
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

৯ি কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন)  
বিজ্ঞান বিভাগ (বাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 

 

*  পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গবিত, উচ্চতর গবিত, জীিবিজ্ঞান ও আইবসবি এই 
৬বি বিষয়য়র ৯ি কেমির সম্পিূথ মর্ডলবার্ পড়াডনা হডব 

* ক্লাস সংখ্যা-১৩৯ বি (পদার্থবিজ্ঞান-২৯ বি, রসায়ন-২৩ বি, গমিত-০৩ বি, 
উচ্চতর গমিত-২৮ মি, জীবমবজ্ঞান-২৪ মি ও আইমর্মি-৩৫ মি) 

* পরীক্ষা সংখ্যা-  
 Daily Live & Practice Exam-পদার্থবিজ্ঞান-৫৮ সসি, রসায়ন-৪৬ সসি, 
গবিত ৬৩ সসি, উচ্চতর গবিত-৫৬ সসি, জীিবিজ্ঞান-৪৮ সসি ও আইবসবি- ১৩ সসি) 

 Weekly Live Exam- ৫৬ সসি, স াসথ মলূ্যায়ন পরীক্ষা-১১ সসি 
*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মিন Live Class অনুমিত হডব 
*    প্রবিবি ক্লাসসর মাবি- াল্ার pdf ক্লাসসনাি প্রদান  রা হসি 
*    প্রবিবি ক্লাসসর ভিভিও ভিপ্লে সদখার িযিস্থা র্া সি 

* আডগর মিডনর ক্লাডর্র উপর Daily MCQ Live & Practice Exam 

* রমত শবনিার Weekly Live CQ+MCQ Exam 

*   ককার্স কশডে স াসথ মলূ্যায়ন Live CQ+MCQ Exam অনুমিত হডব 
* Weekly Exam ও ক োর্স মলূ্যোয়ন পিীক্ষো অনল্োইপ্লনি পোশপোভশ 

ভন টস্থ উদ্ভোর্-উপ্লেপ্লেি কেপ্ল োপ্লনো শোখোয় ভিভি যোভল্ও কেওয়ো েোপ্লে। 
* প্রবিবি পরীক্ষার এনাল্াইবসস বরসপািথ ও Auto SMS এ করজাল্ট রিান 
*  স াসথ বি: ১৮,০০০/- (আঠার হাজার িা া মাত্র। সরাসবর ব্রাসে এসস 

অর্িা Online Payment (www.udvash.com) এর িাধ্যডি ভমতস 
হওয়া যাডব  

*   Helpline - 09666775566 
  

অনল্াইন ক্লায়সর সময়সূবি িাংল্া ভাসথনঃ  ভে োল্ ৩:৩৩ টো ও সন্ধ্যা ৭:১৫ িা ইংবল্শ ভাসথনঃ সন্ধ্যা ৭:১৫ িা    
অনল্াইন এক্সায়মর সময়সূবি স াল্ ৩৯ িা সর্য়  রাত ১৩ িা পর্থন্ত িল্য়ি  

   

ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (পোটস-০৫)   
 

তাবরখ্ ও িার ল্াইভ ক্লাস (ভবতথ ৃত বনজ বনজ িযাি িাইম অনুর্ায়ী) ল্াইভ এক্সাম (স াল্ ০৯ িা সর্য়  রাত ১৩ িা পর্থন্ত িল্য়ি)  
১৭.০৭.২২ (রবিিার)  Live Class (P-25) পদার্থবিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (M-24) MCQ (10×1=10); 10 min.  

১৮.০৭.২২ (সসামিার) Live Class (C-21) রসায়ন: অধ্যায় – ৮   Daily Live Exam (P-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯. ০৭.২২ (মঙ্গল্িার) Live Class (M-25) গবিি: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (C-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০. ০৭.২২ (িধু্িার)  Live Class (B-22) জীিবিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০   Daily Live Exam (M-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

 ২১. ০৭.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-12) উচ্চির গবিি: অধ্যায় – ৪   Daily Live Exam (B-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০৬.২২ (শবনিার)   Weekly Live Exam-25 (P-25, C-21, M-25, B-22, HM-12) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৪.০৭.২২ (রবিিার)  Live Class (P-26) পদার্থবিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (HM-12) MCQ (10×1=10); 10 min.  

২৫.০৭.২২ (সসামিার) Live Class (M-26) গবিি: অধ্যায় – ১৩   Daily Live Exam (P-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০৭.২২ (মঙ্গল্িার) Live Class (M-27) গবিি: অধ্যায় – ১৬ Daily Live Exam (M-26) MCQ (10×1=10); 10 min.  

