক াঈাআথ ফদযানাভীন। প্রদমাজক: টজানাদেদ ফফন ফজো। 

 

াইদদয ৬ষ্ঠ ফদন: 
১০:০৫ ফাাংরা ছাোছফফ: যাংফাজ। ফযচারক: জররুর ক। াফবনদে: যাজ্জাক, ফফফতা প্রভখূ। 

০২:৩৫ টিফরফপল্ম: টজফভন ও তায এক গুচ্ছ পরু। যচনা ও ফযচারনা: াগয জাান। াফবনদে: 
াফ কফযভ, াআদস্তখাফ ফদনায, ানা, াফফা জাান, ারুন, ফযন প্রভখূ।  

০৫:৩০ ফাপ্পী রাফিীয একক িীতানুষ্ঠান: রাাআপ াপ এ ফরদজন্ড। প্রদমাজক: ওোফরৃর াআরাভ 
রৄভ্র। 
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০৬:৩৫ ধাযাফাফক নািক: ভাফনফযাগ। (ফঝ-৬) যচনা ও ফযচারনা: টযদওোন যফন। াফবনদে: 
টভাাযযপ কফযভ, পারুক াঅদভদ, সুভাাআো ফভু, াঈফভঝরা প্রভখূ। 

০৮:১০ নািক: ফচফি। যচনা: সেদ ভঞু্জরুর াআরাভ। ফযচারনা: াঅফুর াোত। াফবনদে: টতৌফকয 
াঅদভদ, তাফনো াঅদভদ, গাজী যাকাদেত, সেদ াান াআভাভ প্রভখূ। 

০৯:৫০ ফরৄদদয ভযাগাফজন: কল্পদরাদকয স্বপ্নডানা। প্রদমাজক: জাািীয টচৌধুযী। াঈস্থানা: 
ভাাআা ও ফফদভ। াাংগ্রদে: ফফজ্ঞাদনয ফফফবন্প ফরৄ, ভাকঝ ার যাাঈন্ডায ও াদা’য ফরৄ 
ফল্পীফৃন্দ। 

১১:১৫ নািক: ভুদখা জীফন। াফবনদে: টতৌফকয াঅদভদ, ফফাা াোত, কুভকুভ াান প্রভখূ। 

 

াইদদয ৭ভ ফদন: 
১০:০৫ ফাাংরা ছাোছফফ: ফতাভাতায াঅভানত। ফযচারক: এপ াঅাআ ভাফনক। াফবনদে: যাজ্জাক, 

কফযী, ভান্পা, ূফেঝভা, াু ফফশ্বা প্রভখূ। 

০২:৩৫ টিফরফপল্ম: াঅকা টজািা টভঘ। যচনা: ারুে টচৌধুযী। ফযচারনা: চেফনকা টচৌধুযী। 
াফবনদে: াঅরী মাদকয, াঅরভগীয, ূফঝো ভুত্মাপা, ীরৃজ্জাভান টফরভ, াঅপানা ফভফভ, ভাপুজ 
াঅদভদ, ম্পা টযজা, াফযকা প্রভখূ। 

০৫:৩০ প্রফীেদদয ফনদে ানুষ্ঠান: জীফদনয প্তফেঝ। প্রদমাজক: টভাাম্মদ াাফুফিন। গান: সুধীন 
দা-নীফরভা দা। াাংগ্রদে: টপযদদৌী যভান, এফফএভ ভুা, াঅদযফপন ফফিকী। 

০৬:৩৫ ধাযাফাফক নািক: ভাফনফযাগ। (ফঝ-৭) যচনা ও ফযচারনা: টযদওোন যফন। াফবনদে: 
টভাাযযপ কফযভ, পাযচক াঅদভদ, সুভাাআো ফভু, াঈফভঝরা প্রভখূ। 

০৮:১০ নািক: কাদরা াঅয ধদরা ফাফদয টকফর। যচনা ও ফয: াঅরী ফপদা একযাভ টতাদজা।  
াফবনদে: াঈফভঝরা কয, ফভরৄ াফব্বয, াদফযী াঅরভ, ভাভুনুয যফদ প্রভখূ। 

০৯:৫০ টফরদেফি টা: টভা ভাফরনী দয ফিভ গারঝ। প্রদমাজক: রভােূন পফযদ। 

১১:১৫ ফপল্ম ক্লাফ এযাওোডঝ। প্রদমাজক: ওোফরৃর াআরাভ রৄভ্র।  
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ছে দটদব 
ইদেয দেন 
কার ১০-৩০ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ: টাকায ছেদ  ছরভ ফড় (াদকফ খান, ু দফশ্বা)।  

