
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
৯ি কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 

মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 
 

*  পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, গমিত, উচ্চতর গমিত, জীিমিজ্ঞান ও আইমর্মি এই 
৬মি মিষডয়র ৯ি কেমির র্ম্পিূস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি 

* ক্লার্ র্াংখ্যা- ১৩৯ মি (পদার্থবিজ্ঞান-২৯ বি, রসায়ন-২৩ বি, গমিত ৩০ মি, 
উচ্চতর গমিত-২৮ মি, জীিমিজ্ঞান-২৪ মি ও আইমর্মি- ৫মি) 

* পরীক্ষা র্াংখ্যা-  
 Daily Live & Practice Exam-পদার্থবিজ্ঞান-৫৮ সসি, রসায়ন-৪৬ সসি, 
গমিত ৬০ কর্ি, উচ্চতর গমিত-৫৬ কর্ি, জীিমিজ্ঞান-৪৮ কর্ি ও আইমর্মি- ১০ কর্ি) 

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

* আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily MCQ Live & Practice Exam 

* রমত শমনিার Weekly Live CQ+MCQ Exam 

*   ককার্স কশডষ ককার্স িলূযায়ন Live CQ+MCQ Exam অনুমিত হডি 
* Weekly Exam ও স াসথ মলূ্যায়ন পরীক্ষা অনল্াইসনর পাশপাবশ বন িস্থ 

উদ্ভাস-উসেসের সেস াসনা শাখায় বিবি যাবল্ও সদওয়া োসি। 
* প্রবিবি পরীক্ষার এনাল্াইবসস বরসপািথ ও Auto SMS এ করজাল্ট রদান 
*  স াসথ বি: ১৮,০০০/- (আঠার হািার িা া মাত্র)। সরাসবর ব্রাসে এসস 

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

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন ক্লাডর্র র্িয়রূ্মি িাাংলা ভার্সন - মিকাল ৩:০০ িা ও র্ন্ধ্যা ৬:০০ িা ইাংমলশ ভার্সন: র্ন্ধ্যা ৬:০০ িা 

অনলাইন এক্সাডির র্িয়রূ্মি র্কাল ০৯ িা কর্ডক রাত ০৯ িা পযসন্ত িলডি 
 

নিম সেবির স াসথ বিিরিী 
 

মিষয় অধ্যায় 

পদার্সমিজ্ঞান  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ 

রর্ায়ন  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ 

গমিত  ১, ২.১, ২.২, ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৫.১, ৫.২, ৬, ৭, ৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৯.১, ৯.২, ১১.১, ১১.২, ১৩.১, 
১৬.১, ১৬.২, ১৭ 

উচ্চতর গমিত  ১.১, ১.২, ২, ৩.১, ৩.২, ৪, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৮.১, ৮.২, ৯.১, ৯.২, ১১.১, ১১.২, ১৩, ১৪ 

জীিমিজ্ঞান  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ 

ICT ১, ২, ৩, ৪ 
 

করাগ্রাি শুরু: ১৬ জানুয়ামর, ২০২২ 
ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন (Part-01) 

 

তামরখ্ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুযায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০ িা কর্ডক রাত ১০ িা পযসন্ত িলডি) 
১৬.০১.২২ (রমিিার) Live Class (P-02) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ ------ 
১৭.০১.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-02) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৮.০১.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (M-05) গমিত: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (C-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৯.০১.২২ (িধু্িার) Live Class (B-01) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় –১ Daily Live Exam (M-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০১.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-01) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (B-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.০১.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-01 (P-02, C-02, M-05, B-01, HM-01) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৩.০১.২২ (রমিিার) Live Class (P-03) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (HM-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৪.০১.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-03) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৫.০১.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (M-06) গমিত: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (C-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৬.০১.২২ (িধু্িার) Live Class (ICT-01) আইমর্মি: অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (M-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৭.০১.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-02) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (ICT-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০১.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-02 (P-03, C-03, M-06, ICT-01, HM-02) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

৩০.০১.২২ (রমিিার) Live Class (P-04) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (HM-02) MCQ (10×1=10); 10 min 
৩১.০১.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-04) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০১.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (M-03) গমিত: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০২.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (B-02) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (M-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-03) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (B-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৫.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-03 (P-04, C-04, M-03, B-02, HM-03) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৬.০২.২২ (রমিিার) Live Class (P-05) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (HM-03) MCQ (10×1=10); 10 min 

