
    ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
(GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

৪৩তি BCS রিরল (অনলাইন)   
 

*   ৪৩তি BCS রিরল প্িাগ্রাডি সর্বডিাট ১০০রট প্লক্চাি ক্লাস, ১২ রট িশ্নর্যাাংক্ 
এনালাইরসস ক্লাস, ২২৪ প্সট প্ডইরল এক্সাি, ৪০ প্সট উইক্রল এক্সাি, ১০ 
প্সট িান্থরল এক্সাি, ২৪ প্সট সার্ডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ১০ প্সট ফাইনাল 
িডডল প্টস্ট অনুরিত হডর্। 

*    স্বল্প সিডয় প্ াছাডনা িস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ১২ রট রিপাডিশন রু্ক্, ০১ রট 
িশ্নর্যাাংক্ (১০ি-৪২তি) এর্াং ০১ রট িডডল প্টস্ট রু্ক্ (৪০০০ িশ্ন সাংর্রলত) 
এি রিডন্টড ক্রপ িদান ক্িা হডর্। 

*    সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্। িরতরট ক্লাডসি  
     িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট িদান ক্িা হডর্ এর্াং রিরডও রিডে প্দখাি র্যর্স্থা  
     থাক্ডর্  

*   সক্ল পিীক্ষা রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডর্।    
    এক্েন BCS িতযাশী প্দশর্যাপী উদ্ভাস-উডেষ এি প্েডক্াডনা শাখায় পিীক্ষা  
    রদডত পািডর্ এর্াং প্েডক্াডনা শাখা হডত রিডন্টড র্ইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডর্। 
*   িরতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটব িদশবন ক্িা হডর্  
    এর্াং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরট প্িোি প্িিি ক্িা হডর্। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন প্পডিন্ট এি িাধ্যডি িরতব হওয়া োডর্। 

*       ৪৩তি BCS রিরল ফুল প্ক্াসব রফ : ১০০০০/- (দশ হাোি) টাক্া এর্াং এক্সাি   
    র্যাডচি প্ক্াসব রফ ৬০০০/- (ছয় হাোি) টাক্া িাত্র। 
*  রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন িরতব হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ওরিডয়ডন্টশন প্সরিনাি ৫ প্ফব্রুয়ারি এর্াং ক্লাস শুরু ৬ প্ফব্রুয়ারি, ২০২১ 
ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (িথি ৫ সপ্তাহ) 

 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা হডত িাত ৮:৩০ টা পেবন্ত) লাইি এক্সাি (সক্াল ৮:০০ টা হডত িাত ১০:০০ টা পেবন্ত) 

০৬.০২.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে িাষা-০১ ---- 

০৮.০২.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলা িাষা-০১ ইাংডিরে িাষা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১০.০২.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০১ র্াাংলা িাষা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২-০২-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam Exam-01 (র্াাংলা িাষা-০১, ইাংডিরে িাষা-০১, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৩.০২.২১ (শরনর্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.০২.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলা সারহতয-০১ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৭.০২.২১ (রু্ধ্র্াি) ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০১ র্াাংলা সারহতয-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৯-০২-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam Exam-02 (র্াাংলা সারহতয-০১, ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০১, আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২০.০২.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে সারহতয-০১ ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.০২.২১ (প্সাির্াি) িূড াল-০১ ইাংডিরে সারহতয-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.০২.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০১ িূড াল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬-০২-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam Exam-03 (িূড াল-০১, ইাংডিরে সারহতয-০১,  ারিরতক্ েরুি-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৭.০২.২১ (শরনর্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০১  ারিরতক্ েরুি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.০৩.২১ (প্সাির্াি) ননরতক্তা, িলূযডর্াধ্ ও সু-শাসন-০১ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.০৩.২১ (রু্ধ্র্াি) িানরসক্ দক্ষতা-০১ ননরতক্তা, িলূযডর্াধ্ ও সু-শাসন-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫-০৩-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam Exam-04 (র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০১, ননরতক্তা, িূলযডর্াধ্ ও সু-শাসন-০১, িানরসক্ দক্ষতা-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৬.০৩.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে িাষা-০২ িানরসক্ দক্ষতা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.০৩.২১ (প্সাির্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ ইাংডিরে িাষা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১০.০৩.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০২ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২-০৩-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam Exam-05 (আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২, ইাংডিরে িাষা-০২,  ারিরতক্ েরুি-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

