
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 

মেডিকেল ডিপাকরশন + HSC ডরডিশন ২০২০ 
অনলাইন মিাগ্রাে (বাাংলা ও ইাংকরডি িার্সন) 

 

*  ৪ডট পকবস িীবডবজ্ঞান, রর্ায়ন, পদার্সডবজ্ঞান, ইাংকরডি ও র্াধারণ জ্ঞান এই ৫ডট 

ডবষকয়র মেডিকেল ডিপাকরশন + HSC ডরডিশন র্ম্পন্ন েরা হকব। পাশাপাডশ 

ডশক্ষার্সীকদর HSC মবািস িস্তুডি এবাং িাডর্সডট ‘ে’ িডিস িস্তুডির ের্া োর্ায় 

মরকে উচ্চির গডণি ফুল মোর্স মবানার্ ডহর্াকব পড়াকনা হকব  

*   ৪ পকবস র্বসকোট ৭২ডট মলেচার ক্লার্, ১৭৬ডট পরীক্ষা এবাং ২০ডট র্লি ক্লার্ 

অনুডিি হকব 

*  Zoom App এর োধযকে র্প্তাকহ ৪ ডদন Live Class অনুডিি হকব। িডিডট ক্লাকর্র 

pdf ক্লার্ মনাট ডশক্ষার্সীকদরকে ডি িদান েরা হকব 

* আকগর ডদকনর ক্লাকর্র উপর মেডিকেল এবাং এইচ.এর্.ডর্ িুকয়ল স্ট্যান্িািস  
Daily Live Exam অনুডিি হকব  

* িডি বুধবার মেডিকেল এবাং এইচ.এর্.ডর্ িুকয়ল স্ট্যান্িািস Weekly Live 
Exam অনুডিি হকব 

*    পবস মশকষ মেডিকেল এবাং এইচ.এর্.ডর্ িুকয়ল স্ট্যান্িািস পবস েূলযায়ন 
পরীক্ষা অনুডিি হকব 

*  িডিডট পকবসর মোর্স ডফ ২৫০০/- (দুই হািার পাাঁচশি) টাো। Online 
Payment এর োধযকে িডিডট পকবস আলাদািাকব িডিস হকি হকব। 

* অনলাইকন িডিসর িন্য ডিডিট েরুন www.unmeshbd.com 
*   হটলাইন-09666775566 

 

অনলাইন বযাকচর র্েয়রূ্ডচ 
বাাংলা িার্সন ইাংকরডি িার্সন 

র্োল ৮:০০ টা, র্োল ১০:৩০ টা, দুপরু ২:১৫ টা, ডবোল 
৪:৪৫ টা এবাং র্ন্ধ্যা ৭:৩০ টা দুপরু ২:১৫ টা, ডবোল ৪:৪৫ টা  

 

ডবষয়ডিডিে মলেচার ক্লার্  পবসডিডিে মোর্স ডববরণী  
১ে পবস ২য় পবস ৩য় পবস ৪র্স পবস 

রর্ায়ন (১৬) C-01, 02, 03, 04 C-05, 06, 07, 08 C-09, 10, 11, 12 C-13, 14, 15, 16 
পদার্সডবজ্ঞান (১৬) P-01, 02, 03, 04 P-05, 06, 07, 08 P-09, 10, 11, 12 P-13, 14, 15, 16 
িীবডবজ্ঞান (১৬) B-01, 02, 03, 04 B-05, 06, 07, 08 B-09, 10, 11, 12 B-13, 14, 15, 16 
র্াধারণ জ্ঞান (০৪) GK-01 GK-02 GK-03 GK-04 
ইাংকরডি (০৪) E-01 E-02 E-03 E-04 

* উচ্চির গডণি (১৬) M-01, 02, 03, 04 M-05, 06, 07, 08 M-09, 10, 11, 12 M-13, 14, 15, 16 
 

২য় পবস : ১৩ আগস্ট্, ২০২০ হকি ১২ মর্কেম্বর, ২০২০ পর্সন্ত চলকব 
২য় পকবস মোট মলেচার ক্লার্- ১৮ ডট, Daily Exam- ৩৪ডট, Weekly Exam- ০৮ ডট, পবস েূলযায়ন পরীক্ষা- ০২ ডট এবাং র্লি ক্লার্- ০৫ডট 

২য় পকবসর লাইি ক্লার্ ও এক্সাে রুডটন 
 

১১.০৮.২০২০ (েঙ্গলবার) ১ে পবস েলূযায়ন ও ২য় পবস ওডরকয়কন্টশন মর্ডেনার Zoom App এর োধযকে (র্েয় ও ডলাংে SMS এ িানাকনা হকব) 

