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

৪৩তি BCS রিরল ফুল কক্াসস (অনলাইন)   
 

*   ৪৩তি BCS রিরল কিাগ্রাডি সর্সডিাট ১০০রট কলক্চাি ক্লাস, ১২ রট িশ্নর্যাাংক্ 
এনালাইরসস ক্লাস, ২২৪ কসট কডইরল এক্সাি, ৪০ কসট উইক্রল এক্সাি, ১০ 
কসট িান্থরল এক্সাি, ২৪ কসট সার্ডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ১০ কসট ফাইনাল 
িডডল কটস্ট অনুরিত হডর্। 

*    স্বল্প সিডয় ক াছাডনা িস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ১২ রট রিপাডিশন রু্ক্, ০১ 
রট িশ্নর্যাাংক্ (১০ি-৪২তি) এর্াং ০১ রট িডডল কটস্ট 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 রিডে রিরডও  
     কদখাি র্যর্স্থা থাক্ডর্  

*   সক্ল পিীক্ষা রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডর্।    
    এক্েন BCS িতযাশী কদশর্যাপী উদ্ভাস-উডেষ এি কেডক্াডনা শাখায় পিীক্ষা  
    রদডত পািডর্ এর্াং কেডক্াডনা শাখা হডত রিডন্টড র্ইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডর্। 
*   িরতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটস িদশসন ক্িা হডর্  
    এর্াং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরট কিোি কিিি ক্িা হডর্। 
*   সিাসরি অরফডস এডস অথর্া অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডর্। 

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

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (১ি-৫ি সপ্তাহ) 
 

২৩.০৩.২০২১ (িঙ্গলর্াি) অনলাইন ওরিডয়ডন্টশন কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি (ক্লাডসি সিয় ও রলাংক্ SMS এ োনাডনা হডর্) 
তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা হডত িাত ৮:৩০ টা পেসন্ত) লাইি এক্সাি (সক্াল ৮:০০ টা হডত িাত ১০:০০ টা পেসন্ত) 

২৪.০৩.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০২ ---- 
২৫.০৩.২১ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে িাষা-০১ ---- 
২৭.০৩.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.০৩.২১ (কসাির্াি) র্াাংলা সারহতয-০২ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩১.০৩.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৩ র্াাংলা সারহতয-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১-০৪-২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা িাষা-০১ ইাংডিরে িাষা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০২-০৪-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-07 (আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩, র্াাংলা সারহতয-০২,  ারিরতক্ েরুি-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৩.০৪.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে সারহতয-০২  ারিরতক্ েরুি-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.০৪.২১ (কসাির্াি) র্াাংলা সারহতয-০৩ ইাংডিরে সারহতয-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০৪.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০২ র্াাংলা সারহতয-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.০৪.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০১ র্াাংলা িাষা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৯-০৪-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-08 (ইাংডিরে সারহতয-০২, র্াাংলা সারহতয-০৩, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১০.০৪.২১ (শরনর্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৩ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২.০৪.২১ (কসাির্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৩ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.০৪.২১ (িঙ্গলর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৪ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.০৪.২১ (র্হৃঃর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৬-০৪-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam -09 (র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৩, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৩,  ারিরতক্ েরুি-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৭.০৪.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে িাষা-০৪  ারিরতক্ েরুি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৯.০৪.২১ (কসাির্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ ইাংডিরে িাষা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২১.০৪.২১ (রু্ধ্র্াি) িানরসক্ দক্ষতা-০২ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.০৪.২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা সারহতয-০১ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৩-০৪-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-10 (ইাংডিরে িাষা-০৪, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪, িানরসক্ দক্ষতা-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুরিত হডর্ Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য িডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড  কথডক্ই রনডেি কিার্াইল/লযাপটপ/কডিটডপ 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 িরতসকৃ্ত কিরেডেশন 

 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 রশক্ষাথসী উি 

 Live Exam-এ এক্র্ািই অাংশগ্রহি ক্িডত পািডর্। অরধ্ক্ অনুশীলডনি েন্য রশক্ষাথসীিা এক্ই রসডলর্াডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্র্াি অাংশগ্রহি 

 ক্িডত পািডর্। 

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


৪৩তি BCS কিাগ্রাি এি রসডলর্াস (অনলাইন) 
লেকচার রসডলর্াস 

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

কলক্চাি-০৩ Adjective & Its Classification, Comparison of Degree 

কলক্চাি-০৪ Verb & Its Classification, Conjunction of Verb 

র্াাংলা িাষা 
কলক্চাি-০১ ভাষা, উৎপত্তি, ধ্বত্তি, বর্ণ ও অক্ষর 
কলক্চাি-০২ শব্দ ও আধুত্তিক বাাংো বািাি রীত্তি, পত্তরভাষা, সমার্ণক শব্দ ও ত্তবপরীি শব্দ। 

সাধ্ািি রর্জ্ঞান 

কলক্চাি-০১ পদার্র্ণর অবস্থা, এটর্মর গঠি, কাবণর্ির বহুমুখী বযবহার, এত্তসড, ক্ষার, েবর্, পদার্র্ণর ক্ষয়, সাবার্ির কাজ, লভৌি রাত্তশ এবাং এর পত্তরমাপ, লভৌি ত্তবজ্ঞার্ির উন্নয়ি, 
লচৌম্বকত্ব, িরঙ্গ এবাং শব্দ, িাপ ও িাপগত্তি ত্তবদযা 

