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নম্বয-৮০.০০.০০০০.২০০.৫০.০৫০.২২-৭৯১ 

 

তামযখ: 
০৫ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৯ 

১৯ শভ ২০২২ 
 

         শপ্র মফজ্ঞমি 
 

মফলয় : ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মপ্রমরমভনাময শটশেয (MCQ Type) াঅন ব্যফস্থা, ভয়সূমচ ও যীক্ষা মযচারনায 

মনদদ মনা 

   

৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১  এয মপ্রমরমভনাময শটে  (MCQ Type) মথামথ স্বাস্থৈমফমধ ানুযণপূফ মক  াঅগাভী 

২৭.০৫.২০২২ তারযখ [কার ১০.০০ রভরনট তত দুপুয ১২.০০ রভরনট ম যন্ত] শুক্রফায, ঢাকা , যাজাী, চট্টগ্রাভ, খুরনা, ফমযার, মদরট, 

যাংপুয ও ভয়ভনমাং শকদে মনম্নমরমখত ভয়সূমচ এফাং াঅন ব্যফস্থা ানুমায়ী ানুমষ্ঠত দফ:  

 

ক.      ভয়সূমচ এফাং যীক্ষা মযচারনায জরুময মনদদ মনা 
 

তামযখ ও মদন ভয় ও পূণ ম নম্বয ভয়সূমচ যীক্ষাথীদদয কযণীয় 

২৭.০৫.২০২২ 

[শুক্রফায] 

 

কার  ১০.০০ 

মভমনট শথদক দুপুয 

১২.০০ মভমনট ম মন্ত 

 

 

পূণ ম নম্বয: ২০০ 

৮.৩০-৯.২৫ 

মভমনট 

যীক্ষাথীযা মনধ মামযত যীক্ষা দর মনজ মনজ যীক্ষা কদক্ষ প্রদফ কদয 

মনমদ মষ্ট াঅন গ্রণ কযদফন। যীক্ষায দর প্রদফদয ভয় প্রাথীদদয 

াফশ্যাআ স্বাস্থৈমফমধ ানুযণ কদয মনমদ মষ্ট াযীমযক দূযত্ব ফজায় যাখদত 

দফ। মফদলবাদফ াঈদেখ্য, ভাস্ক ছাড়া শকান যীক্ষাথী যীক্ষা দর প্রদফ 

কযদত াযদফন না।  
৯.৩০-৯.৫৫ 

মভমনট 

প্রাথীদদয ভদে াঈত্তযত্র মফতযণ কযা দফ। াঈত্তযদত্রয ৪টি শট থাকদফ, 

শমভন শট- ১, ২, ৩ এফাং ৪। যীক্ষাথীযা াঈত্তযদত্র মনজ শজরা ও 

শযমজদেন নম্বয মরখদফন এফাং শযমজদেন নম্বদযয াংমিষ্ট বৃত্তগুদরা 

কাদরা কামরয ফর দয়ন্ট করভ মদদয় পূযণ কযদফন। প্রাথীযা ামজযা 

তামরকায় স্বাক্ষয কযদফন। এ ভয় প্রদফত্র শটমফদরয ওয খুদর যাখদত 

দফ। প্রদফদত্রয ছমফ এফাং স্বাক্ষদযয াদথ ামজযা তামরকায ছমফ ও 

স্বাক্ষয মভমরদয় শদখা দফ, গযমভর াওয়া শগদর ফমষ্কায মথামথ 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 
১০.০০ 

মভমনট 

প্রাথীদদয ভদে প্রশ্নত্র মফতযণ কযা দফ। াঈত্তযদত্রয ানুরূ প্রশ্নদত্রযও 

৪টি শট থাকদফ, শমভন শট-১, ২, ৩ এফাং ৪। যীক্ষাথী শম শট নম্বদযয 

াঈত্তযত্র াদফন তাদক শ শট নম্বদযয প্রশ্নত্র শদয়া দফ। াঈত্তযদত্রয শট 

নম্বয এফাং প্রশ্নদত্রয শট নম্বয এক এফাং ামবন্ন দত দফ। মফলয়টি 

মনমিত দয় প্রাথীযা াঈত্তযদান শুরু কযদফন।  
১২.০০ 

মভমনট 

যীক্ষা শল দফ। প্রাথীযা মনজ মনজ াঅদন াফস্থান কযদফন। 
মযদ মকবৃন্দ াঈত্তযত্র াংগ্র কযদফন। মযদ মকবৃন্দ াঈত্তযত্র াংগ্র কদয 

বুদঝ শনয়ায য প্রাথীযা স্বাস্থৈমফমধ ানুযণ কদয মনমদ মষ্ট াযীমযক দূযত্ব 

ফজায় শযদখ ধীদয ধীদয যীক্ষা কক্ষ তৈাগ কযদফন। প্রাথীযা প্রশ্নত্র দে 

মনদয় মাদফন।  
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২.০ যীক্ষা াংক্রান্ত জরুময মনদদ মনা 

২.১ প্রাথীশদয শযমজদেন নম্বয ৮ (াঅট) মিমজট াংফমরত। শযমজদেন নম্বদযয মিমজটমূ (াংখ্যামূ) াঈত্তযদত্রয প্রদমাজৈ 

ঘদয কাদরা কামরয ফর দয়ন্ট করভ মদদয় মরদখ মনদচয প্রদমাজৈ বৃত্ত বযাট কযদত দফ।  
 

 

২.২ প্রমতটি াঈত্তযদত্র শট নম্বদযয মনধ মামযত স্থাদন শট নম্বয এফাং শট নম্বদযয জন্য মনশচয াংমিষ্ট বৃত্তটি মুমিত থাকদফ। কাদজাআ 

প্রাথীশদয াঈত্তযদত্র শট নম্বয শরখা এফাং শট নম্বদযয বৃত্ত বযাট কযায প্রদয়াজন দফ না। কার ১০.০০ মভমনদট প্রশ্নত্র 

প্রামিয য প্রাথী তায প্রশ্নদত্রয শট নম্বয এফাং াঈত্তযদত্রয শট নম্বয ামবন্ন মকনা তা শচক কদয মনমিত দফন। প্রশ্নত্র 

এফাং াঈত্তযদত্রয শট নম্বয ামবন্ন না দর াদথ াদথ মযদ মকদক াফমত কযদত দফ।  
২.৩ প্রদফদত্রয মনশচ মুমিত মনদদ মনা ামত ভদনাদমাদগয াদথ দড় ানুযণ কযদত দফ। 

২.৪ প্রশ্নত্র মফতযদণয য [কার ১০.০০ মভমনট] শকান প্রাথীদক যীক্ষায দর প্রদফ কযদত শদয়া দফ না। প্রশ্নত্র শদয়ায য  

যীক্ষা শল না ওয়া ম মন্ত [দুপুয ১২.০০ মভমনট] শকান প্রাথী যীক্ষা কক্ষ তৈাগ কযদত াযদফন না। 

 

২.৫ যীক্ষা কদক্ষ মযদ মকবৃন্দ প্রাথীয প্রদফদত্রয ছমফ, শযমজদেন নম্বয এফাং জাতীয় মযচয়ত্র [প্রদয়াজদন] যীক্ষা 

কযদফন। প্রদফদত্র াঈদেমখত শযমজদেন নম্বয এফাং নাভ ঠিকবাদফ াঈত্তযদত্রয মথাস্থাদন প্রাথী মরদখদছন মকনা এফাং প্রাথীয 

প্রদফত্র ও ামজযা তামরকায ছমফ ামবন্ন মকনা যীক্ষাদন্ত তা মনমিত দয় মযদ মক ামজযা তামরকায় প্রাথীয স্বাক্ষয গ্রণ 

কযদফন  এফাং  ামজযা তামরকায় মযদ মদকয জন্য মনধ মামযত স্থাদন মযদ মক স্বাক্ষয কযদফন। শকান প্রাথীয ছমফ, স্বাক্ষয, 

প্রদফত্র এফাং াঈত্তযদত্রয নাভ ও শযমজদেন নম্বদযয গযমভর শকানরূ ামনয়ভ ধযা ড়দর াঈক্ত প্রাথীয প্রামথ মতা 

ফামতর তায মফরুদে াঅাআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ।  
  

২.৬ যীক্ষায় াদুায় প্রমতদযাধকদে প্রাথীদদয মনদম্নাক্ত মফলয়গুদরা গুরুদত্বয াদথ ানুযণ কযায জন্য মনদদ ম প্রদান কযা 