২৭. ০৭.২২ (িধু্িার)  Live Class (B-23) জীিবিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০  Daily Live Exam (M-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

 ২৮.০৭.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-20) উচ্চির গবিি: অধ্যায় – ৯  Daily Live Exam (B-23) MCQ (10×1=10); 10 min.  

৩০.০৭.২২ (শবনিার)  Weekly Live Exam-26 (P-26, M-26, 27, B-23, HM-20) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

৩১.০৭.২২ (রবিিার) Live Class (P-27) পদার্থবিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০  Daily Live Exam (HM-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৮.২২ (সসামিার)  Live Class (C-22) রসায়ন: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৮.২২ (মঙ্গল্িার) Live Class (M-28) গবিি: অধ্যায় – ১৬ Daily Live Exam (C-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৮.২২ (িধু্িার) Live Class (B-24) জীিবিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০    Daily Live Exam (M-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৮.২২ (িহৃঃিার)  Live Class (HM-21) উচ্চির গবিি: অধ্যায় – ৯  Daily Live Exam (B-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৮.২২ (শবনিার)  Weekly Live Exam-27 (P-27, C-22, M-28, B-24, HM-21) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৭.০৮.২২ (রবিিার) Live Class (P-28) পদার্থবিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (HM-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৮.২২ (সসামিার)  Live Class (C-23) রসায়ন: অধ্যায় – ৯   Daily Live Exam (P-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০৮.২২ (মঙ্গল্িার) Live Class (M-29) গবিি: অধ্যায় – ১৭ Daily Live Exam (C-23) MCQ (10×1=10); 10 min.    

১০.০৮.২২ (িধু্িার) Live Class (ICT-05) আইবসবি: অধ্যায় – ৪           Daily Live Exam (M-29) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৮.২২ (িহৃঃিার)   Live Class (HM-26) উচ্চির গবিি: অধ্যায় – ১৩  Daily Live Exam (ICT-05) MCQ (10×1=10); 10 min.  

১৩.০৮.২২ (শবনিার)  Weekly Live Exam-28 (P-28, C-23, M-29, ICT-05, HM-26) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৪.০৮.২২ (রবিিার) Live Class (P-29) পদার্থবিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০   Daily Live Exam (HM-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৮.২২ (মঙ্গল্িার) Live Class (M-30) গবিি: অধ্যায় – ১৭   Daily Live Exam (P-29) MCQ (10×1=10); 10 min.  

১৭.০৮.২২ (িধু্িার) Live Class (HM-27) উচ্চির গবিি: অধ্যায় – ১৪   Daily Live Exam (M-30) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০৮.২২ (িহৃঃিার)  Live Class (HM-28) উচ্চির গবিি: অধ্যায় – ১৪    Daily Live Exam (HM-27) MCQ (10×1=10); 10 min.  

১৯.০৮.২২ (শুক্রিার) …………  Daily Live Exam (HM-28) MCQ (10×1=10); 10 min.   

২০.০৮.২২ (শবনিার)  Weekly Live Exam-29 (P-29, M-30, HM-27, 28) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
  

ক োর্স মূল্যোয়ন পিীক্ষো  
তোভিখ ও েোি ভেেয় ভর্প্লল্েোর্ কর্ট পভিক্ষোি নোম, ধিন ও র্ময় 

২২.০৮.২২ (সসামিার) পদথার্বিজ্ঞান সম্পিূথ র্িৃনশীল্ ১ কর্ট এেং েহুভনেসোচনী ১ কর্ট 
CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ 

(25×1=25); 20 min. 

২৪.০৮.২২ (িধু্িার) রসায়ন সম্পিূথ র্িৃনশীল্ ১ কর্ট এেং েহুভনেসোচনী ১ কর্ট 
CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ 

(25×1=25); 20 min. 

২৬.০৮.২২ (শুক্রিার)  সাধ্ারি গবিি সম্পিূথ র্িৃনশীল্ ১ কর্ট এেং েহুভনেসোচনী ১ কর্ট 
CQ (7×10=70); 2:30 min. & MCQ 

(30×1=30); 25 min. 

২৮.০৮.২২ (রবিিার)  জীিবিজ্ঞান সম্পিূথ র্িৃনশীল্ ১ কর্ট এেং েহুভনেসোচনী ১ কর্ট 
CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ 

(25×1=25); 20 min. 

৩০.০৮.২২ (মঙ্গল্িার)  উচ্চির গবিি সম্পিূথ র্িৃনশীল্ ১ কর্ট এেং েহুভনেসোচনী ১ কর্ট 
CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ 

(25×1=25); 20 min. 