০৭.০২.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-05) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (M-04) গমিত: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (B-03) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (M-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-04) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (B-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-04 (P-05, C-05, M-04, B-03, HM-04) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৩.০২.২২ (রমিিার) Live Class (P-06) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় –৩ Daily Live Exam (HM-04) MCQ (10×1=10); 10 min 

১৪.০২.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-06) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (M-01) গমিত: অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (C-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (B-04) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (M-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-05) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় –২ Daily Live Exam (B-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-05 (P-06, C-06, M-01, B-04, HM-05) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২০.০২.২২ (রমিিার) Live Class (P-07) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-05) MCQ (10×1=10); 10 min 

২২.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (M-02) গমিত: অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (P-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (B-05) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (M-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (HM-06) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (B-05) MCQ (10×1=10); 10 min 

২৬.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-06 (P-07, M-02, B-05, HM-06) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

http://www.udvash.com/


অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডজর কিািাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 

কডর রাখ্ার জন্য অনুডরাধ্ করা হল।  
*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়ির্াইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি 

করডত D™¢vm এর ৯ি কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 
*  Daily Live & Practice Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুযায়ী র্কাল ০৯:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পযসন্ত িলডি। এই র্িডয়র িডধ্য 

একজন মশক্ষার্সী উক্ত Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam 
এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি করডত পারডি। 

৯ি কেমির মর্ডলিার্-২০২২ (Part-01) 
অধ্যায় কলকিার মর্ডলিার্ 

পদার্সমিজ্ঞান 

অধ্যায়-০২ 

P-02 মিমত এিাং গমত, মিমভন্ন রকার গমত, কস্কলার ও কভক্টর রামশ, দূরত্ব ও র্রি, দ্রুমত এিাং কিগ, ত্বরি ও িন্দন। 
P-03 গমতর রূ্ডের রিাি, গমতর র্িীকরি ও গামিমতক র্ির্যা। 
P-04 পড়ন্ত িস্তু ও বনবক্ষপ্ত িস্তুর রূ্ে র্ম্পমকসত গামিমতক র্ির্যা।  
P-05 গমত র্ম্পমকসত কলখ্মিে ও র্ম্পিূস অধ্যায় মরমভশন। 

অধ্যায়-০৩ 
P-06 জড়তা এিাং িডলর ধ্ারিা: মনউিডনর রর্ি রূ্ে, কিৌমলক িডলর রকৃমত, র্ািযতা ও র্ািযতামিহীন িল, িডলর ঘাত, ভরডিগ। 
P-07 র্াংঘষস (ভরডিগ এিাং শমক্তর র্াংরক্ষিশীলতা, মনরাপদ ভ্রিি: গমত ও িল)। 

রর্ায়ন 

অধ্যায়-০২ 
C-02 

পদার্স ও পদাডর্সর অিিা, *আন্তঃআিমিক িল ও শমক্ত, পারমািবি  ির (চািথ) + আিবি  ির, কিার গমততত্ত্ব ও *গমততডত্ত্বর 
স্বীকাযসর্িহূ, িযাপন, মনঃর্রি। 

C-03 
কিািিামতর জ্বলন এিাং কিাডির মতন অিিা, গলন ও সু্ফিন, পাতন এিাং ঊর্ধ্সপাতন, তাপ রদাডনর িক্রডরখ্া ও গামিমতক িযাখ্যা।  
অধ্যায় মরমভশন। 

অধ্যায়-০৩ 

C-04 
কিৌমলক ও কযৌমগক পদার্স, পরিাি ুও অি,ু কিৌডলর রতীক, র্াংডকত, পরিািরু কভতডরর কিা, পারিািমিক র্াংখ্যা ও ভরর্াংখ্যা, *আইডর্াডিাপ, 
*আইডর্াডিান, *আইডর্ািার, পরিািরু িডেল, রাদারড াডেসর পরিািরু িডেল, রাদারড াডেসর পরিাি ুিডেডলর র্ীিািদ্ধতা। 