দরা:  
 

২.৬.১ 

 

 

 

যীক্ষা শকদে ফাআ-পুস্তক, কর প্রকায ঘমড়, শভাফাাআর শপান, কৈারকুদরটয, কর ধযদনয াআদরকট্রমনক মিবাাআ, 

ব্যাাংক কাি ম/শক্রমিট কাি ম দৃ শকান মিবাাআ, গনা ও ব্যাগ াঅনা ম্পূণ ম মনমলে। ফমণ মত মনমলে াভগ্রী শকান 

প্রাথী যীক্ষা দর প্রদফ কযদত াযদফন না। 
 

২.৬.২ 

 
 

 

যীক্ষা দরয শগদট এমিমকাঈটিব ম্যামজদেট-পুমরদয াঈমস্থমতদত প্রদফত্র এফাং শভটার মিদটক্টশযয াাদে 

শভাফাাআর শপান, ঘমড়, াআদরকট্রমনক মিবাাআ মনমলে াভগ্রী তোময ভে মদদয় প্রাথীশদয যীক্ষা দর প্রদফ 

কযদত দফ। 

 

২.৬.৩ 

 
 

 

যীক্ষায মদন াঈশেমখত মনমলে াভগ্রী াদথ না াঅনায জন্য কর প্রাথীয শভাফাাআর শপাদন এ.এভ.এ. শপ্রযণ 

কযা দফ। এ.এভ.এ. ফাতমায মনদদ মনা ানুযণ কযদত দফ। 
 

২.৬.৪ 

 

 
 

যীক্ষায ভয় প্রাথীযা কাদনয ওয শকান াঅফযণ যাখদফন না, কান শখারা যাখদত দফ। কাদন শকান ধযদনয 

ময়ামযাং এাআি ব্যফাদযয প্রদয়াজন দর মফদলজ্ঞ িাক্তাদযয যাভ মত্র পূফ মাদে কমভদনয ানুদভাদন গ্রণ 

কযদত দফ। 
 

২.৭ শকান প্রাথী যীক্ষায় নকর কযদর ফা শভাফাাআর শপান ফা শকান ধযদনয াআদরকট্রমনক মিবাাআ প্রদফ এফাং াঈক্ত প্রমৄমক্তয 

ভােদভ শকান াদুায় াফরম্বন কযদর ফা শকান াদাচযদণয জন্য শদালী াব্যস্ত দর ফাাংরাদদ মমবর ামব ম (ফয়, 

শমাগ্যতা ও যাময মনদয়াদগয জন্য যীক্ষা) মফমধভারা, ২০১৪ এয মফধান ানুযদণ ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১  এয 

মফজ্ঞমিয ৩০.১ নম্বয ানুদেদদয তম এফাং যীক্ষায় াযাধমূরক াঅচযদণয জন্য কমভদনয শৃঙ্খরামূরক ব্যফস্থা গ্রণ 

নীমতভারা-২০০০ ানুমায়ী াংমিষ্ট যীক্ষাথীয মফরুদে ামস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। তাছাড়া তাদক বমফষ্যদত কমভন 

কর্তমক গৃীত শকান মনদয়াগ যীক্ষায় াাংগ্রণ কযদত শদয়া দফ না এফাং কমভন কর্তমক মফজ্ঞামত ান্য শকান দদয জন্য 

মতমন াঅদফদন কযদত াযদফন না। প্রদয়াজদন ভাভরা দাদয়যপূফ মক াঅাআন প্রদয়াগকাযী াংস্থায াদত াঈক্ত প্রাথীদক শাদ ম কযা 

দফ। 

 

২.৮ প্রাথীদদয শকে মযফতমদনয শকান াঅদফদন মফদফচনা কযা দফ না।  

 

২.৯ 

 

ানরাাআন াঅদফদনদত্র [BPSC Form-1] প্রাথী কর্তমক প্রদত্ত তথ্য এফাং ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মফজ্ঞমিয ৮.০ 

নম্বয ানুদেদ ানুমায়ী প্রদত্ত ােীকাযনাভায মবমত্তদত প্রাথীদক প্রদফত্র প্রদান কযা দয়দছ। মফজ্ঞমিয ৮.০ নম্বয ানুদেদদয 

তম পূযদণ ব্যথ ম দর এফাং মফজ্ঞমিয ৩৩.২ ও ৩৩.৪  নম্বয ানুদেদদয তমানুমায়ী শকান প্রাথীয াঅদফদনদত্র গুরুতয 

[substantive] ক্রটি ধযা ড়দর যীক্ষায াঅদগ ফা দয শম শকান ম মাদয় াঈক্ত প্রাথীয প্রামথ মতা ফামতর দফ। 
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২.১০ ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২ ১ এয মপ্রমরমভনাময শট শেয [MCQ Type] OMR াঈত্তযদত্রয ২টি াাং থাকদফ। প্রথভ 

াাংদ প্রাথীয নাভ, শযমজদেন নম্বয, শট নম্বয এফাং স্বাক্ষদযয স্থান থাকদফ। মিতীয় াাংদ ২০০ (দুাআত)টি াঈত্তয প্রদাদনয 

জন্য ১-২০০ ম মন্ত ক্রভ ানুমায়ী বৃত্তমূ থাকদফ। 
২.১১ প্রাথীদদয মফদলবাদফ তকম কযা দে শম, াঈত্তযদত্র শযমজদেন নম্বয ঠিকবাদফ না মরখদর এফাং ঠিকবাদফ বৃত্ত পূযণ না 

কযদর, শকানরূ কাটাকাটি কযদর, াঈত্তযদত্র ফ্লুাআি রাগাদর, শকানরূ াাংদকমতক মচহ্ন প্রদান কযদর ৪৪তভ মফ.ম.এ. 

যীক্ষা-২০২১ এয মফজ্ঞমিয  ২৩.২ নম্বয ানুদেদদয তমানুমায়ী ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষায প্রামথ মতা ফামতর দফ। 
 

২.১২ এ যীক্ষায় শভাট ২০০ (দুাআত)টি MCQ Type প্রশ্ন থাকদফ। প্রাথী প্রমতটি শুে াঈত্তদযয জন্য ০১ (এক) নম্বয াদফন তদফ 

ভুর াঈত্তয মদদর প্রমতটি ভুর াঈত্তদযয জন্য শভাট প্রাি নম্বয শথদক ০.৫০ [শুন্য দমভক াঁচ শুন্য] নম্বয কদয কাটা দফ। 
যীক্ষায জন্য পূণ ম ভয় ২ (দুাআ) ঘণ্টা। 
 

২.১৩ প্রমতফন্ধী প্রাথীয শ্রুমতদরখক প্রদয়াজন তর প্রাথীয আতফদতনয রযপ্রপ্ররিতত তাদদযদক ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন দত 

ানুদভামদত শ্রুমতদরখক মনদয়াদগয ব্যফস্থা কযা দফ। যীিাথীতদয ছন্দ অনুমায়ী প্রকান ব্যরিতক শ্রুমতদরখক মদদফ াঅনা 

দর তা গ্রণদমাগ্য দফ না।   
 
 

২.১৪ প্রদফত্র ব্যতীত শকান যীক্ষাথী যীক্ষায় াাংগ্রণ কযদত াযদফন না। শকান যীক্ষাথীয Admit card ামযদয় 

শগদর/চুময ফা নষ্ট দয় শগদর এফাং User ID/Password ভুদর শগদর কমভদনয Website এয াংমিষ্ট Home page 

এয Admit Card Menu শত মিক কযদর User Recovery ও Password Recovery ান শদখা মাদফ। াঈক্ত 

াদন মিক কদয প্রদয়াজনীয় তথ্য মদদয় Submit কযদর প্রদয়াজনীয় এফাং কামিত তথ্যাফমর াওয়া মাদফ এফাং 

Admit Card িাাঈনদরাি কদয মপ্রন্ট কযা মাদফ। 
 
 

২.১৫ াআাংদযমজ বা মন প্রশ্নদত্র যীক্ষা প্রদাদন ানদানকাযী যীক্ষাথীদদয যীক্ষায র এফাং াঅন ব্যফস্থা: 

২.১৫.১ শম কর যীক্ষাথী াআাংদযমজ বা মন প্রশ্নদত্র মপ্রমরমভনাময শটদে াাংগ্রদণয জন্য ানরাাআন পযদভ ান 

