
ঈদ-উ-আযহা ২০১৬ টিটি গাইড 

SUJONHERA.COM 

ঈদদর টদন [১৩/০৯/২০১৬]  
কিডস্ কনন ফপস্ট „কননেরা ওয়ান্স আন এ টাইভ‟ 

ভয় : িার ০৯:০০ 

চযাননর : Gazi TV 

ঈদ আনয়াজন “ইনে ঘকুি” 

ভয় : িার ০৯:১৫ 

চযাননর : Boishakhi Television 

কশুনদয অনুষ্ঠান: আফায এনরা ঈদ 

ভয় : িার ০৯:৩০ 

চযাননর : NTV 

কশুন াল ভযাগাকজন অনুষ্ঠান: আনন্দনরানি 

ভয় : িার ০৯:৩০ 

চযাননর : SA TV 

ূর্ণদদঘণয চরকিত্র „মকদ ফউ ানজা ফগা‟ 

ভয় : িার ১০:০০ 

চযাননর : Maasranga TV 

ূর্ণদদঘণয ফাাংরা চরকিত্র “ াযাননা কদন ” 

ভয় : িার ১০:০০ 

চযাননর : SA TV 



ফাাংরা কফনভা : ভনন প্রানর্ আনছা 

ভয় : িার ১০:২০ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ফাাংরা ছায়াছকফ „বুর মকদ য় ‟ 

ভয় : িার ১০:৩০ 

চযাননর : ATN Bangla 

ূযফী ঈদ আনন্দ 

ভয় : িার ১০:৩০ 

চযাননর : Channel i 

ফটকরকপল্ম ফভনঘয আিানর 

ভয় : িার ১১:৩০ 

চযাননর : Channel i 

ফগানেন কফন ফপস্ট „নীর আিানয কননচ‟ 

ভয় : িার ১১:৩০ 

চযাননর : Gazi TV 

ঈনদয কফনল ফটকরকপল্ম “স্ট” 

ভয় : দুুয ০২:২০ 

চযাননর : SA TV 

ঈনদয কফনল ধাযাফাকি নাটি : প্রফাী াত্র ও এিকট চাাঁদ ভখু 

ভয় : দুুয ০২:৩০ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ওয়ােণ কটকব কপ্রকভয়ায ভহুয়া সুন্দযী 

ভয় : দুুয ০২:৩০ 

চযাননর : Channel i 

ূর্ণদদঘণয চরকিত্র „ফিয়াভ  ফেনি ফিয়াভ ‟ 

ভয় : দুুয ০২:৩০ 

চযাননর : Maasranga TV 



ফটকরকপল্ম: ফভঘফাকরিা 

ভয় : দুুয ০২:৩৫ 

চযাননর : NTV 

ফযাভাকটটি কনন ফপস্ট „ বানরাফাায রার ফগারা‟ 

ভয় : কফিার ০৩:০০ 

চযাননর : Gazi TV 

ঈনদয „কভউকজি ভাকি‟ 

ভয় : কফিার ০৩:১০ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ঈনদয কফনল ধাযাফাকি নাটি : উনিা িে 

ভয় : কফিার ০৪:১০ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ঈদ উরনে কফনল অনুষ্ঠান „Toast of the town‟ 

ভয় : কফিার ০৪:৩০ 

চযাননর : SA TV 

দরীয় ন ৃযানুষ্ঠান: স্বপ্নুযী 

ভয় : কফিার ০৫:১৫ 

চযাননর : NTV 

ঈদ উর আমা ২০১৬ উরনে কফনল অনুষ্ঠান „ First Date‟ 

ভয় : কফিার ০৫:২০ 

চযাননর : SA TV 

এিি াংগী ানুষ্ঠান ফলণায় ফনে 

ভয় : কফিার ০৫:৪০ 

চযাননর : Channel i 

কযজনার োভা ফপস্ট „কয‟ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:০০ 

চযাননর : Gazi TV 



ধাযাফাকি নাটি: কুসুভ কুসুভ ফপ্রভ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:১০ 

চযাননর : NTV 

ঈনদয কফনল ধাযাফাকি নাটি : ঘয জাভাই 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:১৫ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ঈনদয ধাযাফাকি নাটি : ক ন দুগুনর্ ছয়  

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২০ 

চযাননর : Maasranga TV 

কফফনাদনভরূি অনুষ্ঠান: ঠাৎ এিকদন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২০ 

চযাননর : SA TV 

ঈনদয ৬ নফণয কফনল ধাযাফাকি নাটি „অযাবানযজ আরাভ এয কফফা কফভ্রাট‟ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২৫ 

