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

৪১তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস (অনলাইন)   
 

*     ৪১তি BCS রলরিত করাগ্রাডি সর্সডিাট ৮০রট কলক্চাি ক্লাস, ৮০রট কলক্চাি 
শীট, ৮০রট কডইরল রলরিত কটস্ট, ১৩রট সার্ডেক্ট কটস্ট, ০৬রট ফাইনাল িডডল 
কটস্ট অনুরিত হডর্। 

*    ক াছাডনা রস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ৮০রট কলক্চাি শীট, ০১ রট রলরিত রশ্নর্যাাংক্ 
(১০তি-৪০তি), ০১ রট র্াাংলাডেশ িযাপ রু্ক্ এর্াং ০১ রট আন্তেসারতক্ িযাপ রু্ক্ 
এি ররডন্টড ক্রপ রোন ক্িা হডর্। 

*    সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্।  
*    ররতরট ক্লাডসি িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট রোন ক্িা হডর্। 
*    ররতরট ক্লাডসি রিডে রিরডও কেিাি র্যর্স্থা থাক্ডর্। 
*    ররতরট পিীক্ষাি এনালাইরসস রিডপাটস রেশসন ক্িা হডর্।  

*   কডইরল রলরিত কটস্ট অনলাইন  এর্াং সার্ডেক্ট কটস্ট ও ফাইনাল িডডল কটস্ট   
    রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডর্।    
*   এক্েন BCS রতযাশী কেশর্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এি কেডক্াডনা শািায় পিীক্ষা  

    রেডত পািডর্ এর্াং কেডক্াডনা শািা হডত ররডন্টড র্ইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডর্। 
*   Auto SMS এি িাধ্যডি ররতরট কিোি করিণ ক্িা হডর্। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডর্। 

*       ৪১তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস রফ : ১০০০০/- (েশ হাোি) টাক্া এর্াং এক্সাি   
    র্যাডচি কক্াসস রফ ৬০০০/- (ছয় হাোি) টাক্া িাত্র। 
*   রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন িরতস হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইি ক্লাডসি সিয়সূরচ সন্ধ্যা ৭:০০ টা অনলাইন লাইি এক্সাডিি সিয়সূরচ সক্াল ০৭:০০ টা হডত িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত চলডর্ 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০২) 
 

তারিি ও রেন লাইি ক্লাস (Zoom Live) লাইি এক্সাি (সক্াল ০৭:০০ টা হডত িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত চলডর্) 

১৬.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি)  ারণরতক্ েরুি-০৫ ইাংডিরে-০৩ Written (25 Marks); 30 min. 

১৭.০৯.২১ (শুক্রর্াি)  ারণরতক্ েরুি-০৬ ইাংডিরে-০৪ Written (25 Marks); 30 min. 

১৮.০৯.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫  ারণরতক্ েরুি-০৫ Written (50 Marks); 90 min. 

১৯.০৯.২১ (িরর্র্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬  ারণরতক্ েরুি-০৬ Written (50 Marks); 90 min. 

২০.০৯.২১ (কসাির্াি) র্াাংলা-০৩ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫ Written (45 Marks); 80 min. 

২২.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলা-০৪ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬ Written (45 Marks); 80 min. 

২৩.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৩ র্াাংলা-০৩ Written (30 Marks); 40 min. 

২৪.০৯.২১ (শুক্রর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৪ র্াাংলা-০৪ Written (30 Marks); 35 min. 

২৫.০৯.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে-০৫ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৩ Written (30 Marks); 55 min. 

২৬.০৯.২১ (িরর্র্াি) ইাংডিরে-০৬ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৪ Written (30 Marks); 55 min. 

২৮.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি)  ারণরতক্ েরুি-০৭ ইাংডিরে-০৫ Written (25 Marks); 35 min. 

২৯.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারণরতক্ েরুি-০৮ ইাংডিরে-০৬ Written (50 Marks); 50 min. 

