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

৪৩তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস (অনলাইন)   
 

*     ৪৩তি BCS রলরিত করাগ্রাডি সর্সডিাট ৮০রট কলক্চাি ক্লাস, ৮০রট রলরিত 

এক্সাি, ১৩রট সার্ডেক্ট কটস্ট, ০৬রট ফাইনাল িডডল কটস্ট অনুরিত হডর্। 

*   ক াছাডনা রস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ১২রট রলরিত ররপাডিশন রু্ক্, ০১রট রলরিত 

রশ্নর্যাাংক্, ০২রট ররডন্টড িযাপ রু্ক্ (র্াাংলাডেশ ও আর্ন্সোরতক্) 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 তাৎক্ষরিক্ 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 করিি ক্িা হডর্। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডর্। 
*   রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন িরতস হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইি ক্লাডসি সিয়সূরচ 06:30pm অনলাইন লাইি এক্সাডিি সিয়সূরচ 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০১) 
 

১৫.১১.২০২১ (কসাির্াি) ক্লাস-পিীক্ষাি ওরিডয়ডন্টশন কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্ (সিয় ও রলাংক্ SMS এ োনাডনা হডর্) 

তারিি ও রেন লাইি ক্লাস (Zoom Live) লাইি এক্সাি (12:00am to 11:55pm) 

১৬.১১.২১ (িঙ্গলর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০১ ------ 

১৮.১১.২১ (র্হৃঃর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১  ারিরতক্ েরুি-০১ Written (50 Marks); 90 min. 

১৯.১১.২১ (শুক্রর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০১ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ Written (40 Marks); 70 min. 

২১.১১.২১ (িরর্র্াি) র্াাংলা-০১ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০১ Written (50 Marks); 65 min. 

২৩.১১.২১ (িঙ্গলর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০১ র্াাংলা-০১ Written (30 Marks); 45 min. 

২৫.১১.২১ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে-০১ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০১ Written (30 Marks); 60 min. 

২৬.১১.২১ (শুক্রর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০২ ইাংডিরে-০১ Written (20 Marks); 30 min. 

২৮.১১.২১ (িরর্র্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২  ারিরতক্ েরুি-০২ Written (50 Marks); 120 min. 

৩০.১১.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০২ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ Written (40 Marks); 75 min. 

০২.১২.২১ (র্হৃঃর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৩ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০২ Written (50 Marks); 70 min. 

০৩.১২.২১ (শুক্রর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩  ারিরতক্ েরুি-০৩ Written (50 Marks); 120 min. 

০৪.১২.২১ (শরনর্াি) Evaluation Test-01 ( ারিরতক্ েুরিঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩) Written (50 Marks); 120 min. 

০৫.১২.২১ (িরর্র্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০২ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ Written (40 Marks); 75 min. 

০৭.১২.২১ (িঙ্গলর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০২ Written (30 Marks); 60 min. 

০৯.১২.২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা-০২ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ Written (40 Marks); 75 min. 

১০.১২.২১ (শুক্রর্াি) ইাংডিরে-০২ র্াাংলা-০২ Written (30 Marks); 45 min. 

১১.১২.২১ (শরনর্াি) Evaluation Test-02 (আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রলঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩, ০৪) Written (40 Marks); 75 min. 

১২.১২.২১ (িরর্র্াি) র্াাংলা-০৩ ইাংডিরে-০২ Written (25 Marks); 35 min. 

১৪.১২.২১ (িঙ্গলর্াি) ইাংডিরে-০৩ র্াাংলা-০৩ Written (30 Marks); 45 min. 

১৭.১২.২১ (শুক্রর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৩ ইাংডিরে-০৩ Written (25 Marks); 35 min. 

১৮.১২.২১ (শরনর্াি) Evaluation Test-03 (ইাংডিরেঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩) Written (30 Marks); 45 min. 

১৯.১২.২১ (িরর্র্াি) ইাংডিরে-০৪ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৩ Written (50 Marks); 70 min. 

২১.১২.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা-০৪ ইাংডিরে-০৪ Written (50 Marks); 55 min. 

২৩.১২.২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৪ র্াাংলা-০৪ Written (30 Marks); 45 min. 

২৪.১২.২১ (শুক্রর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৩ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৪ Written (50 Marks); 70 min. 

