
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

১০ি কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 

 

*  পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, গমিত, উচ্চতর গমিত, জীিমিজ্ঞান ও আইমর্মি এই 
৬মি মিষডয়র ১০ি কেমির র্ম্পিূস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি 

* ক্লার্ র্াংখ্যা- ৮৬ মি (পদার্থবিজ্ঞান-১৪ বি, রসায়ন-১২ বি, গমিত-২৩ মি, 
উচ্চতর গমিত-২১ মি, জীিমিজ্ঞান-১১ মি ও আইমর্মি- ৫ মি) 

* পরীক্ষা র্াংখ্যা-  
 Daily Live & Practice Exam-পদার্থবিজ্ঞান-২৮ সসি, রসায়ন-২৪ সসি, 

গমিত -৪৬ কর্ি, উচ্চতর গমিত-৪২ কর্ি, জীিমিজ্ঞান-২২ কর্ি ও আইমর্মি- ১০ কর্ি) 
 Weekly Live Exam- ৩৪ 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: ১২,০০০/- (িার 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 ১০ িা কর্ডক রাত ১০ িা পযসন্ত িলডি 
 

দশম সেবি স াসথ বিিরিী 
মিষয় অধ্যায় 

পদার্সমিজ্ঞান  ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ 

রর্ায়ন  ৯, ১০, ১১, ১২ 

গমিত  ৩.৪, ৩.৫, ৮.৩, ৮.৪, ৮.৫, ১০, ১১.২, ১২.১, ১২.২, ১২.৩, ১২.৪, ১৩.১, ১৩.২, ১৪, ১৫, ১৬.৩, ১৬.৪, ১৭  

উচ্চতর গমিত  ৫.৪, ৫.৫, ৫.৬, ৫.৭, ৬.১, ৬.২, ৬.৩, ৭, ৮.৩, ৯.২, ১০.১, ১০.২, ১১.৩, ১১.৪, ১২, ১৩, ১৪ 

জীিমিজ্ঞান  ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪ 

ICT ৫, ৬ 
 

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 (HM-01) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৫ ------ 
১৭.০১.২২ (কর্ািিার) Live Class (P-07) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (HM-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৮.০১.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-01) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৯.০১.২২ (িধু্িার) Live Class (M-01) গমিত: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (C-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০১.২২ (িহৃঃিার) Live Class (B-01) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় –৯ Daily Live Exam (M- 10 ) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.০১.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-01 (HM-01, P-07, C-01, M-01, B-01) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৩.০১.২২ (রমিিার) Live Class (HM-02) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (B-01) MCQ (10×1=10); 10 min 
২৪.০১.২২ (কর্ািিার) Live Class (P-08) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (HM-02) MCQ (10×1=10); 10 min 
২৫.০১.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-02) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৬.০১.২২ (িধু্িার) Live Class (M-02) গমিত: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (C-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৭.০১.২২ (িহৃঃিার) Live Class (ICT-01) আইমর্মি: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (M-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০১.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-02 (HM-02, P-08, C-02, M-02, ICT-01) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

৩০.০১.২২ (রমিিার) Live Class (HM-03) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (ICT-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
৩১.০১.২২ (কর্ািিার) Live Class (P-09) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (HM-03) MCQ (10×1=10); 10 min 
০১.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-03) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০২.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (M-03) গমিত: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (C-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (B-02) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (M-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৫.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-03 (HM-03, P-09, C-03, M-03, B-02) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৬.০২.২২ (রমিিার) Live Class (HM-04) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (B-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০২.২২ (কর্ািিার) Live Class (P-10) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (HM-04) MCQ (10×1=10); 10 min 

০৮.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-04) রর্ায়ন: অধ্যায় –১০ Daily Live Exam (P-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (M-04) গমিত: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (C-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (B-03) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

১৩.০২.২২ (রমিিার) Live Class (HM-05) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় –৭ Daily Live Exam (B-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০২.২২ (কর্ািিার) Live Class (P-11) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় –১২ Daily Live Exam (HM-05) MCQ (10×1=10); 10 min 

