
    ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
(GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

৪৩তি BCS রিরল (অনলাইন)   
 

*   ৪৩তি BCS রিরল প্িাগ্রাডি সর্বডিাট ১০০রট প্লক্চাি ক্লাস, ১২ রট িশ্নর্যাাংক্ 
এনালাইরসস ক্লাস, ২২৪ প্সট প্ডইরল এক্সাি, ৪০ প্সট উইক্রল এক্সাি, ১০ 
প্সট িান্থরল এক্সাি, ২৪ প্সট সার্ডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ১০ প্সট ফাইনাল 
িডডল প্টস্ট অনুরিত হডর্। 

*    স্বল্প সিডয় প্ াছাডনা িস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ১২ রট রিপাডিশন রু্ক্, ০১ রট 
িশ্নর্যাাংক্ (১০ি-৪২তি) এর্াং ০১ রট িডডল প্টস্ট রু্ক্ (৬০০০ িশ্ন সাংর্রলত) 
এি রিডন্টড ক্রপ িদান ক্িা হডর্। 

*    সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্। িরতরট ক্লাডসি  
     িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট িদান ক্িা হডর্ এর্াং রিরডও রিডে প্দখাি র্যর্স্থা  
     থাক্ডর্।  

*   সক্ল পিীক্ষা রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডর্। এক্েন 
    BCS িতযাশী প্দশর্যাপী উদ্ভাস-উডেষ এি প্েডক্াডনা শাখায় পিীক্ষা রদডত পািডর্ 
    এর্াং প্েডক্াডনা শাখা হডত রিডন্টড র্ইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডর্। 
*  িরতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটব িদশবন ক্িা হডর্ এর্াং Auto 

 SMS এি িাধ্যডি িরতরট প্িোি প্িিি ক্িা হডর্। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন প্পডিন্ট এি িাধ্যডি িরতব হওয়া োডর্। 

*       ৪৩তি BCS রিরল ফুল প্ক্াসব রফ : ১০০০০/- (দশ হাোি) টাক্া এর্াং এক্সাি   
    র্যাডচি প্ক্াসব রফ ৬০০০/- (ছয় হাোি) টাক্া িাত্র। 
*  রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন িরতব হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (২৬তি-৩১তি সপ্তাহ) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ টা হডত িাত ৯:০০ টা পেবন্ত) লাইি এক্সাি (সক্াল ৭:০০ টা হডত িাত ১১:৫৫ টা পেবন্ত) 

২১.০৮.২১ (শরনর্াি) র্াাংলা িাষা-০৬ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৩.০৮.২১ (প্সাির্াি) ইাংডিরে িাষা-১১ র্াাংলা িাষা-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.০৮.২১ (িঙ্গলর্াি) Monthly Exam-05 (Week : 21, 22, 23, 24, 25) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

২৫.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৮ ইাংডিরে িাষা-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৭.০৮.২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam -26 (ইাংডিরে িাষা-১১, র্াাংলা িাষা-০৬, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৮) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৮.০৮.২১ (শরনর্াি) র্াাংলা সারহতয-০৮ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩০.০৮.২১ (প্সাির্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১১ র্াাংলা সারহতয-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-১১ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.০৯.২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-27 (র্াাংলা সারহতয-০৮ , আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১১,  ারিরতক্ েরুি-১১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৪.০৯.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে সারহতয-০৬  ারিরতক্ েরুি-১১ MCQ (30×1=30); 20 min. 

০৫.০৯.২১ (িরর্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৯ ইাংডিরে সারহতয-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৬.০৯.২১ (প্সাির্াি) নৈতিকিা, মলূ্যব াধ ও সুশাসৈ-০২ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১২ ননরতক্তা, িলূযডর্াধ্ ও সুশাসন-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১০ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১০.০৯.২১ (শুক্রর্াি)  Weekly Exam-28 (ইাংডিরে সারহতয-০৬, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৯, নৈতিকিা, মলূ্যব াধ ও সুশাসৈ-০২, আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১২, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১০) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১১.০৯.২১ (শরনর্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১১ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২.০৯.২১ (িরর্র্াি) ইাংডিরে িাষা-১২ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.০৯.২১ (প্সাির্াি) ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৫ ইাংডিরে িাষা-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৪.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি)  ারিরতক্ েরুি-১২ ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলা সারহতয-০৯  ারিরতক্ েরুি-১২ MCQ (30×1=30); 20 min. 