০১.০৯.২২ (িহৃঃিার)  আইবসবি সম্পিূথ েহুভনেসোচনী ১ কর্ট MCQ (25×1=25); 20 min. 

http://www.udvash.com/


অনল্াইয়ন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধবত: 
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডজর কিাবাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 

কডর রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হল।  

*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডি মগডয় অনল্াইন ক্লাস ও পরীক্ষা কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত 

D™¢vm এর ৯ি কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live & Practice Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী র্কাল ০৯:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পযসন্ত চলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একজন 
মশক্ষার্সী উক্ত Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam   
একামধ্কবার অাংশগ্রহি করডত পারডব। 

 

৯ম সেবির বসয়ল্িাস-২৩২২ (পািথ-৩৫)  
 

অধ্যায় সল্ িার বসয়ল্িাস 
পদার্থবিজ্ঞান 

অধযোয়-০৯ 

P-25 
র্াংকি ককাি ও পিূস অভযন্তরীি রমতফলন র্াংমিষ্ট গামিমতক র্ির্যা, িরীমচকা, রমতর্রডির বযবহার, মরজি, কলন্স ও তার 
রকারডভি, কলন্স ও কলডন্সর রকারডভি, অবতল কলন্স ও রমতমবম্ব, কলডন্সর মচডের রর্া। 

P-26 
উত্তল কলন্স (ডফাকার্ িূরত্ব কর্ডক কি িূরত্ব, কফাকার্ িূরডত্বর বাইডর), কলডন্সর ক্ষিতা,  কচাডখর মিয়া, রমিন বস্তুর আডলাকীয় 
উপলমি। 

অধযোয়-১০  
P-27 আধ্ান বা চাজস, ঘেসডি মির মবদ্যযৎ ততমর, তবদ্যযমতক আডবশ, ইডলকডরাডস্কাপ। 
P-28 তবদ্যযমতক বল, র্াংমিষ্ট গামিমতক র্ির্যা, তমড়ৎ কক্ষত্র। 
P-29 ইডলকমরক পডিনমশয়াল, মবভব পার্সকয, ধ্ারক, মির মবদ্যযডতর বযবহার। 

রসায়ন 

অধ্যায়-৩৮ C-21 
তমড়ৎ মবডিেডির ককৌশল, তমড়ৎ মবডিেডির বযবহার, রার্ায়মনক মবমিয়ার িাধ্যডি মবদ্যযৎ উৎপািন, মনউমক্লয়ার মবমিয়া ও 
মবদ্যযৎ শমক্ত উৎপািন। 

অধযোয়-০৯ 

C-22 
এমর্ে, লঘু এমর্ডের ধ্িসর্িহূ ও এডির পরীক্ষািলূক রিাি, এমর্ডের রার্ায়মনক ধ্ডিস পামনর ভূমিকা, ক্ষারক এবাং ক্ষার, লঘ ুক্ষাডরর 
ধ্িস, ধ্াতব লবডির র্াডর্ লঘ ুক্ষাডরর মবমিয়া, ক্ষাডরর রার্ায়মনক ধ্ডিস পামনর ভূমিকা, গাঢ় এমর্ে ও গাঢ় ক্ষাডরর ক্ষয়কারী ধ্িস। 

C-23 

বরবিশন, pH -এর ধ্ারিা, pH -এর পমরিাপ, pH -এর গুরুত্ব, রশিন মবমিয়া (তিনমিন জীবডন রশিন মবমিয়ার গুরুত্ব, 
লবি), এমর্ে বমৃষ্ট, পামনর খরতা, পামনিূেি ও িূেি মনয়ন্ত্রি, পামনর মবশুদ্ধতার পরীক্ষা ও মবশুদ্ধকরি, BOD, COD, কিালামরমি 
র্ম্পমকসত ধ্ারিা। 

 গবিত 
অধ্যায়-১১ M-25 অনুশীল্নী-১১.২ (র্ম্পিূস অধ্যায়)। 

অধ্যায়-১০ M-26 
অনুশীল্নী-১০.১ [অনুিি, ধ্ারা, র্িান্তর ধ্ারা, র্িান্তর ধ্ারার র্াধ্ারি পি মনিসয়, র্িান্তর ধ্ারার n র্াংখযক পডির র্িমষ্ট, উিাহরি, 
অনুশীলনী-১৩.১ র্ম্পনূস।] অনুশীল্নী-১০.২ [রর্ি n র্াংখযক স্বাভামবক র্াংখযার বগস ও ঘডনর র্িমষ্ট মনিসয়। কাজ, উিাহরি।] 

অধ্যায়- ১৬  
M-27 অনুশীল্নী- ১৬.১ র্ম্পিূস। [রিাি র্হ] 
M-28 অনুশীল্নী- ১৬.২ র্ম্পিূস। [রিাি র্হ] 