৩-০০ ছানারী দেন রূারী গান (নু ফড় ুা, দভ ুছে)।  

৬-০০ নাটক।  

৭-৪৫ বূতগুদরা ডাকাত দরা।  

৯-০০ ফাঘফদন্দ েয ভাআন্ড ছগভ।  

৯-৪৫ কর-এয গান (নুভ যা )। 
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ইদেয যদেন 
কার ১০-৩০ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ: ভন দেদ দ  ছতাভাদক (দনযফ, ছযদ, ম্রাট, াাযা)।  

৩-০০ ছানারী দেন রূারী গান (দনরুদ্ধ ছনগুপ্ত, ছেফরীনা যূ)।  

৬-০০ নন্ত-ফলণা ধাযাাত (নন্ত জদরর, ফলণা)।  

৭-৪৫ একদট বাদরা রাগায গল্প।  

৯-০০ ফাঘফদন্দ েয ভাআন্ড ছগভ।  

৯-৪৫ কর-এয গান (এরঅযদফ)। 

 

ইদেয তৃতী  দেন 
কার ১০-৩০ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ: ভদন রাদর্ অদ া তুদভ (াদকফ খান, ু দফশ্বা, যাজ্জাক, 
দভা ওোগয)।  

৩-০০ ছানারী দেন রূারী গান (েম্পা ফদর্ক, দরাক ছন)।  

৬-০০ নাটক।  

৭-৪৫ তাযাদেয রদুকােদুয।  

৯-০০ ফাঘফদন্দ েয ভাআন্ড ছগভ।  

৯-৪৫ কর-এয গান (পাদভো নফী)। 

 

যফাখী দটদব 
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ইদেয দেন 
কার ৯-১৫ য যে দকদেয দভদেয।  

১০-২৫ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ: ও দর া তুদভ ছকািা  (াদকফ খান, দয াজ, াফনযূ)।  

২-৩০ শুধ ুদদনভায গান।  

৩-০০ দন ত দন দত দনতান্তআ।  

৪-১০ ছফস্ট ফ াদকরা জাপয।  

৫-১০ নাটছকয গান।  

৬-১৫ দভঈদজক দকদেন।  

৭-৩৫ এআ ম্পদকণয নাভ জাদন না।  

৮-৫০ নতৃযানুষ্ঠান।  

১০-২৬ ফদযাআরযা ছারা ছকাদট টাকা ছতারা।  

১১-০০ একজন বদ্রভদরা িফা ভাদ য গল্প।  

১২-০০ অনপ্লাগড ছভাদভন্ট (ফাপ্পা ভজভুোয, তুদন, শুব, কাদনজ সুফর্ণা)। 

 

ইদেয যদেন 
কার ৯-১৫ য যে দকদেয দভদেয।  

১০-২৫ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ: ন্তান অভায ংকায (াদকফ খান, ু দফশ্বা)।  

২-২৫ শুধ ুদদনভায গান।  

৩-০০ পুরযী যাজুত্র অয অদভদত্ত।  
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৪-১০ ছফস্ট ফ খুযীে অরভ।  

৫-১০ এপএনএপ।  

৬-১৫ দভঈদজক দকদেন।  

৭-৩৫ দফফর্ণ রজাদত।  

৮-৫০ নতৃযানুষ্ঠান।  

১০-২৬ ফদযাআরযা ছারা ছকাদট টাকা ছতারা।  

১১-০০ ুদং ছর।  

১২-০০ অনপ্লাগড ছভাদভন্ট (াান, দফপ্লফ, দতভা, খাদরে)। 

 

ইদেয তৃতী  দেন 
কার ৯-১৫ াদট ছা।  

১০-২৫ ূর্ণদেঘণয ফাংরা  দফ: দনঃশ্বা অভায তুদভ (াদকফ খান, ছযাভানা, দভত াান, যাজ্জাক)।  

২-২৫ শুধ ুদদনভায গান।  

৩-০০ দদস্টভ।  

৪-১০ ছফস্ট ফ ফীয অদভে।  

৫-১০ অড্ডা।  

৬-১৫ দভঈদজক দকদেন।  

৭-৩৫ গতণ।  

৮-৫০ স্টায অড্ডা (াওন, তাদযন ও ইদতা)।  

১০-২৬ ফদযাআরযা ছারা ছকাদট টাকা ছতারা।  
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১১-০০ ফাদড় নাম্বায ৪৫।  

১২-০০ অনপ্লাগড ছভাদভন্ট (সুভন, দরংকন, অদরপ অরাঈদিন, দভজান)। 
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