২৫.১২.২১ (শরনর্াি) Evaluation Test-04 (র্াাংলাঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩, ০৪) Written (30 Marks); 45 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

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

 ক্ডি িািাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি 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 

অাংশগ্রহি ক্িডত পািডর্।  

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


৪৩তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস এি রসডলর্াস (পাটস-০১) 
লেকচার রসডলর্াস 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০১ রসডলর্াস আডলাচনা, িগ্াাংশ, শতক্িা, লাি-ক্ষরত। 

কলক্চাি-০২ সিল ও কেৌর ক্ িনুাফা, সিলীক্িি, পারট  ারিরতক্ সিীক্িি, ঐরক্ক্ রনয়ি। 

কলক্চাি-০৩ ল.সা.গু ও  .সা.গু, অনুপাত ও সিানুপাত। 

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০১ 
রসডলর্াস আডলাচনা, কিৌড ারলক্ পরিরচরত: র্াাংলাডেডশি িূড াল, রাকৃ্রতক্ বর্রশষ্ট্য, কিৌড ারলক্ অর্স্থান ও সুরর্ধ্া, িরৃিক্া, েলর্ায়,ু িযানডগ্রাি 
অেল, র্ডিন্দ্র অেল, র্ডিন্দ্র োদুঘি, র্-দ্বীপ, রছটিহল, সিুদ্র রর্েয় ইতযারে।  

কলক্চাি-০২ 
েনসাংিযাতত্ত্ব: র্াাংলাডেডশি আেিশুিারি, েনসাংিযাি বর্রচত্র্য, উপোরতডেি অর্স্থান এর্াং সাংিরৃত এর্াং র্াাংলাডেডশি ইরতহাস ও সাংিরৃত: 
রাচীনক্াল কথডক্ সিসািরয়ক্ ক্াল পেসর্ন্ (১৯৪৭-পরূ্স ঐরতহারসক্ গুরুত্বপিূস ঘটনা)। সিাে, সারহতয ও সাংিরৃত। 

কলক্চাি-০৩ 
িরুিেডুদ্ধি করক্ষাপট: কেশ িা , িাষা আডদালন, ১৯৫৪-এি রনর্সাচন, ১৯৬২-এি রশক্ষা আডদালন, ১৯৬৫ এি পাক্-িািত েদু্ধ পেসর্ন্ গুরুত্বপিূস 
ঘটনাক্রি। ১৯৬৬-ি ৬ েফা, ১৯৬৯-এি  িঅিুযত্থান, ১৯৭০-এি সাধ্ািি রনর্সাচন, ১৯৭১ সাডলি ২৫ িাডচসি  িহতযা, স্বাধ্ীনতাি কঘাষিা 
(১৯৬৬-১৯৭১)-এি িাচস পেসর্ন্ গুরুত্বপিূস ঘটনাক্রি)। 

কলক্চাি-০৪ 
িরুিেদু্ধ-১: িরুের্ন ি সিক্াি  ঠন ও ক্ােসার্রল, িরুিেডুদ্ধ িািতসহ পিাশরি (আডিরিক্া, কসারিডয়ত ইউরনয়ন, চীন, েিুিােয, ফ্রান্স) ও 
োরতসাংডঘি িূরিক্া, পারক্স্তারন র্ারহনীি আত্মসিপসি, স্বাধ্ীন র্াাংলাডেডশি অিুযেয় (রর্েয় অেসন)। 

র্াাংলা 

কলক্চাি-০১ 
রসডলর্াস আডলাচনা, র্যাক্িডিি কিৌরলক্ আডলাচনা (িাষা, ধ্বরন, র্িস, অক্ষি), শব্দ ও শডব্দি রক্ািডিে, শব্দ  ঠন-রতযয়ডোড  শব্দ  ঠন, 
উপস সডোড  শব্দ  ঠন। 

কলক্চাি-০২ 
শব্দ  ঠন-সিাসডোড  শব্দ  ঠন, সরিডোড  শব্দ  ঠন, পে-রক্িি ও পডেি র্যর্হাি, রদ্বরুরিি িাধ্যডি শব্দ  ঠন, পোরিত রনডেসশডক্ি িাধ্যডি 
শব্দ  ঠন, র্চডনি িাধ্যডি শব্দ  ঠন। 