৩০.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৫  ারণরতক্ েরুি-০৭ Written (50 Marks); 90 min. 

০১.১০.২১ (শুক্রর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৬  ারণরতক্ েরুি-০৮ Written (50 Marks); 90 min. 

০২.১০.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে-০৭ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৫ Written (50 Marks); 65 min. 

০৪.১০.২১ (কসাির্াি) ইাংডিরে-০৮ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৬ Written (50 Marks); 65 min. 

০৫.১০.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৭ ইাংডিরে-০৭ Written (50 Marks); 50 min. 

০৬.১০.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৮ ইাংডিরে-০৮ Written (50 Marks); 50 min. 

০৭.১০.২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা-০৫ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৭ Written (50 Marks); 65 min. 

০৮.১০.২১ (শুক্রর্াি) র্াাংলা-০৬ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৮ Written (50 Marks); 65 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুরিত হডর্ Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য রডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড  কথডক্ই রনডেি কিার্াইল/লযাপটপ/কডিটপ-এ Zoom App Install  

 ক্ডি িািাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহণ ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়র্সাইডট র ডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি িরতসকৃ্ত কিরেডেশন নম্বি  

র্যর্হাি ক্ডি Login ক্িডত হডর্। 

 *  Daily live Exam গুডলা রুরটডন উরিরিত তারিি ও সিয় অনুোয়ী অনুরিত হডর্। উরিরিত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথসী উি Live Exam-এ এক্র্ািই 

অাংশগ্রহণ ক্িডত পািডর্।  

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


৪১তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস নতুন র্যাচ এি রসডলর্াস (পাটস-০২) 
লেকচার রসডলর্াস 

 ারণরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০৫ শতক্িা, লাি-ক্ষরত। 
কলক্চাি-০৬ সিল ও কেৌর ক্ িুনাফা, পারট রণতীয় সিলীক্িণ, ঐরক্ক্ রনয়ি। 
কলক্চাি-০৭ ল.সা.গু ও  .সা.গু, অনুপাত ও সিানুপাত। 
কলক্চাি-০৮ কিিা, কক্াণ ও রত্রিুে সাংক্রান্ত উপপােয, রপথাড ািাস সাংক্রান্ত উপপােয, র্িৃসাংক্রান্ত ও চতুিুসে সাংক্রান্ত উপপােয। 

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০৫ িুরিেডুদ্ধািি র্াাংলাডেশ: র্ঙ্গর্নু্ধ্ি স্বডেশ রতযার্তসন, িািতীয় কসনার্ারহনী রতযাহাি, র্াাংলাডেশডক্ স্বীকৃ্রত, ১৯৭৩ সাডলি সাধ্ািণ রনর্সাচন, র্ঙ্গর্নু্ধ্ি শাসনািল, ১৯৭৫ 
সাডলি ১৫ আ স্ট র্ঙ্গর্নু্ধ্ হতযাক্াণ্ড ও হতযাক্াডণ্ডি রর্চাি,  ণহতযা ও েদু্ধাপিাডধ্ি রর্চাি-র্াাংলাডেশ রসঙ্গ, িুরের্ শতর্ষস ও স্বাধ্ীনতাি সুর্ণসেয়ন্তী। 

কলক্চাি-০৬ সাংরর্ধ্ান: রণয়ন ররক্রয়া, িাষ্ট্রপরিচালনাি িূলনীরত, ধ্িসরনিডপক্ষতা, কিৌরলক্ অরধ্ক্াি ও িানর্ারধ্ক্াি, নািী অরধ্ক্াি, সাংরর্ধ্াডনি সাংডশাধ্নী, রর্রিন্ন রিট, আইন এর্াং 
অধ্যাডেশ ও অন্যান্য। 