অধ্যায়- ১৭  
M-29 অনুশীল্নী-১৭ [িিডযামজত র্াংখযা, গির্াংখযার বহুভুজ, গড় মনিসয় পদ্ধমত (Related  Maths), গড় র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা।] 
M-30 অনুশীল্নী-১৭ [িধ্যডকর ধ্ারিা, িধ্যক, রচুরক, উিাহরি, অনুশীলনী-১৭ ।] 

উচ্চতর গবিত 
 অধযোয়-০৪  HM-12 অনুশীল্নী-৪ (১-১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭)।  

অধযোয়-০৯ 
HM-20 অনুশীল্নী-৯.২ [লগামরিি উিাহরি (১৮-২৯), ২১১ পিৃার কাজ , অনুশীলনী-৯.২ (৬,৭, ক, গ)।] 
HM-21 অনুশীল্নী-৯.২ [লগামরিমিক ও পরিিান, ফাাংশডনর কলখমচত্র,  অনুশীল্নী-৯.২ এর ৭ (ঘ-জ), (৮-১৫)] 

অধযোয়-১৩ HM-26 অনুশীল্নী-১৩ [কগালক, কযৌমগক ঘনবস্তু, অনুশীলনী-১৩ (১-১০ ও ১৪-২৪ এবাং ২৯-৩২)।] 

অধযোয়-১৪  
HM-27 

অনুশীল্নী-১৪ [র্ম্ভাবনার র্াডর্ জমড়ত মকছু ধ্ারিা, যমুক্তমভমত্তক র্ম্ভাবনা মনিসয়, তর্যমভমত্তক র্ম্ভাবনা মনিসয়, , উিাহরি, 
অনুশীলনী-১৪(৭-১২)।] 

HM-28 
অনুশীল্নী-১৪ [নিনুাডক্ষত্র এবাং র্ম্ভাবনা Tree দ্বারা র্ম্ভাবনা মনিসয়, বজসনশীল, অবজসনশীল  ঘিনার ধ্ারিা, (কখন গুি/ডযাগ 
হডব), অনুশীলনী-১৪(১৩-১৮)।]  

জীিবিজ্ঞান 

অধ্যায়-১৩  

B-22 
উমিডি র্িন্বয় (ফাইডিাহরডিান, অমিন, মজডবডরমলন, ইমর্মলন), হরডিাডনর বযবহার (বমৃদ্ধ, চলন, ফডিারমপজি), রািীর র্িন্বয় 
রমিয়া (হরডিানাল রভাব, স্নায়মবক রভাব), স্নায়তুন্ত্র ককন্দ্রীয় স্নায়তুন্ত্র (িমিষ্ক, কিরুরজ্জ)ু। 

B-23  স্নায়কুলা, রমতবতসী মিয়া, রান্তীয় স্নায়তুন্ত্র, স্বয়াংমিয় স্নায়তুন্ত্র, উদ্দীপনা র্ঞ্চালন। 

B-24 

হরডিান, িানবডিডহর কডয়কমি িখুয নামলমবহীন গ্রমন্র্র পমরমচমত, কাজ ও মনিঃর্তৃ হরডিান, রািরর্ বা হরডিানজমনত 
অস্বাভামবকতা (র্াইরডয়ে র্ির্যা, বহুিতূ্র বা োয়াডবমির্, কোক, স্নায়মবক তবকলযজমনত শারীমরক র্ির্যা (পযারালাইমর্র্, 
এমপডলপমর্, পারমকনর্ন করাগ), র্িন্বয় কাযসিডি তািাক ও িািক দ্রডবযর রভাব। 

আইবসবি  
অধ্যায়-৩৪ ICT-05   সম্পিূথ অধ্যায়। 

 

অনল্াইন সরাগ্রাম সংক্রান্ত সর্য় ান তয়র্যর জন্য বনয়নাক্ত নম্বরগুয়ল্ায়ত সর্াগায়র্াগ  রুন   
 

ঢা ার শাখ্াসমূহ: বমরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪,  যান্িনয়মন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, সমাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইন্স ল্যাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফামথয়গি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আবজমপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাবন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাবল্িাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
মবতবিল্-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসায়িা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, ল্ক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দবনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, স ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, ি বশিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢা ার িাইয়রর শাখ্াসমহূ: ময়মনবসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ব য়শারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামাল্পরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, সশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল্-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, বসরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুবড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
সসয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, বদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 
রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নায়িার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুবিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 
ফবরদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্য়শার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্লু্না- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িবরশাল্-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ 
বসয়ল্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিাবড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরবসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুবমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, সনায়াখ্াল্ী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 
সফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাম (ি িাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাম (হাবল্শহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, সগাপাল্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, বিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১ 
মবুন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, মাবন গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, িুয়াডাঙ্গা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৪ 
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