চযাননর : BanglaVision 

ধাযাফাকি নাটি: াদা িানরা যকঙন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:০০ 

চযাননর : NTV 

ঈনদয এিি  নাটি : ায নাকি কজ ? 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩০ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ঈনদয কফনল ধাযাফাকি নাটি: জাস্ট ফভকযড 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩৫ 

চযাননর : SA TV 

ঈনদয ধাযাফাকি নাটি „ফযাদ ফভঘ এফাং আকভ‟ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযাননর : ATN Bangla 



ঈনদয এিি  নাটি : রকজি রক প 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযাননর : Maasranga TV 

নাটি অাংি ফলাি 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৫০ 

চযাননর : Channel i 

কফনল ধাযাফাকি নাটি „বানরা োিায ৭কট উায়‟ 

ভয় : যা  ০৮:০০ 

চযাননর : Gazi TV 

নাটি: নীর ফযৌনেয ঘ্রার্ 

ভয় : যা  ০৮:০৫ 

চযাননর : NTV 

ঈনদয ধাযাফাকি নাটি „কভ ফযয়ী ভক ন‟ 

ভয় : যা  ০৮:১৫ 

চযাননর : ATN Bangla 

ফযাভাকটটি োভা ফপস্ট „আনগ মকদ জান াভ‟ 

ভয় : যা  ০৮:৩০ 

চযাননর : Gazi TV 

ঈনদয কফনল ধাযাফাকি নাটি : ফউকগকয 

ভয় : যা  ০৮:৪০ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ঈনদয কফনল নাটি : িাি অেফা িযািটা 

ভয় : যা  ০৮:৫০ 

চযাননর : SA TV 

ঈনদয ফকরনেকট ফা „ন ুন জকুট‟ 

ভয় : যা  ০৯:০০ 

চযাননর : Maasranga TV 



কভকডয়ায ফকরনেকটনদয কননয় কফনল „ফকরনেকট ফপস্ট‟ 

ভয় : যা  ০৯:৩০ 

চযাননর : Gazi TV 

নাটি কুকি 

ভয় : যা  ০৯:৩৫ 

চযাননর : Channel i 

ধাযাফাকি নাটি: াফনরট গুফনরট 

ভয় : যা  ০৯:৫০ 

চযাননর : NTV 

িনভকড োভা ফপষ্ট „দযা ফ‟ 

ভয় : যা  ১০:৩০ 

চযাননর : Gazi TV 

ঈনদয জনকপ্রয় গান কননয় খটডনাটি : এি ভনুঠা বানরাফাা (এই ভন ফ াভানি কদরাভ) 

ভয় : যা  ১০:৩০ 

চযাননর : Maasranga TV 

ঈনদয কফনল এিি নাটি : ফজািা াকর ফপ্রভ 

ভয় : যা  ১০:৩৫ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ইবা যভাননয এিি ঙ্গী ানুষ্ঠান „ভন ভানননা‟ 

ভয় : যা  ১০:৪০ 

চযাননর : ATN Bangla 

ঈনদয ৬ নফণয কফনল ধাযাফাকি “ খন্দিায ানফ” 

ভয় : যা  ১০:৪৫ 

চযাননর : SA TV 

ধাযাফাকি নাটি: কফউকট ফফাট 

ভয় : যা  ১১:০০ 

চযাননর : NTV 



ঈনদয কফনল ঙ্গী ানুষ্ঠান : অনুবনফ ঈদ 

ভয় : যা  ১১:২০ 

চযাননর : SA TV 

ঈনদয কভউকজিযার ফা:- কভউকজি ফভানভটট 

ভয় : যা  ১১:৩০ 

চযাননর : Boishakhi Television 

ফটকরকপল্ম ফপষ্ট „এক্স ওয়াই ফজড কযটানণ‟ 

ভয় : যা  ১১:৩০ 

চযাননর : Gazi TV 

ঈনদয ফটকরকপল্ম : ু ুর ু ুর 

ভয় : যা  ১১:৩০ 

চযাননর : Maasranga TV 

নাটি: ফজরা 

ভয় : যা  ১১:৩০ 

চযাননর : NTV 

কফনল ভযাগাকজন „িনভকড আওয়ায ঈদ ফোর‟ 

ভয় : যা  ১১:৫০ 

চযাননর : ATN Bangla 

 

 

 

 

 

 

 

 