কলক্চাি-০৭ 
রনর্সাহী রর্িা : িাষ্ট্রপরত, রধ্ানিন্ত্রী, িরন্ত্রপরিষে, স্থানীয় সিক্াি (পার্সতয স্থানীয় সিক্ািসহ), কক্ন্দ্রীয় ও িাঠ রশাসন ইতযারে। আইন রর্িা : আইন রণয়ন, সাংসডে ররতরনরধ্ত্ব সাংক্রান্ত 
রর্ধ্ান, আরথসক্ ও তত্ত্বার্ধ্ায়ন সাংক্রান্ত ক্ােসার্রল, সাংসডেি ক্ােসরণারল রর্রধ্ ও সাংসে সরচর্ালয় । রর্চাি রর্িা : সুররি কক্াটস, অধ্স্তন আোলত, রর্চাি রর্িা  পথৃক্ীক্িণ, 
গ্রাি আোলত রর্ক্ল্প রর্ডিাধ্ রনষ্পরি। 

কলক্চাি-০৮ 
পিিাষ্ট্রনীরত: লক্ষয রনধ্সািডণি উপাোন, র্াাংলাডেডশি পিিাষ্ট্রনীরতি র্ারিক্ ও অিযন্তিীণ উপাোন, রণয়ন ররক্রয়া, োতীয় শরিি উপাোন, োতীয় শরি ও র্াাংলাডেশ, 
রনিাপিা কক্ৌশল, িূ-িােনীরত ও পরিডর্শ ত কক্ৌশল, অথসননরতক্ কূটনীরত ও শ্রিকূটনীরত, আন্তেসারতক্ সাংস্থা অাংশগ্রহণ (োরতসাংঘ, এর্াং োরতসাংঘ শারন্ত িক্ষী রিশন, 
কোট রনিডপক্ষ আডদালন, সাক্স, ওআইরস, রর্িসডটক্, রড-৮, রিৃরত) এর্াং আন্তেসারতক্ অথসননরতক্ ররতিান, বর্ডেরশক্ সাহােয ও আন্তেসারতক্ র্ারণেয। 

র্াাংলা 

কলক্চাি-০৩ র্াাংলা র্ানান ও র্ানাডনি রনয়ি: র্াাংলা র্ানাডনি রনয়িার্রল (সরন্ধ্ঘরটত, সিাসঘরটত, রতযয়ঘরটত, রলঙ্গঘরটত, র্চনেরনত, েিুর্যঞ্জন সাংক্রান্ত, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব রর্ধ্ান এর্াং 
র্াাংলা এক্াডডরি রণীত ররিত র্াাংলা র্ানাডনি তৎসি এর্াং অ-তৎসি র্ানাডনি রনয়ি)। 

কলক্চাি-০৪ র্াক্য শুরদ্ধ, রডয়া -অপরডয়া , র্াক্য  ঠন ও রূপান্তি (সিল, েরটল, কেৌর ক্, অরস্তর্াচক্, কনরতর্াচক্, রশ্নডর্াধ্ক্)। 

কলক্চাি-০৫ 
রর্াে-রর্চডনি রনরহতাথস রক্াশ ও র্াগ্ধ্ািা। গ্রন্থ-সিাডলাচনা-১ (র্াঙারলি ইরতহাস রক্াংর্া কলাক্ ঐরতি রনিসি গ্রডন্থি সিাডলাচনা, কশি িুরের্িু িহিাডনি রলরিত 
গ্রন্থ/তাাঁডক্ রনডয় রলরিত গ্রডন্থি সিাডলাচনা, িাষা আডদালডনি পটিূরিডত িরচত গ্রডন্থি সিাডলাচনা)। 

কলক্চাি-০৬ 
রাচীন ে ু (ে ু রর্িা  ও চেসাপে), অন্ধ্ক্াি ে ু ও শ্রীকৃ্ষ্ণক্ীতসন। গ্রন্থ-সিাডলাচনা-২ (ঊনসিডিি  ণঅিুযত্থাডনি পটিূরিডত িরচত গ্রডন্থি সিাডলাচনা, র্াাংলাডেডশি 
িুরিেদু্ধডক্রন্দ্রক্ গ্রডন্থি সিাডলাচনা)। 