িাডরে ও বার িুকয়ল স্ট্যান্িািস লাইি ক্লার্ 
(ডনি ডনি বযাচ টাইে অনুর্ায়ী) 

মেডিকেল স্ট্যান্িািস লাইি এক্সাে 
(র্োল ৮ টা মর্কে রাি ১০ টা পর্সন্ত চলকব) 

HSC স্ট্যান্িািস লাইি এক্সাে 
(র্োল ৮ টা মর্কে রাি ১০ টা পর্সন্ত চলকব) 

১৩-০৮-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-05) --- --- 
১৪-০৮-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-05) Medical Daily Exam (C-05) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (C-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 
১৬-০৮-২০ (রডববার) Live Class (P-05) Medical Daily Exam (B-05) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (B-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 
১৮-০৮-২০ (েঙ্গলবার) Live Class (M-05) Medical Daily Exam (P-05) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (P-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৯-০৮-২০ (বধুবার) 
Medical Weekly Exam-05 (C-5, B-5, P-5, GKE) MCQ (100×1=100); 55 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 
HSC Weekly Exam-05 (C-5, B-5, P-5, M-5) MCQ (60×1=60); 45 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 
রাি ০৮:৩০ টা - িুকয়ল স্ট্যান্িািস Live Solve Class (Week-01), Facebook Private Group এ অনুডিি হকব। গ্রুপ ডলাংে SMS এর োধযকে িানাকনা হকব 

২০-০৮-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-06) Varsity Daily Exam (M-05) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 
২১-০৮-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-06) Medical Daily Exam (C-06) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (C-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 
২২-০৮-২০ (শডনবার) Live Class (E-02) Medical Daily Exam (B-06) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (B-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৩-০৮-২০ (রডববার) Live Class (P-06) Medical Daily Exam (E-02) MCQ (40×1=40); 20 min. --- 
২৫-০৮-২০ (েঙ্গলবার) Live Class (M-06) Medical Daily Exam (P-06) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (P-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৬-০৮-২০ (বধুবার) 

Medical Weekly Exam-06 (C-6, B-6, P-6, GKE) MCQ (100×1=100); 55 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 
HSC Weekly Exam-06 (C-6, B-6, P-6, M-6) MCQ (60×1=60); 45 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 

রাি ০৮:৩০ টা - িুকয়ল স্ট্যান্িািস Live Solve Class (Week-02), Facebook Private Group এ অনুডিি হকব। গ্রুপ ডলাংে SMS এর োধযকে িানাকনা হকব 
২৭-০৮-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-07) Varsity Daily Exam (M-06) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৮-০৮-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-07) Medical Daily Exam (C-07) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (C-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 
২৯-০৮-২০ (শডনবার) Live Class (GK-02) Medical Daily Exam (B-07) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (B-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 

৩০-০৮-২০ (রডববার) Live Class (P-07) Medical Daily Exam (GK-02) MCQ (40×1=40); 20 min. --- 
০১-০৯-২০ (েঙ্গলবার) Live Class (M-07) Medical Daily Exam (P-07) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (P-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 

০২-০৯-২০ (বধুবার) 

Medical Weekly Exam-07 (C-7, B-7, P-7, GKE) MCQ (100×1=100); 55 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 
HSC Weekly Exam-07 (C-7, B-7, P-7, M-7) MCQ (60×1=60); 45 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 

রাি ০৮:৩০ টা - িুকয়ল স্ট্যান্িািস Live Solve Class (Week-03), Facebook Private Group এ অনুডিি হকব। গ্রুপ ডলাংে SMS এর োধযকে িানাকনা হকব 

০৩-০৯-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-08) Varsity Daily Exam (M-07) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 
০৪-০৯-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-08) Medical Daily Exam (C-08) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (C-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৬-০৯-২০ (রডববার) Live Class (P-08) Medical Daily Exam (B-08) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (B-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৮-০৯-২০ (েঙ্গলবার) Live Class (M-08) Medical Daily Exam (P-08) MCQ (40×1=40); 20 min. HSC Daily Exam (P-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 
০৯-০৯-২০ (বধুবার) --- Varsity Daily Exam (M-08) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 

১০-০৯-২০ (বহৃঃবার) 

Medical Weekly Exam-08 (C-8, B-8, P-8, GKE) MCQ (100×1=100); 55 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 
HSC Weekly Exam-08 (C-8, B-8, P-8, M-8) MCQ (60×1=60); 45 min. 