কলক্চাি-০৩ 
র্ানান ও র্ানাডনি রনয়ি: র্াাংলা র্ানাডনি রনয়িার্রল (সরিঘরটত, সিাসঘরটত, রতযয়ঘরটত, রলঙ্গঘরটত, র্চনেরনত, েিুর্যঞ্জন সাংক্রার্ন্, ি-ত্ব ও 
ষ-ত্ব রর্ধ্ান এর্াং র্াাংলা এক্াডডরি রিীত ররিত র্াাংলা র্ানাডনি তৎসি এর্াং অ-তৎসি র্ানাডনি রনয়ি)।  

কলক্চাি-০৪ র্াক্য শুরদ্ধ, রডয়া -অপরডয়া , র্াক্য  ঠন ও রূপার্ন্ি: সিল, েরটল, কেৌর ক্, অরস্তর্াচক্, কনরতর্াচক্, রশ্নডর্াধ্ক্। 
আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০১ রসডলর্াস আডলাচনা, আর্ন্েসারতক্ সম্পডক্সি িূরিক্া, পরিরধ্ ও তাৎপেস, আর্ন্েসারতক্ সম্পক্স ও আর্ন্েসারতক্ িােনীরতি সাংডো  ও সম্পক্স। 

কলক্চাি-০২ 
রর্ডেি সরক্রয় িূরিক্া পালনক্ািী চলক্সিহূ: আধ্রুনক্ িাষ্ট্র, িাডষ্ট্রি রক্ািডিে, সার্সডিৌিত্ব, অ-িাষ্ট্রীয় ক্িস, আর্ন্েসারতক্ ররতিান, িাষ্ট্রীয় এর্াং অ-
িাষ্ট্রীয় ক্িসসিডূহি িডধ্য সম্পক্স। শরি ও রনিাপিা:  োতীয় শরি, শরিসািয, রনিস্ত্রীক্িি ও অস্ত্র-রনয়ন্ত্রি, িূ-িােনীরত ও সন্ত্রাসর্াে। 

কলক্চাি-০৩ 
বর্ডেরশক্ নীরত ও কূটনীরত:  বর্ডেরশক্ নীরত ও কূটনীরতি ধ্ািিা, রসদ্ধার্ন্ গ্রহি ররক্রয়া, কূটনীরতডক্ি ক্ােসার্রল, কূটনীরতক্ডেি অর্যাহরত ও 
োয়িরুি। আর্ন্েসারতক্ অথসননরতক্ সম্পক্স: আর্ন্েসারতক্ র্ারিেয, িুি র্ারিেয, সাংিক্ষির্াে, বর্ডেরশক্ সাহােয, ঋি সাংক্ট, রর্ডেশী রতযক্ষ 
রর্রনডয়া  (এফরডআই), আরথসক্ উোিীক্িি, আেরলক্তা ও আেরলক্িি, নথস -সাউথ  যাপ, বর্রেক্ োরিদ্রয, এিরডরে।  

কলক্চাি-০৪ 
রধ্ান ধ্ািিা ও িতর্াে: োতীয়তার্াে, সাম্রােযর্াে, উপরনডর্শর্াে, নর্য উপরনডর্শর্াে, উিি আধ্রুনক্তার্াে, রর্োয়ন ও নয়া রর্ের্যর্স্থা। বর্রেক্ 
পরিডর্শ: পরিডর্শ ত ইসুয ও চযাডলঞ্জ, েলর্ায় ুপরির্তসন, বর্রেক্ উষ্ণায়ন, েলর্ায় ুঅরিডোেন ও েলর্ায় ুকূটনীরত। 

ইাংডিরে 

কলক্চাি-০১ Syllabus Discussion, Course Content and Ideas behind the Lecture Plan, Interchanging Parts of Speech, Affixation, (Solving 

Question No. 3) 

কলক্চাি-০২ 
Constructing Phrases and Clauses, Joining Sentences with Relative Pronouns and Conjunctions, Integrating Linkers, 

Sentence Run-ons, (Solving Question No. 4) 

কলক্চাি-০৩ 
Using appropriate capitalization, punctuation and quotation marks, Writing the Conditionals, Using the Appositives, 

Introductory phrases and Embedded Questions, Common Mistakes in Writing, (Solving Question No. 5) 
কলক্চাি-০৪ Translation 1: Introduction to Translation, Your Vocabulary Repertoire-01 