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০৫ 

োরতসাংঘ র্যর্স্থা: োরতসাংঘ ও এি অঙ্গ সাংস্থা, োরতসাংডঘি গুরুত্ব ও সীিার্দ্ধতা, োরতসাংডঘি সাংিাি, োরতসাংঘ রনিাপিা ক্াউরিডলি িূরিক্া, োরতসাংঘ শারন্তিক্ষা ও শারন্ত ররতিা ক্ােসার্রল, 
অরির্াসডনি ধ্াপ ও  ণহতযা রনয়ন্ত্রণ/আইন, SDG রনরিত ক্িাি চযাডলঞ্জসিূহ, উন্নয়নশীল কেশগুডলাি LDC কথডক্ উিিডণি চযাডলঞ্জ, িানর্ারধ্ক্াি এডেন্ডা, পরিডর্শ ত এডেন্ডা, 
আন্তেসারতক্ রর্চাি আোলত এর্াং নািীি ক্ষিতায়ন। েরক্ষণ এরশয়াি িােনীরত: িািত - র্াাংলাডেশ সম্পক্স (আেরলক্ িূ-িােনীরত, পারন র্ণ্টন সিসযা, সীিান্ত সিসযা ও র্ারণেয িািসািয), 
িািত - পারক্স্তান সম্পক্স (ক্াশ্মীি সাংক্ট), েরক্ষণ এরশয়ায় িািত - চীন দ্বন্দ্ব, এর্াং র্াাংলাডেশ - রিয়ানিাি সম্পক্স। 

কলক্চাি-০৬ 
রর্ডেি রধ্ান শরিসিূডহি িডধ্য বর্ডেরশক্ সম্পক্স-১: িারক্সন েিুিাডষ্ট্রি সাডথ অন্যান্য র্হৃৎ শরিি বর্ডেরশক্ সম্পক্স (িারশয়া, চীন), কডানাল্ড ট্রাম্প ও কো-র্াইডডডনি 
পিিাষ্ট্রনীরতি পাথসক্য (িুসরলি কেশসিূডহি সাডথ)। রর্ডেি রধ্ান শরিসিূডহি িডধ্য বর্ডেরশক্ সম্পক্স-২: চীডনি পিিাষ্ট্রনীরত (েিুিাষ্ট্র ও িািডতি সাডথ), রনউ রসল্ক কিাড 
নীরত, িািত ও রশান্ত িহাসা িীয় নীরত, িুিাি িালা নীরত এর্াং অন্যান্য (েিুিাষ্ট্র ও িািডতি সাডথ ররতডোর তাি করক্ষাপডট)। 

ইাংডিরে 
কলক্চাি-০৫ Capitalization & Punctuation; Appropriate Preposition, Group Verbs, Idioms, Synonyms and Antonyms. 

কলক্চাি-০৬ Correction (Rules regarding Number, Gender, Articles, Appropriate Preposition, Sequence of Tenses, Subject-Verb Agreement etc.). Translation 
Practice. 

কলক্চাি-০৭ Vocabulary & its usage in sentences – 01: (Words relating to daily life activities, Transport, Official jobs, Business, Culture, Science, Industry etc.), 
Formation of New words by adding Prefixes & Suffixes. Translation Practice. 

কলক্চাি-০৮ 
Vocabulary & its usage in sentences – 02: (Words relating to Emergence of Bangladesh, Liberation War, Post Liberation Period, Constitutional 
Affairs, State Mechanism, Local Political Affairs, Economy, Foreign Policy, Geographical Coordination, Environmental issues etc.) Translation 
Practice. 