(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 

রাি ০৮:৩০ টা - িুকয়ল স্ট্যান্িািস Live Solve Class (Week-04), Facebook Private Group এ অনুডিি হকব। গ্রুপ ডলাংে SMS এর োধযকে িানাকনা হকব 

১২-০৯-২০ (শডনবার) 

Medical পবস েূলযায়ন পরীক্ষা (২য় পকবসর র্মূ্পণস ডর্কলবার্) MCQ (100×1=100); 55 min. 
(দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 

HSC পবস েূলযায়ন পরীক্ষা (২য় পকবসর র্মূ্পণস ডর্কলবার্) MCQ (100×1=100); 
1:15 min. (দুপুর ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ টা পর্সন্ত চলকব) 

রাি ০৮:৩০ টা - িুকয়ল স্ট্যান্িািস Live Solve Class (পবস েূলযায়ন), Facebook Private Group এ অনুডিি হকব। গ্রুপ ডলাংে SMS এর োধযকে িানাকনা হকব 
 

অনলাইকন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধডি: 
*  Live Class অনুডিি হকব Zoom App এর োধযকে। এিন্য িকিযে ডশক্ষার্সীকে আকগ মর্কেই ডনকির মোবাইল/লযাপটপ/মিস্কটকপ Zoom App Install 

েকর রাোর িন্য অনুকরাধ েরা হল। 

*  Live Class & Exam ডদকি unmeshbd.com এই ওকয়বর্াইকট ডগকয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ মেনুযকি ডক্লে েকরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ 

েরকি D‡b¥l এর মেডিকেল এিডেশন মিাগ্রাকে মিাোর িডিসেৃি মরডিকেশন নম্বর বযবহার েকর Login েকরা। 
*  Daily Live Exam গুকলা রুডটকন উকেডেি িাডরে অনুর্ায়ী র্োল ০৮:০০ টা মর্কে রাি ১০:০০ টা পর্সন্ত চলকব। এই র্েকয়র েকধয এেিন ডশক্ষার্সী উক্ত 

Live Exam-এ এেবারই অাংশগ্রহণ েরকি পারকব। আর Weekly Live Exam রুডটকন উকেডেি ডনডদসষ্ট িাডরকে ডিে দুপরু ০২:০০ টা মর্কে রাি ০৮:০০ 
টা পর্সন্ত চলকব। িকব অডধে অনুশীলকনর িন্য ডশক্ষার্সীরা এেই ডর্কলবাকর্র Practice Exam এ এোডধেবার অাংশগ্রহণ েরকি পারকব। 

 

http://www.unmeshbd.com/
https://udvash.com/
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


মেডিকেল ডর্কলবার্-২০২০ (অনলাইন ২য় পবস) 
 

িাডণডবজ্ঞান 
লেকচার  সিলেবাি 
B-05 অধযায়-০৪ : োনব শারীরিত্ত্ব : রক্ত ও র্ঞ্চালন (২য় পত্র) 

B-06 
অধযায়-০৫ : োনব শারীরিত্ত্ব : শ্বার্ডক্রয়া ও শ্বর্ন (২য় পত্র)  
অধযায়-০৬ : োনব শারীরিত্ত্ব : বিসয ও ডনষ্কাশন (২য় পত্র) 

B-07 
অধযায়-০৩ : পডরপাে ও মশাষণ (২য় পত্র) 
অধযায়-০২ : িাডণর পডরডচডি (হাইড্রা) (২য় পত্র) 

B-08 
অধযায়-০১ : িাডণর ডিন্নিা ও মেডণডবন্যার্ (২য় পত্র) 
অধযায়-০২ : িাডণর পডরডচডি (ঘার্ফডড়াং) (২য় পত্র) 

রর্ায়ন ১ে ও ২য় পত্র 

C-05 
অধ্যায়-১ : েযাবলরটসরর সিরাপদ বযবহার (১ম পত্র) 
অধ্যায়-২ : গুণগত রিায়ি (১ম পত্র) (পরোণরু গিন ও বণসাডল পর্সন্ত) 

C-06 

অধ্যায়-২ : গুণগত রিায়ি (১ম পত্র) (ডশো পরীক্ষা মর্কে মশষ পর্সন্ত) 
অধযায়-৫: েেসেেুী রর্ায়ন (১ে পত্র) 
অধযায়-৩: পসরমাণগত রিায়ি (২য় পত্র) (লরালমালরাগ্রাসি অংশ) 

C-07 
অধ্যায়-৩ : পসরমাণগত রিায়ি (২য় পত্র) (লরামালটাগ্রািী বালদ) 
অধ্যায়-৫ : অর্থনিসতক রিায়ি (২য় পত্র) 

C-08 অধ্যায়-৪ : তসিৎ রিায়ি (২য় পত্র) 
পদার্সডবজ্ঞান ১ে পত্র 

P-05 অধযায়-০৬: েহােষস ও অডিেষস (১ে পত্র) 
P-06 অধযায়-০৭: পদাকর্সর গািডনে ধেস (১ে পত্র) 