৪১তি BCS রিরল পিীক্ষাি েন্য ১৩ িাচব হডত ১৯ িাচব, ২০২১ পেবন্ত ৪৩তি রিরল ক্ােবক্রি র্ন্ধ্ থাক্ডর্। ২০ িাচব, ২০২১ হডত েথািীরত ক্ােবক্রি চলডর্। 

 
অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 

 

 *  Live Class অনুরিত হডর্ Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য িডতযক্ রশক্ষাথবীডক্ আড  প্থডক্ই রনডেি প্িার্াইল/লযাপটপ/প্ডিটডপ Zoom App Install  
 ক্ডি িাখাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়র্সাইডট র ডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি িরতবকৃ্ত প্িরেডেশন 
 নম্বি র্যর্হাি ক্ডি Login ক্িডত হডর্। 

 *  Daily live Exam & Weekly Live Exam গুডলা রুরটডন উডেরখত তারিখ ও সিয় অনুোয়ী অনুরিত হডর্। উডেরখত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথবী উি 
 Live Exam-এ এক্র্ািই অাংশগ্রহি ক্িডত পািডর্। অরধ্ক্ অনুশীলডনি েন্য রশক্ষাথবীিা এক্ই রসডলর্াডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্র্াি অাংশগ্রহি 
 ক্িডত পািডর্। 

https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


৪৩তি BCS প্িাগ্রাি এি রসডলর্াস (অনলাইন) 
লেকচার রসডলর্াস 

ইাংডিরে িাষা 
প্লক্চাি-০১ Noun & Its classification, Countable & Uncountable Noun, Gerund, Participle 

প্লক্চাি-০২ Pronoun & Its Classification, Relative Pronoun  
র্াাংলা িাষা 

প্লক্চাি-০১ ভাষা, উৎপত্তি, ধ্বত্তি, বর্ণ ও অক্ষর 
সাধ্ািি রর্জ্ঞান 

প্লক্চাি-০১ পদার্থণর অবস্থা, এটর্ের গঠি, কাবণর্ির বহুেুখী বযবহার, এত্তিড, ক্ষার, েবর্, পদার্থণর ক্ষয়, িাবার্ির কাজ, লভৌত রাত্তি এবং এর পত্তরোপ, লভৌত ত্তবজ্ঞার্ির উন্নয়ি, 
লচৌম্বকত্ব, তরঙ্গ এবং িব্দ, তাপ ও তাপগত্তত ত্তবদযা 

র্াাংলা সারহতয 

প্লক্চাি-০১ র্াাংলা সারহডতযি ে ু, িাচীন ে ুঃ- চেবাপডদি িচনাক্াল ও পদক্তবা, চেবাপডদি পডদি সাংখযা, রর্ষয়র্স্তু ও িাষা, চেবাপডদি আরর্ষ্কািক্ ড. হি িসাদ শাস্ত্রী, 
চেবাপডদি অন্যান্য তথয। িধ্য েডু ি সূচনা (র্াাংলা সারহডতযি অন্ধ্ক্াি ে ু)   

ক্রিউটাি ও তথয িেুরি 

প্লক্চাি-০১ ক্রিউটাি: ক্রিউটাডিি ইরতহাস, ক্রিউটাি প্েনাডিশন, এিডর্ডডড ক্রিউটাি, িক্ািডিদ, ক্রিউটাি পরিডফিাল রডিাইস: ইনপটু রডিাইস (ক্ী-প্র্াডব, 
িাউস, িযানাি, ওরসআি,ওএিআি, এিআইরসআি), আউটপটু রডিাইস (িরনটি, রিন্টাি, েটাি) 

আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-০১ এরশয়াি ইরতহাস: দরক্ষি এরশয়া: িািডতি ইরতহাস, ক্াশ্মীি সিসযা, দরক্ষি এরশয়াি অন্যান্য প্দডশি ইরতহাস। দরক্ষি-পরূ্ব এরশয়া: রিডয়তনাি, রসঙ্গাপিু, িালডয়রশয়া, 
ইডদাডনরশয়া, রফরলপাইন ও থাইলযাডন্ডি ইরতহাস 