ঈদ-উ-আযহা ২০১৬ টিটি গাইড 

SUJONHERA.COM 

ঈদদর ২য় টদন [১৪/০৯/২০১৬] 
ভযাগাজজন অনুষ্ঠান বালরাফাায ফাাংরালে 

ভয় : যাত ১২:০০ 

চযালনর : Channel i 

লরট নাইট সলন লপষ্ট „ভধু ূসন িভা’ 

ভয় : যাত ০২:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঙ্গীতানুষ্ঠান: েুটট রৃেলয়য ুলয 

ভয় : কার ০৮:৩০ 

চযালনর : NTV 

সশুলেয সফলল অনুষ্ঠান: ঈে গুভ 

ভয় : কার ০৯:৩০ 

চযালনর : NTV 

সশুলতাল ভযাগাজজন অনুষ্ঠান: আনন্দলরালক 

ভয় : কার ০৯:৩০ 

চযালনর : SA TV 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „জীফন াংায’ 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 



ূর্ িদেঘ িয ফাাংরা চরজিত্র “ চকযী ” 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : SA TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ: েুই সৃিফী 

ভয় : কার ১০:০৫ 

চযালনর : NTV 

ওয়ার্ল্ি টটসব সিসভয়ায কৃষ্ডক্ষ 

ভয় : কার ১০:১৫ 

চযালনর : Channel i 

ফাাংরা সলনভা „ূর্ িদেঘ িয লিভ কাসনী ২’ 

ভয় : কার ১০:২০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ূর্ িদেঘ িয ফাাংরা ছায়াছসফ „ভাধী’ 

ভয় : কার ১০:৩০ 

চযালনর : ATN Bangla 

লগালর্ল্ন সলন লপস্ট „এতটুকু আা’ 

ভয় : কার ১১:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয লটসরসপল্ম „সপলয মাওয়া লরা না’ 

ভয় : েুুয ০২:১০ 

চযালনর : BanglaVision 

ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম “ সভযয লগভ” 

ভয় : েুুয ০২:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : িফাী াত্র ও একটট চা াঁে ভুখ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 



লটসরসপল্ম াসরলকয ডানা লোলয়লরয সল 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Channel i 

লটসরসপল্ম: াইলযন 

ভয় : েুুয ০২:৩৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক সলন লপস্ট „লভাষ্ট ওলয়রকাভ’ 

ভয় : সফকার ০৩:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ „ুইটাটি’ 

ভয় : সফকার ০৩:১০ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : উলা কিা 

ভয় : সফকার ০৪:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

পাভ িায ্লগইভ লা কৃললকয ঈে আনন্দ 

ভয় : সফকার ০৪:৩০ 

চযালনর : Channel i 

ঈে উরলক্ষ সফলল অনুষ্ঠান „Toast of the town‟ 

ভয় : সফকার ০৪:৩০ 

চযালনর : SA TV 

নতৃযানুষ্ঠান: নীর াালয ধালয 

ভয় : সফকার ০৫:১৫ 

চযালনর : NTV 

ঈে উর আমা ২০১৬ উরলক্ষ সফলল অনুষ্ঠান „ First Date‟ 

ভয় : সফকার ০৫:২০ 

চযালনর : SA TV 



সযজনার ড্রাভা লপস্ট „সনফ িাচন’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : ঘয জাভাই 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:১৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

 

সফলনােনভূরক অনুষ্ঠান: ঠাৎ একসেন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল একক নাটক :  জজভ এন্ড জজসন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক: জাস্ট লভসযড 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয একক নাটক : াত ফের 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক নাটকীয় ফাস্তফ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৫০ 

চযালনর : Channel i 

নাটক: কভরা যাঙা লযাে 

ভয় : যাত ০৮:০৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক ড্রাভা লপস্ট „আভায সয়ায ভালঝ’ 

ভয় : যাত ০৮:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 



ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : ফউসগসয 

ভয় : যাত ০৮:৪০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয খন্ড নাটক „চুটকী বান্ডায ২’ 

ভয় : যাত ০৮:৪৫ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয সফলল নাটক : স্বলেয ভত সেন 

ভয় : যাত ০৮:৫০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয কলভসড লা „াজ ুাফধান’ 

ভয় : যাত ০৯:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 

একক নতৃযানুষ্ঠান: উফ আসভ ডানা লভলর 

ভয় : যাত ০৯:০০ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয ধাযাফাসক নাটক „ত্র’ 

ভয় : যাত ০৯:২০ 

চযালনর : ATN Bangla 

নাটক ফন্ত ফাতাল 

ভয় : যাত ০৯:৩৫ 

চযালনর : Channel i 

কলভসড ড্রাভা লপষ্ট „সরয়াকলতয রটাযী’ 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয জনসিয় গান সনলয় খন্ডনাটক : এক ভুলঠা বালরাফাা(আফায এলরা লম ন্ধ্যা শুধু েুজলন 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 



ঈলেয সফলল একক নাটক : লিভ সনজ োসয়লে করুন? 