মদদয়দছন তাদদয শকেমবমত্তক াঅন ব্যফস্থা মনম্নরূ: 
 

  

প্রকতেয 

নাভ 

যীিা তরয নাভ শযমজদেন নম্বয [শুদৄ াআাংদযমজ বা মন] 

শথদক------------------ম মন্ত 

প্রাথী 

ংখ্যা 

ঢাকা ঢাকা ভমরা মরদটকমনক াআন্সটিটিাঈট, শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা 11800002 ---- 11801000 ৮২১ 

যাজাী যাজাী কতরজ, যাজাী 12800012 ---- 12800970 48 

চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ কদরজ, চট্টগ্রাভ   13800001 ---- 13800986 93 

খুরনা খুরনা যকাময ভমরা কদরজ, ফয়যা, খুরনা    14800044 ---- 14800980 36 

ফরযার যকাময জ্য়দ াদতভ াঅরী কদরজ, ফমযার         15800027 ---- 15800988 15 

রতরট মদরট যকাময কদরজ, মদরট                                            16800005 ---- 16800986 29 

যংপুয যাংপুয যকাময কদরজ, যাংপুয 17800007 ---- 17800999 33 

ভয়ভনরং াঅনন্দ শভান কদরজ, ভয়ভনমাং                           18800054 ---- 18800995 37 

 

 ২.১৫.২ ফমণ মত াঅন ব্যফস্থা ানুমায়ী াআাংদযমজ বা মদনয প্রাথীদদয জন্য মুমিত ামজযা তামরকা এফাং াঈত্তযত্র াংমিষ্ট 

যীক্ষা দর শপ্রযণ কযা দফ। মপ্রমরমভনাময শটদে াআাংদযমজ বা মদন যীক্ষায় াাংগ্রদণয জন্য মাযা ছন্দ 

মদদয়দছন তাদদয ফমণ মত যীক্ষা দর মনধ মামযত াঅন ব্যফস্থায় যীক্ষায় াাংগ্রণ কযদত দফ। মফদলবাদফ 

াঈদেখ্য, াআাংদযমজ বা মন প্রাথীদদয জন্য তাদদয মনধ মামযত যীক্ষা র ছাড়া ান্য দর যীক্ষা দর যীক্ষা গ্রণ 

কযা দফ না। 

 

 ২.১৫.৩ উতেখ্য, ইংতযরজ বা যতনয প্রশ্নতে যীিায় অংগ্রতণয জন্য অনদানকাযী প্রাথীতদয জন্য প্রশ্নে উত্তযে 

এফং ারজযা তাররকা মুদ্রণ কর কাম যক্রভ চূড়ান্ত ওয়ায় বা যন রযফতযতনয সুতমাগ না থাকায় ইংতযরজয 

রযফততয ফাংরা বা যতন যীিা প্রদয়ায প্রকান সুতমাগ প্রনই। 
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খ. শকে ও রমবমত্তক াঅন-ব্যফস্থা মনদম্ন ফমণ মত দরা: 

 

ঢাকা শকে 

ক্ররভক 

নম্বয 

যীক্ষা দরয নাভ রেজিস্ট্রেশন নম্বে যীক্ষাথী 

াংখ্যা রথস্ট্রে------------------র্ যন্ত 

ক. দযঘাট/টিকাটুমর/সূত্রাপুয াঞ্চর 

1.  দরনয়া কতরজ, দরনয়া, মাোফাড়ী, ঢাকা-১২৩৬ 11000001 ----- 11003500 3500 

2.  পজলুর ক ভমরা কদরজ, ১২ াক্ষয় দা শরন, শগন্ডামযয়া, ঢাকা  11003501 ----- 11005200 1700 

3.  কমফ নজরুর যকাময কদরজ, দযঘাট, ঢাকা। 11005201 ----- 11006900 1700 

4.  ঢাকা কদরমজদয়ট স্কুর, দযঘাট, ঢাকা 11006901 ----- 11008000 1100 

5.  ঢাকা গব. মুমরভ াাআ স্কুর, ফাাদুয াহ্ াকম, দযঘাট, ঢাকা 11008001 ----- 11009089 1089 

6.  শাদগাজ ল্যাফদযটময স্কুর াৈান্ড কদরজ, াঅাআ.াআ.াঅয. জগন্নাথ মফশ্বমফদ্যারয়, ৬ 

মচত্তযঞ্জন এমবমনাঈ, ঢাকা 

11009090 ----- 11010189 1100 

7.  যকাময ীদ শাযাওয়াদী কদরজ, ঢাকা  11010190 ----- 11011689 1500 

8.  টিকাটুমর কাভরুদন্না যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, টিকাটুমর, ঢাকা 11011690 ----- 11012889 1200 

9.  ফাাংরাফাজায যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, সুত্রাপুয, ঢাকা 11012890 ----- 11014089 1200 

10.  শদয ফাাংরা ফামরকা ভামফদ্যারয় [পূফ মতন নাযী মক্ষা ভমন্দয], ২০ াটদখারা 

শযাি, টিকাটুমর, ঢাকা 

11014090 ----- 11015589 1500 

11.  শফগভ ফদরুদন্না যকাময ভমরা কদরজ, ফকীফাজায, ঢাকা 11015590 ----- 11019089 3500 

12.  যকাময ভািাা-াআ-াঅমরয়া, ফকমফাজায, ঢাকা  11019090 ----- 11020589 1500 

13.  শখ শফাযানুদ্দীন শাে গ্রাজুদয়ট কদরজ, ৬২, নামজমুাঈমদ্দন শযাি, ঢাকা 11020590 ----- 11022589 2000 

14.  নফকুভায াআনমেটিাঈন ও ি. ীদুো কদরজ, ১৬, াঈদভ দত্ত শযাি, 

ফকমফাজায, ঢাকা 

11022590 ----- 11023989 1400 

15.  াঅযভামনদটারা যকাময াঈচ্চ মফদ্যারয়, ১নাং াঅবুর খায়যাত শযাি, ঢাকা 11023990 ----- 11025489 1500 

16.  াঅদভদ ফাওয়ানী একাদিভী স্কুর এন্ড কদরজ, ৩-৫, শক.ম শঘাল েীট, 

াঅযভানীদটারা, ফাবুফাজায, ঢাকা 

11025490 ----- 11028089 2600 

17.  াঅদনায়াযা শফগভ মুমরভ ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয় ও কদরজ, ১৩ নামজভ াঈমদ্দন 

শযাি, ঢাকা 

11028090 ----- 11029889 1800 

18.  াঅনন্দভয়ী ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, ১৭/১৮, কামজমুমদ্দন মমদ্দকী শরন, 

াঅযভামনদটারা, ঢাকা 

১১০২৯৮৯০ ----- ১১০৩১৬৮৯ 1800 

খ. ভমতমঝর/যভনা াঞ্চর 

19.  কভরাপুয প্রতয ফাংরা প্রযরওতয় স্কুর এন্ড কতরজ [উচ্চ ভাধ্যরভক কতরজ ও 

রফজতন ম্যাতনজতভন্ট কতরজ], কভরাপুয, ঢাকা 

11031690 ----- 11033189 ১৫০০ 

20.  ভমতমঝর যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, ভমতমঝর, ঢাকা 11033190 ----- 11034689 1৫00 

21.  ভমতমঝর যকাময ফারক াঈচ্চ মফদ্যারয়, ভমতমঝর, ঢাকা 11034690 ----- 11036389 1৭00 

22.  াঅযাভফাগ াাআ স্কুর ও কদরজ াঅযাভফাগ, ভমতমঝর, ঢাকা 11036390 ----- 11037589 1২০0 

23.  টি এন্ড টি াঈচ্চ মফদ্যারয়, ভমতমঝর, ঢাকা 11037590 ----- 11038789 1২00 

24.  শগুন ফামগচা াাআ স্কুর, ২৬/১, শতাখানা শযাি, ঢাকা 11038790 ----- 11040089 1৩00 

গ. ধানভমন্ড াঞ্চর 

25.  াদরা াঈচ্চ ভােমভক মফদ্যারয় (স্কুর এন্ড কদরজ), ৬১, নীরাম্বয াা শযাি, 

মনাঈভাদকমট,াজাযীফাগ, ঢাকা 

11040090 ----- 11041289 ১২০0 

26.  ীদ শফগভ শখ পমজরাতুন শনছা মুমজফ যকাময ভামফদ্যারয়, াজাযীফাগ, 

ঢাকা 

11041290 ----- 11041989 700 

27.  ঢাকা কদরজ, ধানভমন্ড, ঢাকা 11041990 ----- 11045389 3৪০0 

28.  গফন মদভন্ট ল্যাফদযটময াাআ স্কুর, মনাঈ ভাদকমট, ঢাকা ১১০৪৫৩৯০ ----- ১১০৪৬৫৮৯ 1200 