রর্জ্ঞান ও রেরুি 

কলক্চাি-০৩ 
অযারসড, ক্ষািক্ ও লর্ণ (Acid, Base & Salt): অযারসড ও ক্ষািডক্ি ধ্ািণা, অযারসড ও ক্ষািডক্ি বর্রশষ্ট্য, অম্ল- ক্ষািরনডেসশক্, রাতযরহক্ েীর্ডন অযারসড ও ক্ষািডক্ি 
র্যর্হাি এর্াং কসগুডলা র্যর্হাডিি কক্ষডত্র সার্ধ্ানতা, অযারসডডি অপর্যর্হাডিি সািারেক্ রিার্, পাক্স্থলীডত অযারসরডরটি ক্ািণ এর্াং সরঠক্ িােয রনর্সাচন, pH, র্স্তুি pH 
-এি পরিিাপ এর্াং গুরুত্ব, লর্ণ, লর্ডণি বর্রশষ্ট্য, রাতযরহক্ েীর্ডন লর্ডণি রডয়ােনীয়তা, কৃ্রষ এর্াং রশল্পডক্ষডত্র লর্ডণি র্যর্হাি। র্ায়িুণ্ডল (Atmosphere): েীর্িণ্ডল 
ও র্ারিিণ্ডল, আয়নিণ্ডল, অরক্সডেন, ক্ার্সন-ডাই-অক্সাইড ও ইডট্রাডেডনি িূরিক্া, রিঠা ও েূরষত পারন, পাস্তুিাইডেশন। 

কলক্চাি-০৪ 

পারন (Water): পারনি ধ্িস, পারনি  লনাঙ্ক ও সু্ফটনাঙ্ক, তরিত পরির্ারহতা, পারনি  ঠন, হাইডরাডেন র্ন্ধ্ন, পারনি উৎস, র্াাংলাডেডশি রিঠাপারনি উৎস, পারনি িানেণ্ড 
(িাং ও স্বাে, পারনি অস্বচ্ছিতা, কতেরিয় পোডথসি উপরস্থরত, র্েসয পোডথসি উপরস্থরত, দ্রর্ীিূত অরক্সডেন, তাপিাত্রা, pH, লর্ণািতা), পারনি পনুিার্তসন, পরিডর্শ 
সাংিক্ষডণ পারনি িূরিক্া, িানসম্মত পারনি রডয়ােনীয়তা, পারন রর্শুদ্ধক্িণ (ছাাঁক্ন, কক্লারিডনশন, সু্ফটনাঙ্ক, পাতন), র্াাংলাডেডশি পারনি উৎস েূষডণি ক্ািণ, উরিে-রাণী 
এর্াং িানুডষি ওপি পারনেূষডণি রিার্, রর্শুদ্ধ পারনি ওপি বর্রেক্ উষ্ণায়ডনি রিার্, পারনি েূষণ ররতডিাডধ্ি কক্ৌশল এর্াং না রিডক্ি োয়র্দ্ধতা অথর্া েনসডচতনতা, 
রশল্প-ক্ািিানাি দ্বািা পারনি েূষণ ররতডিাধ্, কৃ্রষেরিি িারটি ক্ষয় দ্বািা পারনি েূষণ ররতডিাধ্, পারন উৎডসি সাংিক্ষণ ও উন্নয়ন। আিাডেি রাকৃ্রতক্ সম্পে (Our 
Resources): িারট, িারটি রক্ািডিে, িারটি pH, িারটি েূষডণি ক্ািণ ও রক্াি, রাকৃ্রতক্  যাস এর্াং তাি রধ্ান উপাোন, রাকৃ্রতক্  যাস উৎস, ররক্রয়াক্িণ এর্াং 
র্যর্হাি, কপডট্রারলয়াি এর্াং ক্য়লা, র্নায়ন, আিাডেি রাকৃ্রতক্ সম্পডেি সীিার্দ্ধতা এর্াং সাংিক্ষণ। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: রিিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইি লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮ 
র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রার্ািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১ 
 ােীপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ কক্ানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, র্ক্রশর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩,  াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 
র্গুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পুিহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনােপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 
নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুরষ্ট্য়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 
িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণর্ারিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