ভয় : যাত ১০:৩৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয ৬ লফ িয সফলল ধাযাফাসক “ খন্দকায ালফ” 

ভয় : যাত ১০:৪৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ঙ্গীতানুষ্ঠান : অনুবলফ ঈে 

ভয় : যাত ১১:২০ 

চযালনর : SA TV 

লটসরসপল্ম লপষ্ট „ভাসন ফযাগ’ 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয লটসরসপল্ম : ইট’ ভাই রাব লস্টাসয 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক: সভস্টায এন্ড সভল 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয সফলল ভযাগাজজন „ধনযফাে’ 

ভয় : যাত ১১:৫০ 

চযালনর : ATN Bangla 

 

 

 

 

 

 



ঈদ-উ-আযহা ২০১৬ টিটি গাইড 

SUJONHERA.COM 

ঈদদর ৩য় টদন [১৫/০৯/২০১৬] 
লরট নাইট সলন লপষ্ট „ভাটটয পুর’ 

ভয় : যাত ০২:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঙ্গীতানুষ্ঠান: লি লমলত লমলত 

ভয় : কার ০৮:৩০ 

চযালনর : NTV 

সশুলতাল সফলনােনভূরক অনুষ্ঠান: ভলনয ভাজঝ 

ভয় : কার ০৯:৩০ 

চযালনর : SA TV 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „জনভ জনলভয লিভ’ 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ূর্ িদেঘ িয ফাাংরা চরজিত্র “ াংায ” 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : SA TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ: লগারাী এখন সফরালত 

ভয় : কার ১০:০৫ 

চযালনর : NTV 



ফাাংরা সলনভা :ফায উলয তুসভ 

ভয় : কার ১০:২০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ফাাংরা ছায়াছসফ  „সছন্নভূর’ 

ভয় : কার ১০:৩০ 

চযালনর : ATN Bangla 

লগালর্ল্ন সলন লপস্ট „াযালনা ভাসনক’ 

ভয় : কার ১১:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম “সেলন াসকফ যালত রুারী” 

ভয় : েুুয ০২:২০ 

চযালনর : SA TV 

সফলল ঙ্গীতানুষ্ঠান „সবজয়ুার টটউন’ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : িফাী াত্র ও একটট চা াঁে ভুখ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম কখলনা কখলনা 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Channel i 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „ভলনয ভালঝ তুসভ’ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

লটসরসপল্ম: বালরাফাায াংজিভারা 

ভয় : েুুয ০২:৩৫ 

চযালনর : NTV 



লযাভাসিক সলন লপস্ট „লভাষ্ট ওলয়রকাভ-২ 

ভয় : সফকার ০৩:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ „লিভ ভালননা ফাধা’ 

ভয় : সফকার ০৩:১০ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈে লিাগ্রাভ “নায়ক নাসয়কা সবলরন” 

ভয় : সফকার ০৩:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : উলা কিা 

ভয় : সফকার ০৪:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম াংলমাগ লেয়া ম্ভফ লে না 

ভয় : সফকার ০৪:৩০ 

চযালনর : Channel i 

ঈে উরলক্ষ সফলল অনুষ্ঠান „Toast of the town‟ 

ভয় : সফকার ০৪:৩০ 

চযালনর : SA TV 

ঙ্গীতানুষ্ঠান: স্বর্ িারী ভলয়য গান 

ভয় : সফকার ০৫:১৫ 

চযালনর : NTV 

ঈে উর আমা ২০১৬ উরলক্ষ সফলল অনুষ্ঠান „ First Date‟ 

ভয় : সফকার ০৫:২০ 

চযালনর : SA TV 

সযজনার ড্রাভা লপস্ট „ফা লফটা লেলয উয’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:০০ 

চযালনর : Gazi TV 



ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : ঘয জাভাই 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:১৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

সফলনােনভূরক অনুষ্ঠান: ঠাৎ একসেন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয একক নাটক : আতাংসকত ভুন্না 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক: জাস্ট লভসযড 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয ধাযাফাসক নাটক „লযাে লভঘ এফাং আসভ’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয একক নাটক : এ সফউটটপুর লড 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক া াঁসচ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৫০ 