29.  ঢাকা মটি কদরজ, শযাি নাং-২, ধানভমি, ঢাকা 11046590 ----- 11047989 ১৪০০ 

30.  াআাঈমনবাম মটি াঈাআদভন  শপিাদযন কদরজ, াাঈজ নম্বয-১৬ এফাং ১৬/১ (নতুন-

১৩), শযাি নম্বয-৬, ধানভমন্ড াঅ/এ, ঢাকা 

11047990 ----- 11049189 1200 

31.  িক্টয ভামরকা কদরজ, ৭/এ, ধানভমন্ড, ঢাকা 11049190 ----- 11050489 ১300 

32.  ধানভমন্ড যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, শযাি-১১/এ, ধানভমন্ড াঅ/এ, ঢাকা 11050490 ----- 11051689 1২০0 

33.  যাদয়য ফাজায াঈচ্চ মফদ্যারয়, ধানভমন্ড, ঢাকা 11051690 ----- 11052789 ১১00 

34.  ফীযতষ্ঠ মুন্সী আব্দুয যউপ াফররক কতরজ, ররখানা, ঢাকা 11052790 ---- 11056389 ৩৬০০ 
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ঘ. ভাখারী/গুরান াঞ্চর 

35.  টি এন্ড টি ভমরা কদরজ, ওয়ৈাযদর কম্পাাঈন্ড, ভাখারী, ঢাকা 11056390 ---- 11057339 ৯৫০ 

36.  যকাময মততুভীয কদরজ, ভাখারী, ঢাকা 11057340 ---- 11061839 ৪৫০০ 

37.  ভাখারী ভদির াাআ স্কুর, ভাখারী, ঢাকা  11061840 ---- 11063239 ১৪০0 

ঙ. ভগফাজায/মখরগাঁও/ামন্তনগয াঞ্চর 

38.  াঅরী াঅভদ স্কুর এন্ড কদরজ, দমক্ষণ শগাড়ান, মখরগাঁও, ঢাকা  11063240 ---- 11064789 1৫50 

39.  যাভপুযা একযামুদন্নছা ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, মখরগাঁও, ঢাকা 11064790 ---- 11066189 14০0 

40.  মখরগাঁও ভদির কদরজ, ব্লক-ম, ৭২১/১, মখরগাঁও শচৌযাস্তা,ঢাকা 11066190 ---- 11068889 ২700 

41.  মখরগাঁও যকাময াঈচ্চ মফদ্যারয়, মখরগাঁও, ঢাকা 11068890 ---- 11070389 1৫00 

42.  কদভতরা পূফ ম ফাাদফা স্কুর এন্ড কদরজ, ২৮/৩, কদভতরা, ফাাদফা, ঢাকা 11070390 ---- 11072389 2000 

43.  মখরগাঁও গার ম স্কুর এন্ড কদরজ, মখরগাঁও, ঢাকা 11072390 ---- 11074089 1৭00 

44.  মভজমা াঅব্বা ভমরা মিগ্রী কদরজ, াজাানপুয, ঢাকা 11074090 ---- 11075089 1০00 

45.  বুজফাগ যকাময কদরজ, বুজফাগ, ঢাকা 11075090 ---- 11076089 ১০00 

46.  াউথ তয়ন্ট স্কুর এন্ড কতরজ, ভাররফাগ, ঢাকা 11076090 ---- 11077689 ১৬০০ 

47.  যাজাযফাগ পুমর রাাআন্সি স্কুর এন্ড কদরজ, যাজাযফাগ, ঢাকা 11077690 ---- 11078949 1260 

48.  ঢাকা াআভমমযয়ার কদরজ, ফামড়-৩৫-৪৩, ব্লক-মফ, শযাি-২, জহুরুর াআরাভ 

মটি, াঅপতাফ নগয ফাড্ডা, ঢাকা 

11078950 ---- 11080249 1300 

49.  মদেশ্বযী ফারক াঈচ্চ মফদ্যারয়, ৭৭, মদেশ্বযী, যভনা,ঢাকা 11080250 ---- 11081449 1200 

50.  মদেশ্বযী গার ম কদরজ, ১৪৮ মনাঈ শফাআরী শযাি, ঢাকা 11081450 ---- 11083949 2৫00 

51.  ামফবুোহ্ ফাায কদরজ, ামন্তনগয, ঢাকা  11083950 ---- 11085949 2০00 

52.  াআস্পাামন ফামরকা মফদ্যারয় ও ভামফদ্যারয়, ৩, যাদদ খান শভনন ড়ক 

(মনাঈ াআস্কাটন শযাি), ভগফাজায, ঢাকা 

11085950 ---- 11087949 20০0 

53.  মদেশ্বযী  কদরজ, ২৫ ীদ াাংফামদক শমরনা াযবীন ড়ক [১১৮ 

মদেশ্বযী াকুমরায শযাি], ভগফাজায, ঢাকা 

11087950 ---- 11090349 2৪০0 

54.  ভগফাজায গার ম াাআ স্কুর, ৫২, মদেশ্বযী, যভনা, ঢাকা 11090350 ---- 11091449 ১১০০ 

55.  ঢাকা মরদটকমনক াআন্সটিটিাঈট, শতজগাঁও, ঢাকা 11091450 ---- 11093949 2500 

56.  রফরজ প্রপ্র াই স্কুর, প্রতজগাঁও রল্প এরাকা, ঢাকা  11093950 ---- 11094949 ১০০০ 

57.  শতজগাঁও যকাময াঈচ্চ মফদ্যারয়, শতজগাঁও, ঢাকা 11094950 ---- 11096699 1৭50 

58.  গফন মদভন্ট াদয়ন্স াাআস্কুর, শতজগাঁও, ঢাকা 11096700 ---- 11097749 ১০৫০ 

59.  শতজগাঁও াঅদ ম স্কুর এন্ড কদরজ, ৪৪৬, শতজগাঁও মে এরাকা, ঢাকা 11097750 ---- 11099349 1৬00 

60.  ফাাংরাদদ াআনমেটিাঈট াফ গ্লা এন্ড মযামভক, শতজগাঁও, ঢাকা 11099350 ---- 11100149 ৮00 

চ. াঅমজভপুয াঞ্চর 

61.  রারফাগ যকাময ভদির স্কুর এন্ড কদরজ, ৪৩/২, াঅয.এন.মি. শযাি, রারফাগ, 

ঢাকা 

11100150 ---- 11101699 1৫৫০ 

62.  ওদয়ে এন্ড াাআ স্কুর, াঅমজভপুয শযাি [পুযাতন কফযস্থাদনয মফযীদত], ঢাকা 11101700 ---- 11102499 800 

63.  াঅমজভপুয গবন মদভন্ট গার ম স্কুর এন্ড কদরজ, াঅমজভপুয, ঢাকা 11102500 ---- 11104499 ২০০০ 

64.  াআদিন ভমরা কদরজ, াঅমজভপুয, ঢাকা 11104500 ---- 11108499 4000 

65.  গব: কতরজ অফ এযাপ্লাইড রউম্যান াতয়ন্স, ঢাকা 11108500 ---- 11110099 ১৬০০ 

ছ. উত্তযা াঞ্চর 

66.  ভাাআরদোন কদরজ, মদয়াফামড়, তুযাগ, ঢাকা 11110100 ---- 11114099 40০0 

67.  নওয়াফ ামফবুো ভদির স্কুর এন্ড কদরজ, াজারার এমবমনাঈ, শক্টয-৪, 

াঈত্তযা ভদির টাাঈন,ঢাকা 

11114100 ---- 11116599 ২500 

68.  াঈত্তযা াাআ স্কুর এন্ড কদরজ, শক্টয-৭, শযাি নাং-১ ও ২৭, াঈত্তযা ভদির টাাঈন, 

ঢাকা 

11116600 ---- 11118499 1900 

69.  যাজাঈক াঈত্তযা ভদির কদরজ, শক্টয-৬, াঈত্তযা ভদির টাাঈন, ঢাকা 11118500 ---- 11119999 ১5০০ 