রর্জ্ঞান ও রেরুি 

কলক্চাি-০১ 

রসডলর্াডস আডলাচনা, আডলা (Light): রকৃ্রত, র্িসারল, রর্রিন্ন, র্িস এর্াং তিঙ্গনেঘসয, UV, IR এর্াং কলোি িরি, আডলাি ররতফলন, আডলাি 
ররতসিি, আডলাি পিূস অিযর্ন্িীি ররতফলন, পাতলা অরিসািী কলন্স, আডলাি রর্চ্ছ্বিি, আডলাি ক্িা ধ্িস, আইনস্টাইডনি আডলাক্-বর্দুযরতক্ 
সিীক্িি, ফডটাডসল (আডলাক্ কক্াষ)। কচৌম্বক্ত্ব (Magnetism): রর্দুযৎরর্াডহি কচৌম্বক্ডক্ষডত্র্ি সম্পক্স, েণ্ড চুম্বক্, কচৌম্বক্ র্লডিিা, কচৌম্বক্ডক্ষডত্র্ 
এক্রট েণ্ড চুম্বডক্ি ওপি রক্রয়ািত টক্স, েণ্ড চুম্বক্ রহডসডর্ পরৃথর্ীি কচৌম্বক্ডক্ষডত্র্, টযানডেন্ট  যালিাডনারিটাি, ক্ম্পন, চুম্বক্িান েন্ত্র, উোহিিসহ 
ডায়ডচৌম্বক্ পোথস, পযািাডচৌম্বক্ পোথস, কফডিাডচৌম্বক্ পোথস, তারিতচুম্বক্ এর্াং স্থায়ী চুম্বক্। 

কলক্চাি-০২ 

শব্দ (Sound): ির্ি কক্ৌশল, কডরসডর্ল, ক্ম্পাঙ্ক, ঘডি ও র্াইডি রর্রিন্ন শব্দ উৎপােনক্ািী েন্ত্র -িাইডক্রাডফান, লাউডরিক্াি,  িিিুী 
কো াডো র্যর্স্থা, শব্দ-ধ্বরনি বর্রশষ্ট্য, টানা তাডি রস্থি তিডঙ্গি উৎপরি, আি ক্ম্পডনি সতূ্র্, অরধ্ক্ম্প, ডপলাি রক্রয়া, ডপলাি রক্রয়াি রডয়া  এর্াং 
সীিার্দ্ধতা, ররতধ্বরন, শব্দতিডঙ্গি কশাষি, অনুিিন, োলাডনি শ্রুরতগুি বতরিি িলূনীরত, সার্াইডনি সডূত্র্ি রর্র্রৃত। পরলিাি (Polymer): রাকৃ্রতক্ 
এর্াং কৃ্রত্র্ি পরলিাি, পরলিািক্িি ররক্রয়া, উৎস, রাকৃ্রতক্ ও কৃ্রত্র্ি পরলিাডিি বর্রশষ্ট্য এর্াং র্যর্হাি, উৎপােন ররক্রয়া; ফাইর্াি, রসল্ক, উল, 
নাইলন এর্াং কিয়ডনি বর্রশষ্ট্য ও র্যর্হাি, িার্াি ও োরস্টডক্ি কিৌত ও িাসায়রনক্ বর্রশষ্ট্য, পরিডর্শ িািসািযহীনতায় িার্াি ও োরস্টডক্ি িূরিক্া, 
িার্াি ও োরস্টডক্ি র্যর্হাডিি সডচতনতা। 

কলক্চাি-০৩ 
ইডলক্রিক্যাল রেরুি (ELECTRICAL TECHNOLOGY): বর্দুযরতক্ উপাোন, কিাডিে, রর্দুযৎ রর্াহ, ওহডিি সতূ্র্, বর্দুযরতক্ ক্ষিতা ও 
শরি, তরিৎডচৌম্বক্ ও কচৌম্বক্ডক্ষডত্র্, তরিৎডচৌম্বক্ আডর্শ, র্তসনী কব্রক্াি, রেএফরসআই ও রফউে, তরিৎক্ষিতাি িারশিালা ও কিরির্তসনী, 
কিরিসাংডোড  কিাডিডেি উৎস, ক্াশসডফি কিাডিে সতূ্র্, কিরির্তসনী রর্রিন্ন উপাোডনি অিযর্ন্িীি পরির্তসন। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারর্ন্ন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নিী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
োত্র্ার্ািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি 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, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইর্ািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরষ্ট্য়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþির্ারিয়া- 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 