চযালনর : Channel i 

সফলল ধাযাফাসক নাটক „বালরা িাকায ৭টট উায়’ 

ভয় : যাত ০৮:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

নাটক: রুে যলঙয ফায়না 

ভয় : যাত ০৮:০৫ 

চযালনর : NTV 



ঈলেয ধাযাফাসক নাটক „সভতফযয়ী ভসতন’ 

ভয় : যাত ০৮:১৫ 

চযালনর : ATN Bangla 

লযাভাসিক ড্রাভা লপস্ট „ভন শুধ ুভন ছুাঁ লয়লছ’ 

ভয় : যাত ০৮:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয খন্ড নাটক „চুটকী বান্ডায ২’ 

ভয় : যাত ০৮:৪৫ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয সফলল নাটক“ যালর্য গীন সবতয” 

ভয় : যাত ০৮:৫০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয লসরলেটট লা „স্টায নাইট’ 

ভয় : যাত ০৯:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 

যফীন্দ্রনালিয গান সনলয় সভউজজক সবসডও: একটুকু লছা াঁয়া রালগ 

ভয় : যাত ০৯:০০ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয ধাযাফাসক নাটক „ত্র’ 

ভয় : যাত ০৯:২০ 

চযালনর : ATN Bangla 

নাটক তায েুটট লচাখ 

ভয় : যাত ০৯:৩৫ 

চযালনর : Channel i 

কলভসড ড্রাভা লপষ্ট „ সফলেী ফউ’ 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 



ঈলেয জনসিয় গান সনলয় খন্ডনাটক : এক ভুলঠা বালরাফাা(এখনলতা ভয় বালরাফাায) 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ঈলেয একক নাটক : আসভ সএ ারভান ফরসছ 

ভয় : যাত ১০:৩৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয ৬ লফ িয সফলল ধাযাফাসক “ খন্দকায ালফ” 

ভয় : যাত ১০:৪৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ঙ্গীতানুষ্ঠান : অনুবলফ ঈে 

ভয় : যাত ১১:২০ 

চযালনর : SA TV 

লটসরসপল্ম লপষ্ট „ভুলখা’ 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয লটসরসপল্ম : সভট সভ লনবায 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম „নীরাব সফস্মযর্’ 

ভয় : যাত ১১:৫০ 

চযালনর : ATN Bangla 

 

 

 

 

 



ঈদ-উ-আযহা ২০১৬ টিটি গাইড 

SUJONHERA.COM 

ঈদদর ৪র্থ টদন [১৬/০৯/২০১৬] 
লরট নাইট সলন লপষ্ট „এযই নাভ বালরাফাা’  

ভয় : যাত ০২:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

সশুলতাল সফলনােনভূরক অনুষ্ঠান: ভলনয ভাজঝ 

ভয় : কার ০৯:৩০ 

চযালনর : SA TV 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „ভাই লনভ ইজ ুরতান’ 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ূর্ িদেঘ িয ফাাংরা সলনভা: েুয ফনুয 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : SA TV 

ফাাংরালে সিসভয়ায ডাই াডি-১ 

ভয় : কার ১০:০৫ 

চযালনর : Channel i 

ফাাংরা ছায়াছসফ: ওয়াসন িাং 

ভয় : কার ১০:০৫ 

চযালনর : NTV 



ফাাংরা সলনভা : আভায িালর্য সিয়া 

ভয় : কার ১০:২০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ফাাংরা ছায়াছসফ „সচযসেন আসভ লতাভায’ 

ভয় : কার ১০:৩০ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম: িতীক্ষা 

ভয় : েুুয ০২:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : িফাী াত্র ও একটট চা াঁে ভুখ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম জজসনয়া 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Channel i 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „তাযকা াঁটা’ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

লটসরসপল্ম: বারফাায গল্পভগ্র 

ভয় : েুুয ০২:৩৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক সলন লপস্ট „ ূর্ ি দেঘয লিভ কাসনী’ 

ভয় : সফকার ০৩:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈে আকল ির্ - মােুয য 

ভয় : সফকার ০৩:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 



ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : উলা কিা 

ভয় : সফকার ০৪:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম লরলগ লিলকা লযাসভও 