১৭.০৯.২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-29 (র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১১, ইাংডিরে িাষা-১২, ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০৫,  ারিরতক্ েুরি-১২, র্াাংলা সারহতয-০৯) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৮.০৯.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে িাষা-১৩ র্াাংলা সারহতয-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৯.০৯.২১ (িরর্র্াি) র্াাংলা সারহতয-১০ ইাংডিরে িাষা-১৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.০৯.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১২ র্াাংলা সারহতয-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২১.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা িাষা-০৭ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-১০ র্াাংলা িাষা-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.০৯.২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-30 (ইাংডিরে িাষা-১২, র্াাংলা সারহতয-১০, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১২, র্াাংলা িাষা-০৭, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৯) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৫.০৯.২১ (শরনর্াি) িানরসক্ দক্ষতা-০৫ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬.০৯.২১ (িরর্র্াি) Monthly Exam-06 (Week : 26, 27, 28, 29, 30) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

২৭.০৯.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১৩ িানরসক্ দক্ষতা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৮.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) িূড াল-০৪ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১৪ িূড াল-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩০.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) ------- র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.১০.২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-31 (িানরসক্ দক্ষতা-০৫, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১৩, িূড াল-০৪, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-১৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুরিত হডর্ Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য িডতযক্ রশক্ষাথবীডক্ আড  প্থডক্ই রনডেি প্িার্াইল/লযাপটপ/প্ডিটডপ Zoom App Install  

 ক্ডি িাখাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়র্সাইডট র ডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি িরতবকৃ্ত প্িরেডেশন 

 নম্বি র্যর্হাি ক্ডি Login ক্িডত হডর্। 

 *  Daily live Exam & Weekly Live Exam গুডলা রুরটডন উডেরখত তারিখ ও সিয় অনুোয়ী অনুরিত হডর্। উডেরখত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথবী উি 

 Live Exam-এ এক্র্ািই অাংশগ্রহি ক্িডত পািডর্। অরধ্ক্ অনুশীলডনি েন্য রশক্ষাথবীিা এক্ই রসডলর্াডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্র্াি অাংশগ্রহি 

 ক্িডত পািডর্। 

https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


৪৩তি BCS প্িাগ্রাি এি রসডলর্াস (অনলাইন) 
লল্কচার রসডলর্াস 

ইাংডিরে িাষা 
প্লক্চাি-১১ Voice & Narration, Foreign words 
প্লক্চাি-১২ Spelling, Antonym & Synonym, Misused words & Analogy 
প্লক্চাি-১৩ Same word but different parts of speech, suffix & prefix 

র্াাংলা িাষা 
প্লক্চাি-০৬ পদ, প্রব াগ ও অপপ্রব াগ 
প্লক্চাি-০৭ ছন্দ, অল্ঙ্কার,  াকয প্রকরণ,  াকয শুতি ও  উপসগগ 

সাধ্ািি রর্জ্ঞান 

প্লক্চাি-০৮ আধতুৈক ত জ্ঞাৈ: পতৃি ী সতৃির ইতিহাস, কসতমক লর, ব্লাক লহাল্, তহবগরকণা,  াতরমণ্ডল্, টাইড,  া মুণ্ডল্, লটকবটাতৈক লেট, সাইবলাৈ, সুৈাতম, 
ত  িগৈ, সামতুিক জী ৈ ও লজা ার-ভাটা। 

প্লক্চাি-০৯ 
মাৈ বদবহ লরাবগর কারণ ও প্রতিকার, সংক্রামক লরাগ, লরাগ জী াণরু জী ৈধারণ, মা ও তশশু স্বাস্থ্য, ইমুযৈাইবজশৈ ,ভযাকতসবৈশৈ, এইচআইতভ, 
এইডস, তটত  ও লপাতল্ও। 

প্লক্চাি-১০ এতপকাল্চার, লসতরকাল্চার, তপতসকাল্চার, হতটগকাল্চার, ডাব াড, ট্রাৈতজস্টর, আইতস, আবপতিক িত্ত্ব, ল াটৈ কণা ইিযাতদ। 
আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-১১ রর্ডেি সাম্প্ররতক্ ও চলিান ঘটনাির্াহ-০১ 
প্লক্চাি-১২ রর্ডেি সাম্প্ররতক্ ও চলিান ঘটনাির্াহ-০২ 

র্াাংলা সারহতয 

প্লক্চাি-০৮ 

রু্দ্ধডদর্ র্সু (১৯০৮-১৯৭৪), সুরফয়া ক্ািাল (১৯১১-১৯৯৯), আহসান হার্ীর্ (১৯১৭-১৯৮৫), শওক্ত ওসিান (১৯১৭-১৯৯৮), ফিরুখ্ আহিদ (১৯১৮-
১৯৭৪), রসক্ান্দাি আরু্ োফি (১৯১৯-১৯৭৫), নসয়দ ওয়ালীউোহ (১৯২২-১৯৭১), িুনীি প্চৌধু্িী (১৯২৫-১৯৭১), সুক্ান্ত িট্টাচােব (১৯২৬-১৯৪৭), শািসুি 
িাহিান (১৯২৯-২০০৬), আলাউরিন আল আোদ (১৯৩১-২০০৯), েরহি িায়হান, (১৯৩৫-১৯৭২), নসয়দ শািসুল হক্ (১৯৩৫-২০১৬), আল িাহিুদ (১৯৩৬-
২০১৯), আখতারুজ্জািান ইরলয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), হুিায়ুন আোদ (১৯৪৭-২০০৪), হুিায়ূন আহডিদ (১৯৪৮-২০১২), প্সরলি আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)। 

