
    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, ০৭রট 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-০২) 
 

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

২৬.১২.২১ (িরর্র্াি) ইাংডিরে-০৫ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৩ Written (30 Marks); 60 min. 

২৮.১২.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৫ ইাংডিরে-০৫ Written (50 Marks); 55 min. 

৩০.১২.২১ (র্হৃঃর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৪ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৫ Written (50 Marks); 70 min. 

৩১.১২.২১ (শুক্রর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫  ারিরতক্ েরুি-০৪ Written (50 Marks); 120 min. 

০১.০১.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-05 (র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রলঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫) Written (100 Marks); 120 min. 

০২.০১.২২ (িরর্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৫ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫ Written (45 Marks); 85 min. 

০৪.০১.২২ (িঙ্গলর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৪  ারিরতক্ েরুি-০৫ Written (50 Marks); 120 min. 

০৬.০১.২২ (র্হৃঃর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৪ Written (30 Marks); 60 min. 

০৭.০১.২২ (শুক্রর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৬ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬ Written (45 Marks); 85 min. 

০৮.০১.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-06 (রর্জ্ঞানঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩, ০৪) Written (45 Marks); 85 min. 

০৯.০১.২২ (িরর্র্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭  ারিরতক্ েরুি-০৬ Written (50 Marks); 120 min. 

১১.০১.২২ (িঙ্গলর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৭ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭ Written (45 Marks); 85 min. 

১৩.০১.২২ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে-০৬  ারিরতক্ েরুি-০৭ Written (50 Marks); 120 min. 

১৪.০১.২২ (শুক্রর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৮ ইাংডিরে-০৬ Written (50 Marks); 55 min. 

১৫.০১.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-07 ( ারিরতক্ েুরিঃ কলক্চাি-০৪, ০৫, ০৬, ০৭) Written (50 Marks); 120 min. 

১৬.০১.২২ (িরর্র্াি) র্াাংলা-০৫ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৮ Written (45 Marks); 85 min. 

১৮.০১.২২ (িঙ্গলর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৯ র্াাংলা-০৫ Written (30 Marks); 50 min. 

২০.০১.২২ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে-০৭ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৯ Written (45 Marks); 85 min. 

২১.০১.২২ (শুক্রর্াি) র্াাংলা-০৬ ইাংডিরে-০৭ Written (50 Marks); 55 min. 

২২.০১.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-08 (আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রলঃ কলক্চাি-০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯) Written (45 Marks); 85 min. 

২৩.০১.২২ (িরর্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৬ র্াাংলা-০৬ Written (30 Marks); 50 min. 

২৫.০১.২২ (িঙ্গলর্াি) ইাংডিরে-০৮ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৬ Written (50 Marks); 70 min. 

২৭.০১.২২ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা-০৭ ইাংডিরে-০৮ Written (50 Marks); 55 min. 

২৮.০১.২২ (শুক্রর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৭ র্াাংলা-০৭ Written (30 Marks); 50 min. 

২৯.০১.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-09 (ইাংডিরেঃ কলক্চাি-০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮) Written (60 Marks); 70 min. 

৩০.০১.২২ (িরর্র্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৫ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৭ Written (50 Marks); 70 min. 

০১.০২.২২ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা-০৮ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৫ Written (30 Marks); 60 min. 

০৩.০২.২২ (র্হৃঃর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৬ র্াাংলা-০৮ Written (30 Marks); 50 min. 

০৪.০২.২২ (শুক্রর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৮ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৬ Written (30 Marks); 60 min. 

০৫.০২.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-10 (র্াাংলাঃ কলক্চাি-০৫, ০৬, ০৭, ০৮) Written (60 Marks); 75 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-০২) 
লেকচার রসডলর্াস 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০৪ র্ীে ারিরতক্ সতূ্রার্রল, উৎপােডক্ রর্ডেষি, রিঘাত সিীক্িি, র্ীে ারিরতক্ সিলীক্িি, দুই ও রতন চলক্রর্রশষ্ট সিীক্িি, অসিতা।  
কলক্চাি-০৫ অনুক্রি, সিার্ন্ি ও গুডিািি ধ্ািা, সচূক্ ও ল ারিেি এর্াং তাডেি ফাাংশন সিূহ।  
কলক্চাি-০৬ কসট তত্ত্ব ও কিনরচত্র, রর্ন্যাস।  
কলক্চাি-০৭ সিাডর্শ, সম্ভার্যতা। 