70.  মমবর এমবদয়ন াঈচ্চ মফদ্যারয়, মযত াজারার াঅন্তজমামতক মফভান ফন্দয, 

কুমভ মদটারা, ঢাকা 

11120000 ---- 11121999 ২0০০ 

71.  কুমভ মদটারা াাআ স্কুর এন্ড কদরজ, মখরদক্ষত, ঢাকা, ১২০৯ 11122000 ---- 11123999 ২০00 

জ. ঢাকা সেনাননবাে অঞ্চল 

72.  মনঝময কৈান্টনদভন্ট াফমরক স্কুর ও কদরজ, ঢাকা শনামনফা, ঢাকা ১১১২৪০০০ ---- ১১১২৫২৯৯ 1300 

73.  ীদ ফীয মফক্রভ যমভজ াঈমদ্দন কৈান্টনদভন্ট স্কুর, ঢাকা শনামনফা, ঢাকা ১১১২৫৩০০ ---- 111২৬৪৪৯ 1১৫০ 

74.  মুমরভ ভিান ম একাদিমভ, ঢাকা শনামনফা, ঢাকা ১১১২৬৪৫০ ---- ১১১২৭৫৪৯ ১১০০ 

75.  ঢাকা কৈান্টনদভন্ট শফাি ম াঅদ ম মফদ্যামনদকতন, ভামনকদী, ঢাকা কৈান্টনদভন্ট, ১১১২৭৫৫০ ---- ১১১২৮৬৪৯ ১1০০ 
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ঢাকা 

76.  শনােী াাআ স্কুর, ঢাকা শনামনফা, ঢাকা ১১১২৮৬৫০ ---- ১১১২৯৪৪৯ ৮00 

ঝ. শভাাম্মদপুয/রারভাটিয়া াঞ্চর 

77.  রারভাটিয়া াাঈমজাং শাাাআটি াঈচ্চ ভােমভক মফদ্যারয়, ব্লক-মফ , রারভাটিয়া, 

শভাাম্মদপুয,ঢাকা 

11129450 ---- 11130549 1100 

78.  াঅরাজ্ব ভকবুর শাদন কদরজ, কাদদযাফাদ াাঈমজাং, কাটাসুয, 

শভাাম্মদপুয, ঢাকা 

11130550 ---- 11131749 1200 

79.  শভাাম্মদপুয যকাময কদরজ, াতভমজদ শযাি, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11131750 ---- 11132849 ১1০০ 

80.  শভাাম্মদপুয ভমরা কদরজ, নুযজাান শযাি, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11132850 ---- 11133849 1০00 

81.  ঢাকা াঈদ্যান যকাময ভামফদ্যারয়, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11133850 ---- 11134749 900 

82.  ফাদাহ্ পয়র াআনমেটিাঈট (স্কুর এন্ড কদরজ), মযাং শযাি, শ্যাভরী, 

শভাাম্মদপুয, ঢাকা 

11134750 ---- 11136449 1700 

83.  ঢাকা শেট কদরজ, প্লট-১/৩, ব্লক-াআ, নুযজাান শযাি,শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11136450 ---- 11137449 1000 

84.  শভাাম্মদপুয যকাময াঈচ্চ মফদ্যারয়, হুভায়ুন শযাি, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11137450 ---- 11139249 1800 

85.  শভাাম্মদপুয কভাম ময়ার াআনমেটিাঈট যকাময ভােমভক মফদ্যারয়, 

াতভমজদ শযাি, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 

11139250 ---- 11140249 100০ 

86.  মকরয় ফামরকা মফদ্যারয় ও কদরজ, তাজভর শযাি, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11140250 ---- 11141849 1600 

87.  রারভাটিয়া ভমরা কদরজ, রারভাটিয়া, ঢাকা 11141850 ---- 11143349 ১500 

88.  যকাময শভাাম্মদপুয ভদির স্কুর াৈান্ড কদরজ, গজনফী শযাি, কদরজ শগাআট, 

শভাাম্মদপুয, ঢাকা 

11143350 ---- 11145249 190০ 

89.  রারভাটিয়া াঈচ্চ ফামরকা মফদ্যারয়, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11145250 ---- 11147049 1800 

90.  ঢাকা শযমদিমন্সয়ার ভদির কদরজ, শভাাম্মদপুয, ঢাকা 11147050 ---- 11149949 2900 

ঞ. মভযপুয াঞ্চর 

91.  যকাময ফেফন্ধু কদরজ, েফী, ঢাকা  11149950 ---- 11151149 ১200 

92.  ারুণ শভাো মিমগ্র কদরজ, মভযপুয ১২, াগুতা াাঈমজাং, েফী, ঢাকা 11151150 ---- 11152149 ১০০০ 

93.  যকাময রূনগয ভদির স্কুর াৈান্ড  কদরজ, শযাি নাং-১৬, রূনগয 

াঅ/এ,মভযপুয, ঢাকা 

11152150 ---- 11153749 1600 

94.  েফী ভাদজদুর াআরাভ ভদির াাআ স্কুর, েফী,  ঢাকা 11153750 ---- 11154649 900 

95.  এভ.মি.ম. ভদির াআনমেটিাঈট, ১২-মফ েফী, ঢাকা 11154650 ---- 11155649 ১০00 

96.  ঢাকা কভা ম কদরজ, ঢাকা কভা ম কদরজ শযাি, মভযপুয, ঢাকা  11155650 ---- 11159249 3600 

97.  মফমাঅাআম কদরজ, মভযপুয, ঢাকা 11159250 ---- 11161449 ২২০০ 

98.  বালানদটক যকাময ভােমভক মফদ্যারয়, বালানদটক, ঢাকা  11161450 ---- 11162249 800 

99.  বাানদটক যকাময কদরজ, কাপরুর, ঢাকা  11162250 ---- 11162999 750 

100.  মভযপুয যকাময াঈচ্চ মফদ্যারয়, মভযপুয-১, ঢাকা  11163000 ---- 11163849 85০ 

101.  ঢাকা মক্ষা শফাি ম ল্যাফদযটময স্কুর এি কদরজ, মপ্রমন্সার াঅবুর কাদভ 

ড়ক, মভযপুয-১, ঢাকা 

11163850 ---- 11165149 13০0 

102.  গ্রীনমপল্ড স্কুর এন্ড কদরজ, প্লট-৩,  ব্লক-ম, এমবমনাঈ-২ , মভযপুয-১০, ঢাকা 11165150 ---- 11166649 1500 

103.  ভীযপুয গার ম াঅাআমিয়ার ল্যাফদযটযী াআনমেটিাঈট, মভযপুয-১০, ঢাকা 11166650 ---- 11169649 ৩০০০ 

104.  াঅদ ম াঈচ্চ মফদ্যারয়, মভযপুয-১০, কাপরুর, ঢাকা 11169650 ---- 11172249 2৬00 

105.  মভযপুয কদরজ, শকন-২, মভযপুয, ঢাকা 11172250 ---- 11174849 ২600 

106.  ন্যানার ফাাংরা াঈচ্চ মফদ্যারয়, শকন-২, মভযপুয, ঢাকা  11174850 ---- 11175649 ৮০০ 

107.  ভদির একাদিমভ, মপ্রমন্সার াঅবুর কাদভ ড়ক,  াাআকাড়া যকাযী (মি-

টাাআ) কদরানী মভযপুয, ঢাকা  

11175650 ---- 11177178 1529 

108. ফময াঈমদ্দন াঅদ ম াঈচ্চ ভােমভক মফদ্যারয়, ২৩৭/৩, াঅম্মদনগয, মভযপুয-১, 

ঢাকা 

11177179 ---- 11177928 750 

109.  াআব্রামভপুয ারাাঈমদ্দন মক্ষারয়, ১৩৮১ পূফ ম শওড়াাড়া, মভযপুয, কাপরুর, 

ঢাকা 

11177929 ---- 11178828 900 

110.  াজী াঅশ্রাপ াঅরী াাআ স্কুর, পূফ ম শওড়াাড়া, কাপরুর,ঢাকা 11178829 ---- 11179828 1০00 

ট. শদযফাাংরা নগয/াঅগাযগাঁও াঞ্চর 

111.  যাজধানী াঈচ্চ মফদ্যারয়, ভামনক মভয়া এমবমনাঈ, শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা           11179829 ---- 11180518 690 

112.  শদযফাাংরা নগয যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা 11180519 ---- 11182118 1600 

113. শদয ফাাংরা নগয যকাযী ফারক াঈচ্চ মফদ্যারয়, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা 11182119 ---- 11184000 1400 