প্লক্চাি-০৯ 

প্িাহাম্মদ প্িাোডম্মল হক্ (১৮৬০-১৯৩৩), প্িাহাম্মদ লুৎফি িহিান (১৮৯৭-১৯৩৬), এস. ওয়াডেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ক্ােী আর্দুল ওদুদ (১৮৯৪-
১৯৭০), িুহম্মদ আর্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), িশীদ ক্িীি (১৯২৫-২৬ রডডসম্বি ২০১১), শািসুিীন আরু্ল ক্ালাি (১৯২৬-১৯৯৭), হাসান হারফেুি িহিান 
(১৯৩২-১৯৮৩), আর্দুল  াফ্ফাি প্চৌধু্িী (১৯৩৪-), শওক্ত আলী (১৯৩৬-২০১৮), রনিবডলন্দু গুি (১৯৪৫-), প্সরলনা প্হাডসন (১৯৪৭-), ড. িুহম্মদ োফি 
ইক্র্াল (১৯৫২-)। অন্যান্য উডেখডো য সারহরতযক্ ও সারহতযক্িব- অরিয় চক্রর্তবী (১৯০১-১৯৮৭), আডনায়াি পাশা (১৯২৮-১৯৭১), আর্দুল ক্রিি 
সারহতযরর্শািদ (১৮৭১-১৯৫৩), আর্দুোহ আল-িুতী (১৯৩০-১৯৯৮), আরু্ ইসহাক্ (১৯২৬-২০০৩), আরু্ োফি শািসুিীন (১৯১১-১৯৮৮), আরু্ল ফেল 
(১৯০৩-১৯৮৩), আহিদ শিীফ (১৯২১-১৯৯৯), রিরিপাল ইব্রাহীি খাাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮),  এি আি আখতাি িুকুল (১৯৩০-২০০৪),  ক্ালীিসন্ন প্ঘাষ 
(১৮৪৩-১৯১০), ক্ালীিসন্ন রসাংহ (১৮৪০-১৮৭০), োহানািা ইিাি (১৯২৯-১৯৯৪), তািাশঙ্কি র্ড্যাপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), র্ড্ আলী রিয়া (১৯০৬-
১৯৭৯),  রর্ষু্ণ প্দ (১৯০৯-১৯৮২),  িাো িািডিাহন িায় (১৭৭২-১৮৩৩), শহীদুোহ ক্ায়সাি (১৯২৭-১৯৭১), সডতযন্দ্রনাথ দি (১৮৮২-১৯২২), নসয়দ আলী 
আহসান (১৯২২-২০০২), আহিদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), নীরলিা ইব্রারহি (১৯২১-২০০২), হাসান আরেেুল হক্ (১৯৩৯-)। 

প্লক্চাি-১০ 
িাষা আড্ালনরিরিক্ গ্রন্হ ও চলরিত্র, িরুিেদু্ধরিরিক্ গ্রন্হ ও চলরিত্র, িচনাি প্েরি ও উপেীর্য, পঙ্রি ও উদৃ্ধরত, র্াাংলা  ান, উপারধ্ ও ছদ্মনাি, 
র্াাংলা সারহডতযি িধ্ান সারহরতযক্ ও সারহতযক্িব। সক্ল পরত্রক্া, সািরয়ক্ী ও সিাদক্। 

িূড াল 
প্লক্চাি-০৪ প্রাকৃতিক দুব গ্াগ ও  য স্থ্াপৈা- দুব গ্াবগর ধরৈ, প্রকৃতি ও  য স্থ্াপৈা। 

 ারিরতক্ েুরি 
প্লক্চাি-১১ প্সট, রর্ন্যাস ও সিাডর্শ 
প্লক্চাি-১২ পরিসাংখযান ও সম্ভার্যতা 