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০৫ িুরিেদু্ধ-২: র্ঙ্গর্নু্ধি স্বডেশ রতযার্তসন, িািতীয় কসনার্ারহনী রতযাহাি, র্াাংলাডেশডক্ স্বীকৃ্রত, সাংরর্ধ্ান রিয়ন, ১৯৭৩ সাডলি রনর্সাচন, র্ঙ্গর্নু্ধি শাসনািল ও 
১৯৭৫ সাডলি ১৫ আ স্ট র্ঙ্গর্নু্ধ হতযাক্াণ্ড, িুরের্ শতর্ষস ও স্বাধ্ীনতাি সুর্িস েয়র্ন্ী। 

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

কলক্চাি-০৭ 
রনর্সাহী রর্িা ঃ িাষ্ট্রপরত , রধ্ানিন্ত্রী, িরন্ত্রপরিষে, স্থানীয় সিক্াি (পার্সতয স্থানীয় সিক্ািসহ), স্থানীয় সিক্াি রনর্সাচন ২০২০-২১, কক্ন্দ্রীয় িাঠ রশাসন ইতযারে। 
আইন রর্িা ঃ আইন রিয়ন, সাংসডে ররতরনরধ্ত্ব সাংক্রার্ন্ রর্ধ্ান,  আইন রর্িা ঃ আরথসক্ ও তত্ত্বার্ধ্ায়ন সাংক্রার্ন্ ক্ােসার্রল, সাংসডেি ক্ােসরিারল রর্রধ্। রর্চাি 
রর্িা ঃ সাংসে সরচর্ালয়, সুররি কক্াটস, অধ্স্তন আোলত, রর্চাি রর্িা  পথৃক্ীক্িি, গ্রাি আোলত ADR. 

কলক্চাি-০৮ 

পিিাষ্ট্রনীরতঃ লক্ষয রনধ্সািডিি উপাোন, র্াাংলাডেডশি পিিাষ্ট্রনীরতি র্ারিক্ ও অিযর্ন্িীি উপাোন, রিয়ন ররক্রয়া, োতীয় শরিি উপাোন, োতীয় শরি ও 
র্াাংলাডেশ, রনিাপিা কক্ৌশল, িূ-িােনীরত ও পরিডর্শ ত কক্ৌশল, অথসননরতক্ কূটনীরত ও শ্রিকূটনীরত, আর্ন্েসারতক্ সাংস্থা অাংশগ্রহি (UNO & UN Peace 

Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc) এর্াং আর্ন্েসারতক্ অথসননরতক্ ররতিান, বর্ডেরশক্ সাহােয ও আর্ন্েসারতক্ র্ারিেয, 
আর্ন্সোরতক্ অঙ্গডন র্াাংলাডেশ। 

র্াাংলা 

কলক্চাি-০৫ রর্াে-রর্চডনি রনরহতাথস রক্াশ, 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, উপন্যাস,  ল্প, ক্রর্তাগ্রন্থ ও অন্য সর্গুডলা)। 

কলক্চাি-০৬ 
রসডলর্াস আডলাচনা, রাচীন ে ু, ে ু রর্িা  ও চেসাপে, অন্ধক্াি ে ু, ডাক্ ও িনাি র্চন। গ্রন্থ-সিাডলাচনা–২: (ঊনসিডিি  িঅিুযত্থাডনি পটিূরিডত িরচত 
গ্রডন্থি সিাডলাচনা, র্াাংলাডেডশি িুরিেদু্ধডক্রন্দ্রক্ গ্রডন্থি সিাডলাচনা)। 

কলক্চাি-০৭ 
শ্রীকৃ্ষ্ণক্ীতসন, বর্ষ্ণর্ পোর্রল, িঙ্গলক্ার্য, অনুর্াে সারহতয, কিািারন্টক্ রিডয়াপািযান ও আিাক্ান িােসিা, কলাক্সারহতয, ক্রর্ ান ও পুাঁরথসারহতয এর্াং িরসসয়া 
সারহতয।  