১৫.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-05) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (M-05) গমিত: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (C-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (B-04) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-05 (HM-05, P-11, C-05, M-05, B-04) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২০.০২.২২ (রমিিার) Live Class (HM-06) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (B-04) MCQ (10×1=10); 10 min 

২২.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-06) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (HM-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (M-07) গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (C-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (B-05) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-06 (HM-06, C-06, M-07, B-05) 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 ১০ি কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live & Practice Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুযায়ী র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা 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। 

১০ি কেমির মর্ডলিার্-২০২২ (Part-01)  
পদার্সমিজ্ঞান 

অধ্যায় কলকিার মর্ডলিার্ 

অধ্যায়-১১ 

P-07 
মিদ্যযৎ রিাহ, তমড়ৎিালক শমক্ত এিাং মিভি পার্সকয, মিভি পার্সকয এিাং তমড়ৎ রিাডহর িডধ্য র্ম্পকস, ও’কির র্তূ্র, পমরিাহী, 
অপমরিাহী ও অধ্থপমরিাহী পদার্স, মিদ্যযৎ রিাডহর মদক, করাডধ্র র্িূনা।  

P-08 িতসনী িা র্ামকসি, তুলয করাধ্ (তুলয কেমি িতসনী ও র্িান্তরাল িতসনী) এিাং তুলযডরাধ্ র্াংক্রান্ত গামিমতক র্ির্যা। 

P-09 
তমড়ৎ ক্ষিতা, মিদ্যযৎ পমরিহন, তমড়ৎ ক্ষিতা র্াংক্রান্ত র্ির্যািমল, মিদ্যযডতর মনরাপদ িযিহার, িার্ািামড়ডত তমড়ৎ িতসনীর নকশা, 
গামিমতক র্ির্যািমল মরমভউ। 

অধ্যায়-১২ P-10 িুম্বক, মিদ্যযডতর িুম্বক মক্রয়া, র্মলনডয়ে, তামড়তিুম্বক, তমড়ৎ রিাহী তাডরর উপর িুম্বডকর রভাি। 
P-11 মেমর্ কিাির, তামড়তডিৌম্বক আডিশ, কজনাডরির, ট্রান্সফিসার ও র্কল গামিমতক র্ির্যািমল। 

রর্ায়ন 

অধ্যায়- ০৯ 
C-01 

এমর্ে, লঘ ুএমর্ডের ধ্িসর্িহূ ও এডদর পরীক্ষািলূক রিাি, এমর্ডের রার্ায়মনক ধ্ডিস পামনর ভূমিকা, ক্ষারক এিাং ক্ষার, লঘ ুক্ষাডরর 
ধ্িস, ধ্াতি লিডির র্াডর্ লঘ ুক্ষাডরর মিমক্রয়া, ক্ষাডরর রার্ায়মনক ধ্ডিস পামনর ভূমিকা, গাঢ় এমর্ে ও গাঢ় ক্ষাডরর ক্ষয়কারী ধ্িস। 

C-02 
বরবিশন, pH -এর ধ্ারিা, pH -এর পমরিাপ, pH -এর গুরুত্ব, রশিন মিমক্রয়া (দদনমিন জীিডন রশিন মিমক্রয়ার গুরুত্ব, লিি), এমর্ে 
িমৃি, পামনর খ্রতা, পামনদূষি ও দূষি মনয়ন্ত্রি, পামনর মিশুদ্ধতার পরীক্ষা ও মিশুদ্ধকরি, BOD, COD, কিালামরমি র্ম্পমকসত ধ্ারিা। 

অধ্যায়-১০ 
C-03 

খ্মনজ র্ম্পদ, মশলা, খ্মনজ ও আকমরক, ধ্াতু মনষ্কাশন (আকমরকডক িূিস-মিিূিস করা, আকমরডকর ঘনীকরি), ধ্াতু মনষ্কাশন (ঘনীকৃত 
আকমরকডক অক্সাইডে রূপান্তর, ধ্াতি অক্সাইেডক িকু্ত ধ্াতুডত রূপান্তর), ধ্াতু মিশুদ্ধকরি। 