ইাংডিরে সারহতয 
প্লক্চাি-০৬ Modern & Postmodern Period, Literary Terms 

ননরতক্তা, িূলযডর্াধ্ ও সুশাসন 

প্লক্চাি-০২ 

সুশাসন, ই- িডনবি, সুশাসডনি উপাদান, সুশীল সিাে, সুশাসডনি উপাদানসিূহ সিাডে িরতিা, র্াাংলাডদশ ও সুশাসন, সুশাসডনি সিসযার্রল, িাষ্ট্র, সুশাসন 
িরতিায় সিক্াডিি িূরিক্া, িাডষ্ট্রি উৎপরি, সুশাসডনি গুরুত্ব,  িতন্ত্র, সুশাসন িরতিায় না রিডক্ি দারয়ত্ব ও ক্তবর্য, িাডষ্ট্রি উপাদান, োতীয় উন্নয়ডন সুশাসডনি 
িিার্, িাষ্ট্র পরিচালনাি িূলনীরত, িােননরতক্ দল, সািয, রনর্বাচন, র্াাংলাডদডশি রনর্বাহী রর্িা , র্াাংলাডদডশি রনর্বাচন র্যর্স্থা, িাষ্ট্রপরত, আইন, িধ্ানিন্ত্রী, 
র্াাংলাডদডশি আইনসিা, িানর্ারধ্ক্াি, র্াাংলাডদডশি রর্চাি রর্িা , না রিক্ডদি অরধ্ক্াি, সুরিিডক্াটব, স্বাধ্ীনতা ও  রর্চাি রর্িা  পথৃক্ীক্িি। 

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল 
প্লক্চাি-১০ র্াাংলাডদডশি সাংরর্ধ্ান- িস্তার্না ও নর্রশষ্ট্য, প্িৌরলক্ অরধ্ক্ািসহ িাষ্ট্র পরিচালনাি িলূনীরতসিহূ। 
প্লক্চাি-১১ সাংরর্ধ্াডনি গুরুত্বপিূব অনুডেদ, তফরসল, সাংডশাধ্নীসিহূ।  

প্লক্চাি-১২ 
র্াাংলাডদডশি িােননরতক্ র্যর্স্থা- িােননরতক্ দলসিডূহি  ঠন, িূরিক্া ও ক্ােবক্রি, ক্ষিতাসীন ও রর্ডিাধ্ী দডলি পািস্পরিক্ সিক্বারদ, সুশীল 
সিাে ও চাপ সরৃষ্ট্ক্ািী প্ ািীসিহূ এর্াং এডদি িূরিক্া।   

প্লক্চাি-১৩ র্াাংলাডদডশি সিক্াি র্যর্স্থা- আইন, শাসন ও রর্চাি রর্িা সিহূ, আইন িিয়ন, নীরত রনধ্বািি, োতীয় ও স্থানীয় পেবাডয়ি িশাসরনক্ র্যর্স্থাপনা 
ক্াঠাডিা, িশাসরনক্ পনুরর্বন্যাস ও সাংিাি। 

প্লক্চাি-১৪  াংল্াবদবশর জািী  অজগৈ, ত তশি  যতিত্ব, গুরুত্বপণূগ প্রতিষ্ঠাৈ ও স্থ্াপৈাসমহূ, জািী  পরুস্কার,  াংল্াবদবশর লেল্াধলু্া ও চল্তিত্র, গণমাধযম 
সংতিি ত ষ াতদ।  

িানরসক্ দক্ষতা 

প্লক্চাি-০৫ 
সংেযাগি িমিা (অনুক্রম সম্পতকগি সমসযা, ধারার সমতি তৈণগ , তচবত্র প্রদত্ত সংেযার ল্ৌতিক অ স্থ্াৈ তৈণগ , ভগ্াংশ ও দশতমক সংেযার 
সমসযা তল্, শিকরা, ভগ্াংশ–অনুপাি, র্ বিলূ ও ঘনিলূ রনিবয়, সংেযার ধারণা, সমীকরণ সম্পতকগি সমসযা তল্) 

ক্রিউটাি ও তথয িেুরি 

প্লক্চাি-০৫ 
নদনর্ন েীর্ডন তথযিেরুিি র্যর্হাি- স্মাটবডফান, ই-ক্িাসব, w.w.w, রনতযিডয়ােনীয় ক্রিউরটাং িেরুি, ই-প্িইল, ফযাক্স, তথযিেরুিি র্ড় 
িরতিান ও তাডদি প্সর্াসিহূ, গু ল, িাইডক্রাসফট, আইরর্এি ইতযারদ। প্সাসযাল প্নটওয়ারক্বাং- প্ফসরু্ক্, টুইটাি, ইিটাগ্রাি; ক্লাডয়ন্ট সািবাি 
িযাডনেডিন্ট, ক্লাউড ক্রিউরটাং, প্িাডর্ারটক্স; সাইর্াি ক্রাইি, িাউটাি, প্ টওডয়, রব্রে, সুইচ ও হার্। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, প্িাহাম্মদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইি লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািবড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯ 
র্ক্রশর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, নসয়দপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুরষ্ট্য়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 
ফরিদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ 
রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþির্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, প্নায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 
প্ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, প্ াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