C-05 
কিার পরিাি ুিডেল, কিার পরিািরু িডেডলর র্া লয ও র্ীিািদ্ধতা, পরিািরু শমক্তস্তডর ইডলকট্রন মিন্যার্, উপশমক্তস্তডরর ধ্ারিা, 
পরিািডুত ইডলকট্রন মিন্যাডর্র নীমত, উদাহরি 

C-06 
ইডলকট্রন মিন্যাডর্র র্াধ্ারি মনয়ডির মকছু িযমতক্রি, পারিািমিক ভর িা আডপমক্ষক পারিািমিক ভর, আইডর্াডিাডপর শতকরা হার 
কর্ডক কিৌডলর গড় আডপমক্ষক ভর মনিসয়, আডপমক্ষক পারিািমিক ভর কর্ডক আডপমক্ষক আিমিক ভর মনিসয়, কতজমিয় আইডর্াডিাপ ও 
তাডদর িযিহার, কতজমিয় আইডর্াডিাডপর রভাি। 

গমিত 

অধ্যায়-০১ M-01 
অনুশীলনী-১ [িাস্তি র্াংখ্যার কেমিমিন্যার্, অিূলদ এর রিাি, দশমিক ভগ্াাংশ, অনুশীলনী-১ এর র্ম্পকসযকু্ত অঙ্ক, আিতৃ দশমিক, 
র্াধ্ারি ভগ্াাংডশ রূপান্তর, আিতৃ দশমিডকর কযাগ-মিডয়াগ।] 

M-02 অনুশীলনী-১ [আিতৃ দশমিডকর গুি, ভাগ etc., র্ম্ভািয অাংক। িগসিূল, অর্ীি দশমিক ভগ্াাংশ, অনুশীলনী-১ এর র্ম্পকসযকু্ত অঙ্ক।] 

অধ্যায়-০২ 
M-03 

অনুশীলনী-২.১ [কর্ি, কর্ি রকাডশর পদ্ধমত, র্কল র্াংজ্ঞা ও উদাহরি (র্র্ীি কর্ি, অর্ীি কর্ি,  াাঁকা কর্ি, উপডর্ি, রকৃত উপডর্ি, কর্ডির 
র্িতা, কর্ডির অন্তর, শমক্ত কর্ি, র্ামিসক কর্ি, পরূক কর্ি, র্াংডযাগ কর্ি, কছদ কর্ি, মনডেদ কর্ি), ক্রিডজাড়, কাডতসর্ীয় গুিজ, কভনমিে, অনুশীলনী-
২.১।] 

M-04 অনুশীলনী-২.২ [অন্বয়,  াাংশন, উদাহরি, অনুশীলনী- ২.২] 

অধ্যায়-০৩ 
M-05 অনুশীলনী- ৩.১ [িীজগামিমতক রামশ, িীজগামিমতক রূ্োিমল, অনুশীলনী- ৩.১] 
M-06 অনুশীলনী- ৩.২ [ঘন র্াংিমলত রূ্োিমল , অনুশীলনী -৩.২।] 

উচ্চতর গমিত 

অধ্যায়-০১ 

HM-01 
অনুশীলনী- ১.১ [কর্ি, মিমভন্ন ধ্রডনর কর্ি (র্ামিসক কর্ি, উপডর্ি,  াাঁকা কর্ি, কর্ি র্িতা, রকৃত উপডর্ি, কর্ডির অন্তর, পরূক কর্ি, 
শমক্ত কর্ি), কভনমিে, কর্ডির র্াংডযাগ, ১.১ (৭,৮,১৫,২১,২২,২৫)।] 

HM-02 
অনুশীলনী- ১.১ [মনডেদ কর্ি মে িরগযাডনর রূ্ে (রমতজ্ঞা-১) কাডতসর্ীয় গুিজডর্ি, এক-একমিল, র্িতুল কর্ি, র্ান্ত ও অনন্ত কর্ি 
অনুশীলন-১.১(১২,১৩,২৬,২৮,২৯) (রমতজ্ঞা-৩)।] 