114.  ঢাকা ভমরা মরদটকমনক াআন্সটিটিাঈট, শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা   

[াআাংদযমজ বা মন] 

11800002 ---- 11801000 82১ 

                                                                                                               প্রভাট = ১৮৪৩৩৯ জন 
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যাজাী শকে: 

115.    যাজাী কদরজ, যাজাী 

ফাংরা বা যন ১২০০০০০১ ---- ১২০০২৬৫২ 2652 

ইংতযরজ বা যন 12800012 ---- 12800970 48 

116.  যকাময টিচা ম শট্রমনাং কদরজ, যাজাী 12002653 ---- 12003652 100০ 

117.  যাজাী যকাময ভমরা কদরজ, যাজাী 12003653 ---- 12005152 ১৫০০ 

118.  যাজাী যকাময ভদির স্কুর এন্ড কদরজ, কামজাটা, যাজাী 12005153 ---- 12006852 ১7০০ 

119.  যাজাী মরদটকমনক াআনমেটিাঈট, যাজাী 12006853 ---- 12008052 1200 

120.  যাজাী মক্ষা শফাি ম যকাময ভদির স্কুর এন্ড কদরজ, যাজাী 12008053 ---- 12008742 69০ 

121.  ফদযে কদরজ, যাজাী 12008743 ---- 12009892 ১১৫০ 

122.  াহ্ ভখদুভ কদরজ, যাজাী  12009893 ---- 12010892 ১০০০ 

123.  ীদ ভামুন ভামুদ পুমর রাাআনস্ স্কুর এন্ড কদরজ, যাজাী 12010893 ---- 12011992 ১১০০ 

124.  াগ্রণী মফদ্যারয় ও ভামফদ্যারয়, রুদয়ট চত্বয, ভমতায, যাজাী 12011993 ---- 12013292 ১৩০০ 

125.  ফেফন্ধু কদরজ, যাজাী 12013293 ---- 12013992 ৭০০ 

126.  যাজাী ভমরা মরদটকমনক াআনমেটিাঈট, নওদাাড়া, যাজাী 12013993 ---- 12014992 10০০ 

127. যাজাী শকাট ম ভামফদ্যারয়, যাজাী 12014993 ---- 12016772 ১৭8০ 

128.  ভাদাযফখশ্ গা মস্থৈ াথ মনীমত কদরজ, দ্মা াঅফামক এরাকা, যাজাী 12016773 ---- 12017772 ১০০০ 

129.  যাজাী কৈান্টনদভন্ট শফাি ম স্কুর এি কদরজ, যাজাী শনামনফা, যাজাী 12017773 ---- 12019322 ১৫৫০ 

130.  ীদ এ.এাআচ.এভ. কাভারুজ্জাভান যকাময মিগ্রী কদরজ, যাজাী  12019323 ---- 12020172 ৮5০ 

131. াজী জমভয াঈদ্দীন ামপনা ভমরা কদরজ, রক্ষ্মীপুয, বাটাাড়া, যাজাী  12020173 ---- 12021033 861 

132.  যাজাী কদরমজদয়ট স্কুর, যাজাী 12021034 ---- 12022033 ১০০০ 

133.  যাজাী যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, শদরনাফাদ, যাজাী 12022034 ---- 12022733 ৭০০ 

134.  যকাময ম.এন. ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, যাজাী 12022734 ---- 12023733 100০ 

135.  মদযাাআর যকাময াঈচ্চ মফদ্যারয়, যাজাী 12023734 ---- 12024533 80০ 

136.  গব: ল্যাফদযটযী াাআস্কুর, যাজাী 12024534 ---- 12025183 65০ 

137.  যাজাী কামযগময প্রমক্ষণ শকে, পুযা, যাজাী 12025184 ---- 12026183 ১০০০ 

138.  ীদ নজমুর ক ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, যাজাী  12026184 ---- 12027233 1050 

139.  যাজাী ফহুমূখী ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, শদতভ খাঁ, যাজাী 12027234 ---- 12028333 ১১০০ 

140.  ভমজদ মভন একাদিভী, ফড়কুঠি ড়ক, শফায়ামরয়া, যাজাী  12028334 ---- 12029133 ৮০০ 

141.  যাজাী শরাকনাথ াঈচ্চ মফদ্যারয়, যাজাী  12029134 ---- 12030033 9০০ 

142.  মভন ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, শফারনপুয, যাজাী 12030034 ---- 12030733 7০০ 

143.  মনাঈ গব: মিগ্রী কদরজ, যাজাী 12030734 ---- 12033000 1৮0০ 

শভাট [যাজাী শকে] =32581 

চট্টগ্রাম সকন্দ্র 

144.  যকাময মটি কদরজ, চট্টগ্রাভ  13000001 ---- 13002200 ২200 

145.  চট্টগ্রাভ কদরমজদয়ট স্কুর, াঅাআ পৈাক্টযী শযাি, চট্টগ্রাভ 13002201 ---- 13003700 ১5০০ 

146.  াআরামভয়া মিমগ্র কদরজ, দয ঘাট শযাি, চট্টগ্রাভ 13003701 ---- 13005200 1500 

147.  যকাময কভা ম কদরজ, াঅগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ 13005201 ---- 13006700 15০০ 

148.  ওভযগমণ এভ.াআ.এ. কদরজ, নামযাফাদ, চট্টগ্রাভ 13006701 ---- 13008800 2১০০ 

149.  চট্টগ্রাভ যকাময ভমরা  কদরজ, নামযাফাদ, চট্টগ্রাভ 13008801 ---- 13010500 ১700 

150.  চট্টগ্রাভ মরদটকমনক াআনমেটিাঈট, নামযাফাদ, চট্টগ্রাভ  13010501 ---- 13012400 ১৯00 

151.  ফাাংরাদদ ভমরা মভমত ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয় ও কদরজ, চট্টগ্রাভ 13012401 ---- 13013800 ১৪00 

152.  নামযাফাদ যকাময াঈচ্চ মফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 13013801 ---- 13015000 ১20০ 

153.    চট্টগ্রাম কললজ, চট্টগ্রাম 

ফাাংরা বা মন 13015001 ---- 13016507 1507 

াআাংদযমজ বা মন 13800001 ---- 13800986 93 

154.  যকাময াজী মুাম্মদ ভমন কদরজ, চট্টগ্রাভ 13016508 ---- 13018307 1৮0০ 

155.  িাাঃ খাস্তগীয যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 13018308 ---- 13019807 ১5০০ 

156.  ভমরা কদরজ, চট্টগ্রাভ, ৪৯ এনাদয়ত ফাজায, চট্টগ্রাভ 13019808 ---- 13020807 10০০ 

157. কাদজভ াঅরী স্কুর এন্ড কদরজ, চট্টগ্রাভ 13020808 ---- 13022407 ১60০ 
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158.  াআস্পাানী াফমরক স্কুর ও কদরজ, নামযাফাদ, চট্টগ্রাভ 13022408 ---- 13025007 260০ 

159.  চট্টগ্রাভ মটি কদ মাদযন মভাঈমনমপ্যার ভদির স্কুর এন্ড কদরজ, চট্রগ্রাভ  13025008 ---- 13026007 ১০০০ 

160.  গব: মুমরভ াাআ স্কুর, চট্টগ্রাভ 13026008 ---- 13027107 110০ 

161.  চট্টগ্রাভ যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, নামযাফাদ, চট্টগ্রাভ 13027108 ---- 13028207 ১1০০ 

162.  মটি যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 13028208 ---- 13029207 100০ 

163.  কাাদগারা মটি কদ মাদযন ভমরা কদরজ, চকফাজায, চট্টগ্রাভ  13029208 ---- 130৩০৯৭৮ 929 

শভাট [চট্টগ্রাভ শকে] = ৩0229 

খুলনা সকন্দ্র 

164.  গব: ল্যাফদযটময াাআস্কুর, কুদয়ট, খুরনা 14000001 ---- 14000500 500 

165.  যকাযী টিচা ম শট্রমনাং কদরজ, খুরনা 14000501 ---- 14001200 700 

166.  মুমন ভমরা ভামফদ্যারয়, শদৌরতপুয, খুরনা 14001201 ---- 14002450 ১25০ 

167.  যকাময শদৌরতপুয মুীন ভােমভক মফদ্যারয়, খুরনা 14002451 ---- 14003450 ১০০০ 

168.  শদৌরতপুয মুমন ভােমভক ফামরকা মফদ্যারয়, শদৌরতপুয, খুরনা 14003451 ---- 14004450 10০০ 