কলক্চাি-০৮ 
আধু্রনক্ ে ু-১: ে ুসরন্ধক্ষি ও ঈশ্বিচন্দ্র গুপ্ত, পযািীচাাঁে রিত্র, র্রিিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, ঈশ্বিচন্দ্র রর্েযাসা ি, রর্হািীলাল চক্রর্তসী ও েীনর্নু্ধ রিত্র, িাইডক্ল িধু্সেূন 
েি। ররতডর্েন রলিডনি রনয়িার্রল। 

আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০৫ 

োরতসাংঘ র্যর্স্থা: োরতসাংঘ ও এি অঙ্গ সাংস্থা, োরতসাংডঘি গুরুত্ব ও সীিার্দ্ধতা, োরতসাংডঘি সাংিাি, োরতসাংঘ রনিাপিা ক্াউরিডলি িূরিক্া, োরতসাংঘ 
শারর্ন্িক্ষা ও শারর্ন্ ররতিা ক্ােসার্রল, অরির্াসডনি ধ্াপ ও  িহতযা রনয়ন্ত্রি/আইন, SDG রনরিত ক্িাি চযাডলঞ্জসিূহ, উন্নয়নশীল কেশগুডলাি LDC কথডক্ উিিডিি 
চযাডলঞ্জ, িানর্ারধ্ক্াি এডেন্ডা, পরিডর্শ ত এডেন্ডা, আর্ন্েসারতক্ রর্চাি আোলত এর্াং নািীি ক্ষিতায়ন। 
েরক্ষি এরশয়াি িােনীরত: িািত – পারক্স্তান সম্পক্স (ক্াশ্মীি সাংক্ট), েরক্ষি এরশয়ায় িািত – চীন িন্দ্ব, িািত র্াাংলাডেশ সম্পক্স (আেরলক্ িূ-িােনীরত, পারন 
র্ণ্টন সিসযা, সীিার্ন্ সিসযা ও র্ারিেয িািসািয এর্াং র্াাংলাডেশ – রিয়ানিাি সম্পক্স। 

কলক্চাি-০৬ 
রর্ডশ্বি 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)। রর্ডশ্বি রধ্ান শরিসিূডহি িডধ্য বর্ডেরশক্ সম্পক্স-২: চীডনি পিিাষ্ট্রনীরত (েিুিাষ্ট্র ও িািডতি 
সাডথ), রনউ রসল্ক কিাড নীরত, িািত ও রশার্ন্ িহাসা িীয় নীরত, িুিাি িালা নীরত এর্াং অন্যান্য (েিুিাষ্ট্র ও িািডতি সাডথ ররতডোর তাি করক্ষাপডট)। 

কলক্চাি-০৭ 

বর্রশ্বক্ উডেযা  ও ররতিানসিূহ: রর্শ্বর্যাাংক্, আইএিএফ (IMF), এরডরর্ (ADB), রে-৮, রে-৭৭, রর্শ্ব স্বাস্থয সাংস্থা, রব্রক্স (BRICS), এনরডরর্(NDB), 
এআইআইরর্ (AIIB), কক্ারিড-১৯ সিয়ক্ালীন অথসননরতক্  িদা কথডক্ পনুরুদ্ধাি, রক্ডয়াডটা করাডটাক্ল, ক্নফাডিি অফ পারটসস (COP) ইতযারে। আেরলক্ 
ররতিান: আিরসইরপ (RCEP), রর্িসডটক্ (BIMSTEC), সাক্স (SAARC), আরসয়ান (ASEAN) ও ওআইরস (OIC), ন্যাডটা (NATO), এডপক্ (APEC), 
রেরসরস (GCC) এর্াং ইইউ (EU), কক্ারিড -১৯ পির্তসী রর্শ্ব র্যর্স্থা। 

কলক্চাি-০৮ 
রথি রর্শ্বেুদ্ধ পির্তসী রধ্ান সিসযা ও সাংঘাত: িধ্যরাচয সাংক্ট (কেরুোডলি, ইিান, রসরিয়া, ইয়াডিন, কুরেসস্তান, কসৌরে-ইিান সাংঘাত)।  
রিতীয় রর্শ্বেদু্ধ পির্তসী রধ্ান সিসযা ও সাংঘাত: (i) রিয়ানিাডি কসনা অিুযত্থান। (ii) আোির্াইোন ও আডিসরনয়া সাংক্ট, (iii) িূিধ্যসা ি সাংক্ট (iv) র্ারিেয 
েদু্ধ এর্াং সিসািরয়ক্ ইসুয। 