ভয় : সফকার ০৪:৩০ 

চযালনর : Channel i 

ঙ্গীতানুষ্ঠান: আভায িিভ 

ভয় : সফকার ০৫:১৫ 

চযালনর : NTV 

ঈে উর আমা ২০১৬ উরলক্ষ সফলল অনুষ্ঠান „ First Date‟ 

ভয় : সফকার ০৫:২০ 

চযালনর : SA TV 

সযজনার ড্রাভা লপস্ট „আয চাচায সফলয়’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : ঘয জাভাই 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:১৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈে উরলক্ষ সফলনােনভূরক অনুষ্ঠান „রূারী েিায স্বর্ িারী জটুট’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয একক নাটক : যাজকুভাযী 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক: জাস্ট লভসযড 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩৫ 

চযালনর : SA TV 



ঈলেয ধাযাফাসক নাটক „লযাে লভঘ এফাং আসভ’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয একক নাটক : লরটায অফ যালবন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক ঈে এক্সলি 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৫০ 

চযালনর : Channel i 

নাটক: ফুজ আরলি একসেন 

ভয় : যাত ০৮:০৫ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয ধাযাফাসক নাটক „সভতফযয়ী ভসতন’ 

ভয় : যাত ০৮:১৫ 

চযালনর : ATN Bangla 

লযাভাসিক ড্রাভা লপস্ট „লকন এই সনিঃঙ্গতা’ 

ভয় : যাত ০৮:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয খন্ড নাটক „চুটকী বান্ডায ২’ 

ভয় : যাত ০৮:৪৫ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয লসরলেটট লা „লকসভসি’ 

ভয় : যাত ০৯:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 

আড্ডা ও লগইভ লা: ফাকা লফটা 

ভয় : যাত ০৯:০০ 

চযালনর : NTV 



ঈলেয ধাযাফাসক নাটক „ত্র’ 

ভয় : যাত ০৯:২০ 

চযালনর : ATN Bangla 

নাটক অনয লকান খালন 

ভয় : যাত ০৯:৩৫ 

চযালনর : Channel i 

কলভসড ড্রাভা লপষ্ট „োলবাসাং-৩০’ 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয জনসিয় গান সনলয় খন্ডনাটক : এক ভুলঠা বালরাফাা(একসেন লতাভায় না লেসখলর) 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ঈলেয সফলল নাটক : িম্পটায 

ভয় : যাত ১০:৩৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয ৬ লফ িয সফলল ধাযাফাসক “ খন্দকায ালফ” 

ভয় : যাত ১০:৪৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ঙ্গীতানুষ্ঠান : অনুবলফ ঈে 

ভয় : যাত ১১:২০ 

চযালনর : SA TV 

লটসরসপল্ম লপষ্ট „একটট অনয যকভ গল্প’ 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয লটসরসপল্ম : ক্র কালনকন 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 



নাটক: কত লম লতাভালক লফলসছ বালরা 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয লটসরসপল্ম „তাসভনায আকা এখন নীর’ 

ভয় : যাত ১১:৫০ 

চযালনর : ATN Bangla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ঈদ-উ-আযহা ২০১৬ টিটি গাইড 

SUJONHERA.COM 

ঈদদর ৫ম টদন [১৭/০৯/২০১৬] 
লরট নাইট সলন লপষ্ট „লিলভয তাজভর’ 

ভয় : যাত ০২:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „লখা াঁজ েয াচি’ 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ূর্ িদেঘ িয ফাাংরা চরজিত্র “কুসর ” 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : SA TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ: ভাই লনভ ইজ খান 

ভয় : কার ১০:০৫ 

চযালনর : NTV 

ওয়ার্ল্ি টটসব সিসভয়ায ভুাসপয 

ভয় : কার ১০:১৫ 

চযালনর : Channel i 

ফাাংরা সলনভা „ালফ নালভয লগারাভ’ 

ভয় : কার ১০:২০ 

চযালনর : Boishakhi Television 



ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম “ভলনয যলঙ যাঙালফা” 

ভয় : েুুয ০২:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : িফাী াত্র ও একটট চা াঁে ভুখ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম লডটটলনন ২ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Channel i 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „আকালছা াঁয়া বালরাফাা’ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

লটসরসপল্ম: ফুলরটিপ ভযালযজ 

ভয় : েুুয ০২:৩৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক সলন লপস্ট „সনিঃস্বাি ি বালরাফাা’ 