P-07 
অধযায়-০৮: পর্সাবডৃিে গডি (১ে পত্র) 
অধযায়-০৯: িরঙ্গ (১ে পত্র) 

P-08 
অধযায়-০১: মিৌিিগৎ ও পডরোপ (১ে পত্র) 
অধযায়-১০: আদশস গযার্ ও গযাকর্র গডিিত্ত্ব (১ে পত্র) 

উচ্চির গডণি ১ে পত্র 

M-05 
অধযায়-০৬ : ডত্রকোণডেডিে অনুপাি (১ে পত্র) 
অধযায়-০৭ : র্াংর্কু্ত ও মর্ৌডগে মোকণর  ডত্রকোণডেডিে অনুপাি (১ে পত্র) 

M-06 
অধযায়-০৯: অন্তরীেরণ (১ে পত্র) [ডলডেট, ফাাংশকনর ডবডিন্নিা-অডবডিন্নিা, অন্তরীেরকণর মর্াগযিা, ডবডিন্ন ফাাংশকনর অন্তরীেরণ, 
বযক্ত-অবযক্ত ফাাংশকনর অন্তরীেরণ, পরাডেডিে র্েীেরণ হকি অন্তরীেরণ।] 

M-07 
অধযায়-০৯: অন্তরীেরণ (১ে পত্র) [পর্সায় ক্রডেে অন্তরীেরণ, ডনডদসষ্ট ডবন্দুকি বক্রকরোর ঢাল, স্পশসে ও অডিলকম্বর পডরবিসকনর হার 
ডহকর্কব অন্তরি, ক্রেবধসোন-ক্রেরাশোন, ফাাংশকনর চরেোন, লঘেুান ও গুরুোকনর িকয়াগ]  

M-08 অধযায়-১০: মর্াগিীেরণ (১ে পত্র) 

ইাংকরডি 

E-02 

W-05 Right form of verbs 

W-06 
Causative & subjunctive, Affirmative and negative agreement, Modal auxiliaries, Vocabulary (G,H, I), 

Appropriate preposition (G,H, I) 

W-07 Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Vocabulary (J,K), Appropriate preposition (J,K) 

W-08 Voice change, Vocabulary (L,M), Appropriate preposition (L,M) 

র্াধারণ জ্ঞান 

GK-02 

W-05 
বাাংলাকদকশর ইডপকিি, অর্সনীডি, বাকিট, বাডণিয, আেদাডন-রপ্তাডন, বযাাংডোং, বীো ও েদু্রাবযবস্থা, এনডিও, মর্াগাকর্াগ 
বযবস্থা, িাে ও মটডলকর্াগাকর্াগ।   

W-06 বাাংলাকদকশর ডবেযাি িডিিানর্েহূ, ডশল্প ও র্াংস্কডৃি, বাাংলা র্াংবাদপত্র, বাাংলা র্াডহিয। 

W-07 
বাাংলাকদকশর ডবেযাি বযডক্তবগস, ঐডিহাডর্ে স্থান ও দশসনীয় স্থাপিয-স্থাপনা- িাস্কর্স, বাাংলাকদকশর উকেেকর্াগয ও স্মরনীয় 
ঘটনা, বাাংলাকদকশর ডবডিন্ন চুডক্ত ও র্নদ। 

W-08 
বাাংলাকদকশর পররাষ্ট্রনীডি, কূটননডিে ডেশন, ডবডিন্ন ডবশ্ব র্াংস্থায় বাাংলাকদশ, বাাংলাকদকশর পদে ও পরুস্কার, বাাংলাকদকশর 
ক্রীড়ািগৎ,  মর্রা ২০। 

 

অনলাইন মিাগ্রাে র্াংক্রান্ত মর্কোন িকর্যর িন্য ডনকনাক্ত নম্বরগুকলাকি মর্াগাকর্াগ েরুন 
 

ঢাোর শাোর্েূহ : ডেরপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৭, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১০, মোহাম্মদপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২০ 
র্াইন্স লযাব.-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৯, ফােসকগট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০১, আডিেপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনগর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাগ-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪ 
েডিডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বার্াকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩ 
দডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, র্ািার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, গািীপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১, নারায়ণগঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাোর বাইকরর শাোর্েূহ : েয়েনডর্াংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারগঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, িাোলপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩, পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডর্রািগঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সর্য়দপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুড়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩, িয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডদনািপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৮ 
িাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৪, নওগাাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুডষ্টয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২১, ফডরদপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১, োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্কশার-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৯, েুলনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫ 
র্ািক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বডরশাল-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৮, ডর্কলট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৬, ব্রাþণবাডড়য়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরডর্াংদী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪ 
কুডেো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, মনায়াোলী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, মফনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০, চট্টগ্রাে (চেবািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, চট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