প্লক্চাি-০২ 
এরশয়াি ইরতহাস: চীডনি ইরতহাস ও ঘটনার্রল, হাংক্াং-িযাক্াও নীরত, ওয়ান প্র্ি ও ওয়ান প্িাড, রসল্ক প্িাড পরূ্ব এরশয়াি অন্যান্য প্দশ: োপান, প্ক্ারিয়া, ইসিাইল ও 
রফরলরস্তডনি ইরতহাস ও ঘটনার্রল, প্র্লডফাি প্ঘাষিা, িধ্যিাচয ও িধ্যএরশয়াি অন্যান্য প্দডশি ইরতহাস, তুিি এর্াং িুস্তফা ক্ািাল 

িূড াল 
প্লক্চাি-০১ বাংোর্দি ও অঞ্চেত্তভত্তিক লভৌর্গাত্তেক অবস্থাি, িীোিা, পাত্তরর্বত্তিক, আথণ-িাোত্তজক ও ভূ-রাজনিত্ততক গুরুত্ব। 

ইাংডিরে সারহতয 
প্লক্চাি-০১ Old & Middle English Period (The Anglo- Norman Period, The Age of Chaucer, The Barren Age/Dark Age) Figure of speech 

 ারিরতক্ েুরি 
প্লক্চাি-০১ র্াস্তর্ সাংখযা, ল.সা.গু ও  .সা.গু 
প্লক্চাি-০২ শতক্িা, সিল ও প্েৌর ক্ িুনাফা  

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-০১ 
িাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, কৃ্রি ও সাংিৃরতঃ- 
র্াঙারল োরতি উদ্ভর্ ও রর্ক্াশ, র্াাংলাি িাচীন েনপদ, রর্রিন্ন শাসনািডল র্াাংলাি িােধ্ানী, িচীন র্াাংলায় রর্রিন্ন শাসনািল, র্াাংলায় িুসরলি ও স্বাধ্ীন সুলতানী 
শাসন িরতিা, রদরে সালতানাত, র্াাংলায় ইরলয়াস শাহী শাসন, হুডসন শাহী ে ু, িুঘল শাসনািল, র্াাংলায় নর্ার্ী শাসন 

ননরতক্তা, িূলযডর্াধ্ ও সু-শাসন 

প্লক্চাি-০১ 

ননরতক্তা, উৎস ও িকৃ্রত, ধ্িব ও ননরতক্তা সিডক্ব িযারক্য়াডিরলি িডনািার্, ননরতক্তা, সুশাসন ও িূলযডর্াডধ্ি সিক্ব। িূলযডর্াধ্, সাংিরৃত, িূলযডর্াডধ্ি 
প্েরিরর্িা , না রিক্ সিসযা, িূলযডর্াডধ্ি রিরি র্া উপাদানসিূহ, েনসাংখযা সিসযা, িূলযডর্াধ্ এর্াং সুশাসডনি সিক্ব, রশশু-রক্ডশাি সিরক্বত সিসযা, িূলযডর্াডধ্ি 
অর্ক্ষয় এর্াং পরিিরত, রক্ডশাি অপিাধ্, িূলযডর্াডধ্ি অর্ক্ষয় প্িাডধ্ ক্িিীয়, নািী সিরক্বত সিসযা, রশক্ষা, ইিরটরোং, এরসড রনডক্ষপ, িূলযডর্াধ্ রশক্ষাি গুরুত্ব, 
দুনবীরত, িূলযডর্াধ্ রশক্ষাি উপাদান সিাডে িরতিা, ট্রান্সপাডিরন্স ইন্টািন্যাশনাল, িূলযডর্াধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি সিক্ব, দূনবীরত দিন ক্রিশন,  োতীয় উন্নয়ডন 
িূডলযডর্াধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি িিার্, সন্ত্রাসর্াদ, সিাে, েরঙ্গর্াদ 

িানরসক্ দক্ষতা 
প্লক্চাি-০১ িাষা ত প্েৌরিক্ রর্চাি, র্ানান ও িাষা 

 

রর্ঃ দ্রঃ অনলাইডনি পাশাপারশ রশক্ষা িরতিান প্খালা সাডপডক্ষ প্দশর্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এি শাখাসিডূহ সিাসরি পিীক্ষা প্দওয়াি র্যর্স্থা থাক্ডর্। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ প্িাহাম্মদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইন্স লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািবড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ োত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, নসয়দপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþির্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, প্নায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ প্ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