ভয় : সফকার ০৩:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

লসরলেটট লগইভ লা : রাই েয লগভ 

ভয় : সফকার ০৩:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : উলা কিা 

ভয় : সফকার ০৪:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম চা াঁলেয য 

ভয় : সফকার ০৪:৩০ 

চযালনর : Channel i 



ঈে উর আমা ২০১৬ উরলক্ষ সফলল অনুষ্ঠান „ First Date‟ 

ভয় : সফকার ০৫:২০ 

চযালনর : SA TV 

সযজনার ড্রাভা লপস্ট „টভটভ’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : ঘয জাভাই 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:১৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈে উরলক্ষ সফলনােনভূরক অনুষ্ঠান „রূারী েিায স্বর্ িারী জটুট’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয একক নাটক : গলল্পয সছলনয গল্প 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক: জাস্ট লভসযড 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয একক নাটক : নীর েুুয 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক আরসন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৫০ 

চযালনর : Channel i 

নাটক: লফগুর্ী সফলকলরয গল্প 

ভয় : যাত ০৮:০৫ 

চযালনর : NTV 



লযাভাসিক ড্রাভা লপস্ট „এ সক লনায আলরায়’ 

ভয় : যাত ০৮:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয সফলল নাটক টযাটু 

ভয় : যাত ০৮:৫০ 

চযালনর : SA TV 

নাটক ফাক ফাকুভ ায়যা 

ভয় : যাত ০৯:৩৫ 

চযালনর : Channel i 

কলভসড ড্রাভা লপষ্ট „এফাং সফফা’ 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয জনসিয় খন্ডনাটক : এক ভুলঠা বালরাফাা (বালরাফাা মলতা ফলা, জীফন তলতা ফ 

নয়) 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ঈলেয এক্সক্রুসব স্বল্প সফযতীয  একক নাটক : গাইড অফ সউভযাসনটট 

ভয় : যাত ১০:৩৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয ৬ লফ িয সফলল ধাযাফাসক “ খন্দকায ালফ” 

ভয় : যাত ১০:৪৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ঙ্গীতানুষ্ঠান : অনুবলফ ঈে 

ভয় : যাত ১১:২০ 

চযালনর : SA TV 

লটসরসপল্ম লপষ্ট „রূ কিায িজাসত’ 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 



ঈলেয লটসরসপল্ম : সফট রফন 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক: এযাফযা কা ডযাফযা 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয লটসরসপল্ম „বারফাায ফফা’ 

ভয় : যাত ১১:৫০ 

চযালনর : ATN Bangla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ঈদ-উ-আযহা ২০১৬ টিটি গাইড 

SUJONHERA.COM 

ঈদদর ৬ষ্ঠ টদন [১৮/০৯/২০১৬] 
লরট নাইট সলন লপষ্ট „লভঘরা আকা’  

ভয় : যাত ০২:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ফাাংরা সলনভা: লে 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ূর্ িদেঘ িয ফাাংরা চরজিত্র “ এ জীফন লতাভায আভায ” 

ভয় : কার ১০:০০ 

চযালনর : SA TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ: বালরাফাা ীভাীন 

ভয় : কার ১০:০৫ 

চযালনর : NTV 

ওয়ার্ল্ি টটসব সিসভয়ায লল ভালয সসযসত 

ভয় : কার ১০:১৫ 

চযালনর : Channel i 

ফাাংরা সলনভা „কাসফন নাভা’ 

ভয় : কার ১০:২০ 

চযালনর : Boishakhi Television 



ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম “শুধু লতাভায জলনয” 

ভয় : েুুয ০২:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : িফাী াত্র ও একটট চা াঁে ভুখ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম জরফউ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Channel i 

ূর্ িদেঘ িয চরজিত্র „লচাযাফাসর’ 

ভয় : েুুয ০২:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

লটসরসপল্ম: শ্রাফর্ এলসছর গান লয় 

ভয় : েুুয ০২:৩৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক সলন লপস্ট „ফন্ধু মখন ত্রু’ 

ভয় : সফকার ০৩:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ „আজফ লিভ’ 

ভয় : সফকার ০৩:১০ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : উলা কিা 

ভয় : সফকার ০৪:১০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

লটসরসপল্ম জাভাই অসবমান 

ভয় : সফকার ০৪:৩০ 

চযালনর : Channel i 



ঈে উর আমা ২০১৬ উরলক্ষ সফলল অনুষ্ঠান „ First Date‟ 

ভয় : সফকার ০৫:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক : ঘয জাভাই 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:১৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈে উরলক্ষ সফলনােনভূরক অনুষ্ঠান „রূারী েিায স্বর্ িারী জটুট’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:২০ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয একক নাটক : বালরারাগা বালরাফাা নয় যচনা 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল ধাযাফাসক নাটক: জাস্ট লভসযড 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৩৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয একক নাটক : কসফ আসভ লকভলন 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক ফযজিগত ফযাায 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৫০ 