C-04 
মনিসামিত র্াংকর ধ্াতু, কমতপয় ধ্াতু ও র্াংকর ধ্াতুর ক্ষয় হওয়ার লক্ষি ও কারি, ধ্াতু ক্ষয়ডরাডধ্র উপায়, ধ্াতু পনুঃরমক্রয়াজাতকরি, 
খ্মনজ অধ্াতু (র্ালফার, র্ালফাডরর িযিহার, র্ালফার োই-অক্সাইে, র্ালমফউমরক এমর্ে, র্ালমফউমরক এমর্ে উৎপাদডন স্পশস পদ্ধমত)। 

অধ্যায়-১১  
C-05 

জীিাশ্ম জ্বালামন, রাকৃমতক গযার্, কপডট্রামলয়াডির উপাদানর্িহূ ও তাডদর পরৃ্কীকরি, হাইডরাকািসন(অযামলডফমিক হাইডরাকািসন), 
জজি কযৌডগর রািুযসতা, কাযসকরী িূলক ও র্িডগাত্রীয় কেমি। 

C-06 অযাডরাডিমিক হাইডরাকািসন, র্ম্পকৃ্ত হাইডরাকািসন (অযালডকন)। 
গমিত 

অধ্যায়-০৩ 

M-01 অনুশীলনী-৩.৩ (২৬-৩১), অনুশীলনী-৩.৪ [ভাগডশষ উপপাডদযর ধ্ারিা, অনুশীলনী-৩.৪।] 

M-02 
অনুশীলনী-৩.৫ [িাস্তি র্ির্যা র্িাধ্াডন িীজগামিমতক র্তূ্র গঠন ও রডয়াগ (কদয় িা রাপয, র্িয় ও কাজ, র্িয় ও দূরত্ব, নল ও 
কিৌিাচ্চা, লাভ-ক্ষমত) মিষয়ক, অনুশীলনী-৩.৫ (১৪-২৪)] 

M-03 অনুশীলনী-৩.৫ [িীজগামিমতক র্তূ্র গঠন (মিমনডয়াগ-িনুাফা র্াংক্রান্ত) অনুশীলনী-৩.৫ (১৪-২৪)] 

অধ্যায়-০৮ 
M-04 অনুশীলনী-৮.৩ [িতৃ্তস্থ িতুভুসজ র্াংক্রান্ত উপপাদয (২৩, ২৪), অনুশীলনী-৮.৩।] 
M-05 অনুশীলনী-৮.৪ [িডৃত্তর কেদক ও স্পশসক, উপপাদয (২৫, ২৬), অনুশীলনী-৮.৪।] 

অধ্যায়-১০ M-07 অনুশীলনী-১০ [উন্নমত ককাি ও অিনমত ককাি, উদাহরি, অনুশীলনী-১০।] 

উচ্চতর গমিত 

অধ্যায়-০৫ 

HM-01 
অনুশীলনী-৫.৪ [দ্যই িলকমিমশি মিঘাত র্িীকরি কজাি, উদাহরি, অনুশীলনী-৫.৪], অনুশীলনী-৫.৫ [মিঘাত র্হর্িীকরডির িযিহার, 
উদাহরি, অনুশীলনী-৫.৫।] 

HM-02 
অনুশীলনী-৫.৬ [দ্যই িলকমিমশি র্িূক র্িীকরি কজাি, উদাহরি, অনুশীলনী-৫.৬], অনুশীলনী-৫.৭ [কলখ্মিডত্রর র্াহাডযয মিঘাত 
র্িীকরডির র্িাধ্ান, অনুশীলনী-৫.৭ (১-১২)।] 

HM-03 অনুশীলনী-৫.৭ (১৩-১৭), অনুশীলনী-৬.১ (র্ম্পিূস), অনুশীলনী-৬.২ [অর্িতার িযিহার, উদাহরি।] 
অধ্যায়-০৬  HM-04 অনুশীলনী-৬.২(র্ম্পিূস), অনুশীলনী-৬.৩ [দ্যই িলকমিমশি র্রল একঘাত অর্িতা, অর্িতার কলখ্মিত্র, উদাহরি, অনুশীলনী-৬.৩।] 