169.  শদৌরতপুয কদরজ (মদফা-জ্ন), শদৌরতপুয, খুরনা 14004451 ---- 14006000 ১55০ 

170.  ফাাংরাদদ শনৌ ফামনী স্কুর এন্ড কদরজ, শগায়ারখারী, খুরনা  14006001 ---- 14007000 10০০ 

171.  শযাটাযী স্কুর, খামরপুয, খুরনা 14007001 ---- 14007650 650 

172.   খুরনা যকাময ভমরা কদরজ, ফয়যা, খুরনা    

ফাংরা বা যন 14007651 ---- 14009204 1554 

াআাংদযমজ বা মন 14800044 ---- 14800980 36 

173.  খুরনা যকাময ভদির স্কুর এন্ড কদরজ, ফয়যা, খুরনা 14009205 ---- 14010404 ১২০০ 

174.  খুরনা াফমরক কদরজ, ফয়যা, খুরনা 14010405 ---- 14011704 ১3০০ 

175. াজী পদয়জ াঈমদ্দন াঈচ্চ ফামরকা মফদ্যারয়, ফয়যা, খুরনা 14011705 ---- 14012354 65০ 

176.  খুরনা যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, ফয়যা, খুরনা 14012355 ---- 14013054 7০০ 

177.  খুরনা কদরমজদয়ট স্কুর, শানািাো (১ভ শপজ) াঅফামক এরাকা, খুরনা 14013055 ---- 14013554 500 

178.  শযবাদযন্ড ল্ াাআ স্কুর, গোভাময, খুরনা 14013555 ---- 14014554 1000 

179.  রায়ন্স স্কুর এি কদরজ, গোভাময, খুরনা 14014555 ---- 14015354 800 

180. যকাময াআকফার নগয ভােমভক ফামরকা মফদ্যারয়, াজী শভদয াঅরী শযাি, 

খুরনা 

14015355 ---- 14016056 702 

181.  যকাময ভমজদ শভদভামযয়ার মটি কদরজ, খুরনা 14016057 ---- 14016956 9০০ 

182.  মফ, শক াআাঈমনয়ন াআনমেটিাঈন, ৭, শফনী ফাবু শযাি, খুরনা 14016957 ---- 14017456 5০০ 

183.  খুরনা যকাময ভদির ভােমভক মফদ্যারয়, খুরনা 14017457 ---- 14018356 9০০ 

184.  খুরনা মজরা স্কুর, খুরনা  14018357 ---- 14019356 10০০ 

185.  াাআওমনয়ায ভােমভক ফামরকা মফদ্যারয়, ২৪ াাঈদ শন্ট্রার শযাি, খুরনা  14019357 ---- 14020036 680 

186.  যকাময াাআওমনয়ায ভমরা কদরজ, খুরনা 14020037 ---- 14020936 ৯০০ 

187.  যকাময কদযাদনন ভােমভক ফামরকা মফদ্যারয়, খুরনা 14020937 ---- 14021786 85০ 

188.  শন্ট শজাদপ াঈচ্চ মফদ্যারয়, ২৯, াঅান াঅদভদ শযাি, খুরনা 14021787 ---- 14022416 ৬3০ 

189.  যকাযী সুন্দযফন াঅদ ম কদরজ, খানজাান াঅরী শযাি, খুরনা 14022417 ---- 14023396 980 

190.  খুরনা কদরমজদয়ট গার মস্ স্কুর ও শকমম াঈাআদভন্স কদরজ, ১৮০/২১, 

খানজাান াঅরী শযাি, খুরনা  

14023397 ---- 14024926 ১530 

191.  খুরনা াঅমরয়া কামভর ভাদ যাা, ৮৮, খানজাান াঅরী শযাি, খুরনা  14024927 ---- 14025999 10০5 

শভাট [খুরনা শকে]=25967 

বনিশাল সকন্দ্র 

192.    যকাময জ্য়দ াদতভ াঅরী কদরজ, ফমযার         

ফাংরা বা যন 15000001 ---- 15001519 1519 

াআাংদযমজ বা মন 15800027 ---- 15800988 15 

193.  ফমযার  যকাময ভমরা কদরজ, ফমযার 15001520 ---- 15003005 1486 

194.  ফমযার যকাময ভদির স্কুর এি কদরজ, ফেফন্ধু াঈদ্যান, যাজাফাাদুয ড়ক, 

ফমযার 

15003006 ---- 15004370 ১৩৬৫ 

195.  ামৃত রার শদ ভামফদ্যারয়, ামৃত রার শদ  ড়ক (াাতার শযাি), 

ফমযার 

15004371 ---- 15005530 1160 

196.  ফমযার যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, কমফ জীফনানন্দ দা ড়ক, ফমযার 15005531 ---- 15006354 824 

197.  ফমযার মজরা স্কুর, ফমযার 15006355 ---- 15007174 820 

198.  ফমযার কাদরক্টদযট স্কুর এন্ড কদরজ, ফমযার 15007175 ---- 15007874 ৭০০ 

199.  যকাময ব্রজতভান কদরজ, ফমযার 15007875 ---- 15009567 ১693 
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200.  যকাময ফমযার কদরজ, ফমযার                     15009568 ---- 15010849 1282 

201.  ফমযার মটি কদরজ, [মদফা-জ্ন], ফমযার 15010850 ---- 15011999 775 

শভাট [ফমযার শকে] =১1639 

নেললট সকন্দ্র 

202.  মুযামযচাঁদ (এভ.ম) কদরজ, মদরট 16000001 ---- 16002900 ২9০০ 

203.  মদরট যকাময ভমরা কদরজ, শচৌাট্টা, মদরট 16002901 ---- 16004500 ১600 

204.  ব্লু-ফাি ম াাআস্কুর এন্ড কদরজ, মদরট 16004501 ---- 16005519 ১019 

205.  মদরট যকাময কদরজ, মদরট                                            

ফাাংরা বা মন 16005520 ---- 16006490 971 

াআাংদযমজ বা মন 16800005 ---- 16800986 29 

206.  মদরট যকাময ভদির স্কুর এন্ড কদরজ, পূফ ম াী াইদগা, মদরট 16006491 ---- 16007490 ১০০০ 

207.  যকাময াগ্রগাভী ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয় ও কদরজ, মদরট 16007491 ---- 16008490 ১০০০ 

208.  মদরট যকাময াাআরট াঈচ্চ মফদ্যারয়, মদরট 16008491 ---- 16009490 ১০0০ 

209.  যকাময াঅমরয়া ভািাা, মদরট 16009491 ---- 16010998 1000 

শভাট [মদরট শকে]=১0519 

িংপুি সকন্দ্র 

210.  কাযভাাআদকর কদরজ, যাংপুয 17000001 ---- 17003700 ৩৭০০ 

211.  যাংপুয যকাময কদরজ, যাংপুয 

ফাাংরা বা মন 17003701 ---- 17005167 1467 

াআাংদযমজ বা মন 17800007 ---- 17800999 33 

212.  যকাময শফগভ শযাদকয়া কদরজ, যাংপুয 17005168 ---- 17006417 1250 

213.  যকাময টিচা ম শট্রমনাং কদরজ, যাংপুয 17006418 ---- 17007417 1000 

214.  কৈান্টনদভন্ট াফমরক স্কুর এি কদরজ, যাংপুয 17007418 ---- 17012067 4650 

215.  মদ মভদরমনয়াভ োয স্কুর এন্ড কদরজ, যাংপুয 17012068 ---- 17013567 1500 

216.  যাংপুয যকাময মটি কদরজ, যাংপুয 17013568 ---- 17014017 450 

217. যাংপুয মজরা স্কুর, যাংপুয 17014018 ---- 17014767 750 

218.  যাংপুয যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, যাংপুয 17014768 ---- 17015517 750 

219.  যাংপুয াআমঞ্জমনয়ামযাং কদরজ, রজ এর যায় প্রযাড, দরখগঞ্জ,  যাংপুয 17015518 ---- 17016017 500 