HM-03 
অনুশীলনী- ১.২ [অন্বয়,  াাংশন (অন্বয় ও  াাংশডনর িডধ্য পার্সকয), কোডিন, করঞ্জ, ককা-কোডিডনর ধ্ারিা, র্ামিসক  াাংশন, ক্রিডজাডড়র 
র্ির্যা র্িাধ্ান, মিপরীত  াাংশন, এক-এক  াাংশডনর ধ্ারিা (Related math’s)] 

HM-04 অনুশীলনী- ১.২ [মিঘাত  াাংশন, অন্বয় ও  াাংশডনর কলখ্মিে, িডৃের কলখ্মিে, অনুশীলনী-১.২।] 

অধ্যায়-০২ 
HM-05 

অনুশীলনী- ২ [এক, দুই ও মতন িলডকর িহুপদী, র্িিামেক িহুপদী, রমতর্ি ও িক্র-ক্রমিক রামশ, পিৃা-৪০ এর কাজ, ৫৩ এর কাজ 
(ক), ৫৫ এর কাজ, ৬০ এর কাজ , অনুশীলনী-২ (১০)।] 

HM-06 
অনুশীলনী-২ [ভাগডশষ ও উৎপাদক উপপাদয, পিৃা-৪৭ এর কাজ, পিৃা-৫২ অনুমর্দ্ধান্ত-১,  পিৃা-৫৩ এর কাজ (খ্, গ),  উদাহরি-১৮, 
অনুশীলনী-২ (৮,৯)।] 

জীিমিজ্ঞান 

অধ্যায়-০১ B-01 জীিমিজ্ঞাডনর ধ্ারিা, জীিমিজ্ঞাডনর শাখ্াগুডলা, কভৌত জীিমিজ্ঞান,  মলত জীিমিজ্ঞান, জীডির কেমিমিন্যার্, কেমিমিন্যাডর্র উডেশয। জীিজগৎ 
(িারগুমলর্ + R.H.Whittaker এর কেমিমিন্যার্),  কেমিমিন্যাডর্র মিমভন্ন ধ্াপ, মিপদ নািকরি পদ্ধমত, বিজ্ঞামনক নাি। 

 অধ্যায়-০২ 

B-02 জীিডকাষ, ককাডষর রকারডভদ, উমিদডকাষ ও রামিডকাষ (মিের্হ), *উমিদডকাষ ও রামিডকাষ এর পার্সকয, উমিদ ও রামি ককাডষর 
রধ্ান অঙ্গাি ুও তাডদর কাজ (ডকাষরািীর, করাডিাপ্লাজি,  ককাষমিমে, র্াইডিাপ্লাজিীয় অঙ্গাি,ু িাইডিাকমন্িয়া)। 

B-03 প্লামিে, কক্লাডরাপ্লাি, কক্রাডিাপ্লাি, মলউডকাপ্লাি, গলমজ িস্তু, এডন্োপ্লাজমিক করমিকুলাি, ককাষগহ্বর, লাইডর্াডজাি, মিমেমিহীন 
র্াইডিাপ্লাজিীয় অঙ্গাি,ু মনউমক্লয়ার্। 

B-04 উমিদ ও রািীর কাজ পমরিালনায় মিমভন্ন রকার ককাডষর ভূমিকা, উমিদ মিস্যয (র্রল মিস্যয, জমিল মিস্যয, জাইডলি, কলাডয়ি),  
B-05 রামিমিস্যয (আিরিী মিস্যয, কযাজক মিস্যয এর রকারডভদর্হ), কপমশ মিস্যয, স্লায় ুমিস্যয, অঙ্গ ও তন্ত্র, অিিুীক্ষি যন্ত্র, ইডলকট্রন অিিুীক্ষি যন্ত্র, *মিমভন্ন পার্সকয। 

তর্য ও কযাগাডযাগ রযুমক্ত 
অধ্যায়-০১ ICT-01 সম্পিূথ অধ্যায় 

 

অনলাইন করাগ্রাি র্াংক্রান্ত কযডকান তডর্যর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাগাডযাগ করুন 
 

ঢাকার শাখ্ার্িূহ : মিরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উেরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬,  ািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িার্াডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাোিাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িকমশিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 
 

ঢাকার িাইডরর শাখ্ার্িহূ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মর্রাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
বর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 
রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 
 মরদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ 
মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 
ক নী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 
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