অধ্যায়-০৭ 
HM-05 অনুশীলনী-৭ [অনুক্রি, অর্ীি ধ্ারা, অর্ীিতক র্িমির র্ডূত্রর রিাি উদাহরি, অনুশীলনী-৭ (১-১১)।] 
HM-06 অনুশীলনী-৭ (১২-১৭)। 

জীিমিজ্ঞান 

অধ্যায়-০৯ 
B-01 িানি কঙ্কাডলর র্াধ্ারি পমরমিমত, দঢ়ৃতা রদান এিাং িলডন কঙ্কাডলর ভূমিকা, অমস্থ, তরুিামস্থ।  

B-02 অমস্থর্মন্ধ্, অমস্থর্মন্ধ্ (র্াইডনামভয়াল অমস্থর্মন্ধ্, অমস্থর্মন্ধ্র রকারডভদ), কপমশ, িানুডষর িলডন অমস্থ ও কপমশর ভূমিকা, কিনেন ও 
অমস্থিন্ধ্নী, অমস্থর্াংক্রান্ত করাগ (অমিওডপাডরমর্র্, মরউিািডয়ে আর্থ্সাইমির্ িা কগেঁডিিাত) র্ম্পিূস অধ্যায় পনুঃআডলািনা। 

অধ্যায়-১১ 

B-03 জীডি রজনডনর ধ্ারিা ও গুরুত্ব, উমিডদর রজনন (রজনন অঙ্গ: ফুল, ফুডলর মিমভন্ন অাংশ ), পষু্পিঞ্জমর, পরাগায়ন, পরাগায়ডনর িাধ্যি। 
B-04 পাুংগযাডিডিাফাইডির উৎপমত্ত, স্ত্রী-গযাডিডিাফাইডির উৎপমত্ত, মনডষক, নতুন কস্পাডরাফাইি গঠন, ফডলর উৎপমত্ত। 

B-05 রািীর রজনন ও মনডষক, মনডষডকর কিৌমলক তাৎপযস, িানি রজনডন হরডিাডনর ভূমিকা, ভ্রূডির মিকাশ, অিরা, ভ্রূি আিরিী, 
রজনন- র্াংক্রান্ত করাগ (এইের্)। 

তর্য ও কযাগাডযাগ রযুমক্ত 

অধ্যায়-০৫ ICT-01 

িামল্টমিমেয়ার ধ্ারিা, করডজডন্িশন র্ফিওয়যার, পাওয়ার পডয়ন্ি করাগ্রাি কখ্ালা এিাং কখ্ালা এিাং স্নাইে জতমর করা, করডজডন্িশন কর্ভ 
িা র্াংরক্ষি করা, নতুন স্নাইে কযাগ করা, করডজডন্িশন স্লাইে রদশসন, স্লাইডে িযাকগ্রাউন্ে যকু্ত করার জন্য িা িযাকগ্রাউন্ে পমরিতসন 
করার জন্য, স্লাইডে েমি যকু্ত করা, স্লাইডে ট্রানমজশন যকু্ত করা, কলখ্ায় স্বতন্ত্রভাডি ট্রানমজশন রডয়াগ করা, ট্রানমজশডন শব্দ রডয়াগ করা, স্লাইডে 
মভমেও যকু্ত করা, গ্রামফক্স (গ্রামফডক্সর গুরুত্ব, ফডিাশপ করাগ্রাি কখ্ালার জন্য, ফডিাশপ করাগ্রাডি নতুন ফাইল জতমর করার জন্য)। ফডিাশডপর 
িুলিক্স এিাং পযাডলি পমরমিত। 

অনলাইন করাগ্রাি র্াংক্রান্ত কযডকান তডর্যর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাগাডযাগ করুন 
ঢাকার শাখ্ার্িূহ : মিরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িার্াডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রািাড়ী-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 
জর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগােঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 
রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগােঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িােঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 
ফমরদপরু-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 
কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 
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