220.  পুমর রাাআন্স স্কুর এন্ড কদরজ, যাংপুয 17016018 ---- 17018417 2400 

221.  কাদরক্টদযট স্কুর এন্ড কদরজ, যাংপুয 17018418 ---- 17020217 1800 

222.  রায়ন্স স্কুর এন্ড কদরজ, যাংপুয 17020218 ---- 17021649 1432 

223.  াঅয ম ম াঅাআ াফমরক স্কুর এন্ড কদরজ, যাংপুয 17021650 ---- 17022649 1000 

224.  ভাজ কল্যান মফদ্যাফীমথ (াঈচ্চ ফামরকা মফদ্যারয় ও ভামফদ্যারয়), যাংপুয 17022650 ---- 17023449 800 

225.  ভামগঞ্জ কদরজ, ভামগঞ্জ, যাংপুয 17023450 ---- 17025249 1800 

226.  যাংপুয ভদির কদরজ, যাংপুয 17025250 ---- 17026349 1100 

227.  ফি মায গাি ম াফমরক স্কুর এন্ড কদরজ, ম ও ফাজায, যাংপুয 17026350 ---- 17027349 1000 

228.  কাযভাাআদকর কদরমজদয়ট স্কুর এি কদরজ, যাংপুয 17027350 ---- 17027999 650 

229.  াদরভা ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, গুিাড়া, যাংপুয 17028000 ---- 17028997 500 

শভাট [যাংপুয শকে]=28532 

ময়মননেংহ সকন্দ্র 

230.    াঅনন্দ শভান কদরজ, ভয়ভনমাং                           

ফাংরা বা যন 18000001 ---- 18003963 3963 

ইংতযরজ বা যন 18800054 ---- 18800995 37 

231.  মুকুর মনদকতন াঈচ্চ মফদ্যারয়, ভয়ভনমাং 18003964 ---- 18005973 ২01০ 

232.  ভয়ভনমাং মরদটকমনক াআনমেটিাঈট, ভয়ভনমাং  18005974 ---- 18008373 ২4০০ 

233.  মুমভনুমন্না যকাময ভমরা কদরজ, ভয়ভনমাং 18008374 ---- 18010323 ১৯৫০ 

234.  নামযাফাদ কদরজ, ভয়ভনমাং 18010324 ---- 18011873 ১550 

235.  াঅরভগীয ভনসুয (মভন্টু) শভদভামযয়ার কদরজ, ভয়ভনমাং 18011874 ---- 18013333 ১46০ 

236.  ভয়ভনমাং ভমরা কদরজ, ভয়ভনমাং 18013334 ---- 18014773 ১44০ 

237.  নটযদিভ কদরজ, ঢাকা ফাাআা, ভয়ভনমাং 18014774 ---- 18015973 ১2০০ 

238.  াজী জারার াঈমদ্দন াঈচ্চ মফদ্যারয়, াঅকুয়া-ফাদড়যা, ভয়ভনমাং 18015974 ---- 18016973 ১00০ 

239.  মপ্রমভয়ায াঅাআমিয়ার াাআ স্কুর, ভয়ভনমাং 18016974 ---- 18018173 ১2০০ 

240.  কামযগময প্রমক্ষণ শকে (টিটিম), ১৬৪ ভাকান্দা, ভয়ভনমাং 18018174 ---- 18019073 ৯০০ 

241.  মুমরভ ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয় ও কদরজ, ভয়ভনমাং 18019074 ---- 18020073 10০০ 
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242.  ভয়ভনমাং ভামফদ্যারয়, নতুন ফাজায, ভয়ভনমাং 18020074 ---- 18020923 ৮5০ 

243.  শজরা মযলদ াঈচ্চ মফদ্যারয়, নতুন ফাজায, ভাকান্দা, ভয়ভনমাং  18020924 ---- 18021723 ৮০০ 

244.  কৃমল  মফশ্বমফদ্যারয় কদরজ, ভয়ভনমাং 18021724 ---- 18022473 ৭৫০ 

245.  কৃমল মফশ্বমফদ্যারয় াাআ স্কুর, ভয়ভনমাং 18022474 ---- 18023273 80০ 

246.  যকাময টিচা ম শট্রমনাং কদরজ, ভয়ভনমাং 18023274 ---- 18023923 ৬5০ 

247.  ীদ জ্য়দ নজরুর াআরাভ কদরজ, ভয়ভনমাং 18023924 ---- 18024623 700 

248.  ভয়ভনমাং মজরা স্কুর, ভয়ভনমাং 18024624 ---- 18025323 70০ 

249.  মফদ্যাভয়ী যকাময ফামরকা াঈচ্চ মফদ্যারয়, ভয়ভনমাং 18025324 ---- 18026136 80০ 

250.  ফীয মুমক্তদমাো ােক্ষ ভমতাঈয যভান একাদিভী স্কুর এি কদরজ, নয়াাড়া, 

চযাড়া, ভয়ভনমাং 

18026137 ---- 18027000 75০ 

শভাট [ভয়ভনমাং শকে] =26910 

সর্ যস্ট্র োট প্রোথী সংখ্যো=[ঢোেো: ১৮৪৩৩৯, েোিশোহী: ৩২৫৮১, চট্টগ্রো : 3০২২৯, খুলনো: ২৫৯৬৭, র্জেশোল: ১১৬৩৯, জসস্ট্রলট: ১০৫১৯, েংপুে: ২৮৫৩২, 

 য় নজসংহ: ২৬৯১০] = ৩৫০৭১৬জন 

 

 

 

 

 

 াঅফদুো াঅর ভামুন 

যীক্ষা মনয়ন্ত্রক [কৈািায] 

শপান: ৫৫০০৬৬৪৪ 

পৈাি: ৫৫০০৬৬৫৩ 

Email: e_cc@bpsc.gov.bd 

[প্রকৃত জ্ঞোনোিযস্ট্রনে  োধ্যস্ট্র  র্োংলোস্ট্রদশ জসজিল সোজি যস েীক্ষোয় অংশ জনন এর্ং 

জনর্ যোজচত হস্ট্রয় রদশ রসর্োে জর্ত্র দোজয়ত্ব গ্রহণ েরুন] 

 

[েজ শন ের্তযে র োজিত জনজিদ্ধ সো গ্রীসহ েীক্ষো হস্ট্রল প্রস্ট্রর্শ শোজিস্ট্রর্োগ্য অেোধ] 

 

নম্বয-৮০.০০.০০০০.২০০.৫০.০১৩৮.২২-৭৯১ 
 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ানুমরম শপ্রযণ কযা দরা: 

 

তামযখ: 
০৫ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৯ 

১৯ শভ ২০২২ 

 

1.  প্রধান তথ্য অরপায, তথ্য অরধদপ্তয [র.আই.রড], রিরনক বফন, ফাংরাতদ রচফারয়, ঢাকা।  

[কর দদরনক ংফাদতে জরুরযরবরত্ততত প্রকা কযায জন্য এফং প্রফতায ও প্রটরররবন ভাযপত ংফাদ অনুষ্ঠাতন প্রঘালণায প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযতত অনুতযাধ কযা তরা] 
 

2.  মুখ্য ফাতযা রনয়ন্ত্রক, ফাংরাতদ প্রটরররবন, যাভপুযা, ঢাকা।  

[রফলয়টি ংফাদ অনুষ্ঠাতন এফং স্ক্রর রনউজ আকাতয প্রচায কযতত  অনুতযাধ কযা তরা] 
 

3.  ফাতযা রনয়ন্ত্রক, ফাংরাতদ প্রফতায, আগাযগাঁও, ঢাকা।  

[রফলয়টি ংফাদ অনুষ্ঠাতন প্রঘালণা কযতত অনুতযাধ কযা তরা] 
 

4.  ফাতযা ম্পাদক, .................................................................................. 

রফলয়টি আনায চযাতনতর স্ক্রর রনউজ রততফ প্রচায কযায জন্য অনুতযাধ কযা তরা] 
 

5.  রতেভ এনাররে, ফাংরাতদ যকাযী কভ য করভন রচফারয়, ঢাকা 

[প্রপ্র রফজ্ঞরপ্তটি করভতনয ওতয়ফাইতট প্রদাতনয জন্য অনুতযাধ কযা তরা] 
 

6.  জনংতমাগ কভ যকতযা, ফাংরাতদ যকাযী কভ য করভন রচফারয়, ঢাকা  

[প্রপ্র রফজ্ঞরপ্তটি কর রপ্রন্ট ও ইতরকট্ররনক রভরডয়ায় প্রকাতয ব্যফস্থা গ্রতণয জন্য অনুতযাধ কযা তরা] 

 

 

 াঅফদুো াঅর ভামুন 

যীক্ষা মনয়ন্ত্রক [কৈািায] 

 