চযালনর : Channel i 

নাটক: আকাী যলঙয লোরনা 

ভয় : যাত ০৮:০৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক ড্রাভা লপস্ট „এই ি মসে লল না য়’ 

ভয় : যাত ০৮:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 



ঈলেয একক নাটক : যালে ালফ ও একটট কালরা ফাক্স 

ভয় : যাত ০৮:৪০ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয সফলল নাটক: লল সফলকলরয লযাে 

ভয় : যাত ০৮:৫০ 

চযালনর : SA TV 

নাটক একজন মােুকয 

ভয় : যাত ০৯:৩৫ 

চযালনর : Channel i 

কলভসড ড্রাভা লপষ্ট „রুলকাচুসয গল্প’ 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয জনসিয় খন্ডনাটক : এক ভুলঠা বালরাফাা (লনা লচালখয রক সক লতাভায রূলয 

ঝরক) 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

ঈলেয একক নাটক : স্বলেয গাাংসচর 

ভয় : যাত ১০:৩৫ 

চযালনর : Boishakhi Television 

ঈলেয যভয ভযাগাজজন „লন্স অফ সউভয’ 

ভয় : যাত ১০:৪৫ 

চযালনর : ATN Bangla 

ঈলেয ৬ লফ িয সফলল ধাযাফাসক “খন্দকায ালফ” 

ভয় : যাত ১০:৪৫ 

চযালনর : SA TV 

ঈলেয সফলল ঙ্গীতানুষ্ঠান : অনুবলফ ঈে 

ভয় : যাত ১১:২০ 

চযালনর : SA TV 



লটসরসপল্ম লপষ্ট „স্বে মালফ ফাস’ 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয লটসরসপল্ম : লেকআ সযটান ি 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : Maasranga TV 

নাটক: েুটট গল্পই সলযানাভীন 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম 'শুভ্রায ওয়াযলড্রাফ' 

ভয় : যাত ১১:৫০ 

চযালনর : ATN Bangla 
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ঈদদর ৭ম টদন [১৯/০৯/২০১৬] 
লরট নাইট সলন লপষ্ট চায অক্ষলযয বালরাফাা 

ভয় : যাত ০২:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ফাাংরা ছায়াছসফ: জান আভায জান 

ভয় : কার ১০:০৫ 

চযালনর : NTV 

ফাাংরা ছায়াছসফ „বারফাা এক্সলি’ 

ভয় : কার ১০:৩০ 

চযালনর : ATN Bangla 

লটসরসপল্ম সফলন্ন লিভ 

ভয় : েুুয ১২:০৫ 

চযালনর : Channel i 

লটসরসপল্ম: লখায়াফ 

ভয় : েুুয ০২:৩৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক সলন লপস্ট „আভায িালনয স্বাভী’ 

ভয় : সফকার ০৩:০০ 

চযালনর : Gazi TV 



ফাাংরা ছায়াছসফ „আভায চযালরঞ্জ’ 

ভয় : সফকার ০৩:১০ 

চযালনর : ATN Bangla 

সযজনার ড্রাভা লপস্ট „লেয়ার’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৬:০০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয নাটক „ভজনু জসুরলয়ট’ 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৪০ 

চযালনর : ATN Bangla 

নাটক জব্বয আরী 

ভয় : ন্ধ্যা ০৭:৫০ 

চযালনর : Channel i 

নাটক: রার যঙা স্বে 

ভয় : যাত ০৮:০৫ 

চযালনর : NTV 

লযাভাসিক ড্রাভা লপস্ট „এখন লতা ভয় বালরাফাায’ 

ভয় : যাত ০৮:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

রারনগীসতয অনুষ্ঠান: ভাটটয ঘ্রার্ 

ভয় : যাত ০৯:০০ 

চযালনর : NTV 

কলভসড ড্রাভা লপষ্ট „একটট সলনভায গল্প’ 

ভয় : যাত ১০:৩০ 

চযালনর : Gazi TV 

ঈলেয নাটক „জরছসফ’ 

ভয় : যাত ১০:৪৫ 

চযালনর : ATN Bangla 



নাটক: লফাকাযাই লিলভ ল 

ভয় : যাত ১১:৩০ 

চযালনর : NTV 

ঈলেয সফলল লটসরসপল্ম „ওযা ফখালট’ 

ভয় : যাত ১১:৫০ 

চযালনর : ATN Bangla  

 

ঈদ-উ-আযহা ২০১৬ টিটি গাইড 

SUJONHERA.COM 