কলক্চাি-০৯ 
আর্ন্েসারতক্ অঙ্গডন র্াাংলাডেশ: র্ড় অেসন, চযাডলঞ্জ ও িরর্ষযৎ রেক্রনডেসশনা (১৯৭১-২০২১), র্াাংলাডেডশি বর্ডেরশক্ নীরত, সিুদ্র রর্েয় (সুনীল অথসনীরত), 
উন্নয়নশীল কেশগুডলাি LDC কথডক্ উিিি। 

ইাংডিরে 
কলক্চাি-০৫ Translation 2: An Ideal Translation, Your Vocabulary Repertoire-02 (D-F) 
কলক্চাি-০৬ Translation 3: Hands on Experience, Your Vocabulary Repertoire-03 (G-M) 
কলক্চাি-০৭ Translation 4: Thematic Translation, Your Vocabulary Repertoire-04 (N-S) 
কলক্চাি-০৮ Translation 5: Translating the literature, Your Vocabulary Repertoire-05 (T-Z) 

রর্জ্ঞান ও রেরুি 

কলক্চাি-০৪ 

ইডলক্ট্ররনক্স রেরুি (ELECTRONICS TECHNOLOGY): ইডলক্ট্ররনক্ উপাোন, অযানাল  ও রডরেটাল সাংডক্ত, অযানাল  ইডলক্ট্ররনক্ রডিাইস, 
অযািরেফায়াি ও ওরসডলটি, কিাধ্, কিাধ্ডক্ি রক্ািডিে, পরির্ারহতা, ওহি রিটাি, ধ্ািক্ত্ব, ধ্ািক্, আডর্শক্, আডর্রশতা, সাইনুসয়ডাল অলটািডনরটাং, তিঙ্গরূপ, 
ক্ম্পাি র্িসারল, সাইনুসয়ডাল তিঙ্গরূপ, রর্দুযৎরর্াডহি সাইনুসয়ডাল কিাডিডেি সাধ্ািি রর্ন্যাস, েশা সম্পক্স, কলোি ও তাডিি কিৌরলক্ ধ্ািিা, কিৌরলক্ 
আিএলরস র্তসনীি ররতরক্রয়া, সাইনুসয়ডাল কিাডিে অথর্া রর্দুযৎরর্াডহি উপাোন। 

কলক্চাি-০৫ 
র্াডয়াডটক্ডনালরে (Biotechnology): কক্রাডিাডসাি, কক্রাডিাডসাডিি আক্াি-আকৃ্রত এর্াং িাসায়রনক্ উপাোন, রনউরক্লক্ অযারসড, রড-অরক্সিাইডিারনউরক্সক্ 
অযারসড (DNA), িাইডিারনউরক্লক্ অযারসড (RNA), আরিষ, রেন, DNA কটস্ট, ফডিনরসক্ কটস্ট, িানুডষি কেডনরটক্ রর্শঙৃ্খলা, েীর্রেরুি ও রেন রডক্ৌশল, 
কক্লারনাং, কক্লারনাংডয়ি স্বািারর্ক্ রিার্, ট্রািডেরনক্ উরিে ও রািী, কৃ্রষ, অি যারনেি, ন্যাডনা রেরুি, ফািসাডক্ালরে, ফািসাডক্াক্াইডনরটক্স। 

কলক্চাি-০৬ 
িােয ও পরুষ্ট (Food & Nutrition): িাডেযি উপাোন, ক্াডর্সাহাইডেট, আরিষ, চরর্স ও রলরপড, রিটারিন, ক্াডর্সাহাইডেট ও করারটডনি রক্ািডিে এর্াং উৎস, 
পরুষ্টগুি, সুষি িাডেযি তারলক্া, সুষি িাডেযি রপিারিড, র্রড িাস ইনডডক্স, (BMI), ফাস্টফুড অথর্া োাংক্ফুড, িােয সাংিক্ষডিি রর্রিন্ন ররক্রয়া, িােয সাংিক্ষডি 
িাসায়রনডক্ি র্যর্হাি এর্াং তাি শািীরিক্ রিার্। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইি লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারর্ন্ন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
োত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
কক্ানাপাড়া-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, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইর্ান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-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 
কুরষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþির্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চটগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চটগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