কলক্চাি-০২ 
আর্োর প্রকৃত্তি, ত্তস্থর এবাং চে িত্তিৎ, ইর্েকট্রত্তিক্স, আধুত্তিক পদার্ণত্তবজ্ঞাি, শত্তির উৎস এবাং এর প্রর্য়াগ, িবায়ির্ াগয শত্তির উৎস, পারমার্ত্তবক শত্তি, খত্তিজ 
উৎস, শত্তির রূপান্তর ও আর্োক  ন্ত্রপাত্তি। 

কলক্চাি-০৩ 
লমৌত্তেক কর্া, ধািব পদার্ণ এবাং িার্দর ল ৌগসমূহ, অধািব পদার্ণ, জারর্-ত্তবজারর্, িত্তিৎ লকাষ, অজজব ল ৌগ, জজব ল ৌগ, িত্তিৎ লচৌম্বক, ট্রান্সফরমার, এক্স-র্র, 
লিজত্তিয়িা ইিযাত্তদ। 

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০১ এরশয়াি ইরতহাস: দরক্ষি এরশয়া: িািডতি ইরতহাস, ক্াশ্মীি সিসযা, দরক্ষি এরশয়াি অন্যান্য কদডশি ইরতহাস। দরক্ষি-পরূ্স এরশয়া: রিডয়তনাি, রসঙ্গাপিু, িালডয়রশয়া, 
ইডদাডনরশয়া, রফরলপাইন ও থাইলযাডন্ডি ইরতহাস 

কলক্চাি-০৩ 
ইউডিাডপি ইরতহাস: কিািান আিল, ইটারলি ইরতহাস, কগ্রট রিডটডনি ইরতহাস, ফ্রাডেি ইরতহাস, ফিারস রর্ের্ ও কনডপারলয়ান, রুশ রর্ের্ ও িারশয়াি ইরতহাস, কপডিস্ত্রইক্া 
ও গ্লাসনস্ত নীরত, কসারিডয়ত ইউরনয়ডনি পতন, রহটলাি ও োিসারনি ইরতহাস, র্ারলসন িাচীি ও দুই োিসারনি এক্রত্রক্িি। 

কলক্চাি-০৪ 

আডিরিক্াি ইরতহাস- িারক্সন েিুিাডেি ইরতহাস, েিুিাডেি সাডর্ক্ কিরসডডন্টডদি কৃ্রতত্ব, আডিরিক্াি িশাসন অঙ্গিােয, রক্উর্াি রিসাইল সাংক্ট, গুয়ানতানাডিা ক্ািা াি, 
ফাক্স ক রিলা শারন্তচুরি, উিি ও দরক্ষি আডিরিক্াি অন্যান্য অাংডশি ইরতহাস। 
আরফ্রক্াি ইরতহাস- নর্ো িি, আির্ োতীয়তার্াদ, রিশডিি ইরতহাস, রিশি ক্তৃসক্ সুডয়েখাল োতীয়ক্িি, দরক্ষি আরফ্রক্াি ইরতহাস ও  িতন্ত্রায়ন, আথস-সািারেক্ ও 
িােননরতক্ ইসুযসিূহ। 

র্াাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০১ র্াাংলা সারহডতযি ে ু, িাচীন ে ুঃ- চেসাপডদি িচনাক্াল ও পদক্তসা, চেসাপডদি পডদি সাংখযা, রর্ষয়র্স্তু ও িাষা, চেসাপডদি আরর্ষ্কািক্ ড. হি িসাদ শাস্ত্রী, চেসাপডদি 
অন্যান্য তথয। িধ্য েুড ি সূচনা (র্াাংলা সারহডতযি অন্ধ্ক্াি ে ু)   

কলক্চাি-০২ 
িাক্নচতন্য ে ু ও শ্রীকৃ্ষ্ণক্ীতসন, বর্ষ্ণর্ পদার্লী, িঙ্গলক্ার্য, েীর্নী সারহতয, িরসসয়া সারহতয, নাথ সারহতয, অনুর্াদ সারহতয। 
সারহরতযক্ঃ র্ড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, রর্দযাপরত, ক্ানাহরি দি, শাহ িুহম্মদ স ীি, কৃ্রির্াস ওঝা, জ্ঞানদাস, কদৌলত উরেি র্াহিাি খান, ক ারর্দদাস, িালাধ্ি র্সু, 
িুকুদিাি চক্রর্তসী, চন্দ্রার্তী, িারনক্ দি। 

কলক্চাি-০৩ 
িুসরলি সারহতয ও কিািারন্টক্ িিডয়াপাখযান, িধ্যেডু ি র্াাংলা সারহডতযি ক্ডয়ক্েন পিৃডপাষক্, আিাক্ান (কিাসাঙ্গ) িােসিায় র্াাংলা সারহতয, কলাক্সারহতয ও বিিনরসাংহ 
 ীরতক্া, শাডয়ি-ক্রর্ওয়ালা ও পুুঁরথ সারহতয।  
সারহরতযক্ঃ বসয়দ সুলতান, কক্াডিশী িা ন ঠাকুি, কদৌলত ক্ােী, আলাওল, রিে র্াংশীদাস, আবু্দল হারক্ি, িািিসাদ কসন, িািতচন্দ্র িায়গুিাক্ি, এন্টরন রফরিরঙ্গ। 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০৩ অনুপাত, সিানুপাত, লাি ও ক্ষরত। 
কলক্চাি-০৪ র্ীে ারিরতক্ সতূ্রার্রল, র্হুপদী উৎপাদক্, সিল সিীক্িি ও রিপদী সিীক্িি। 

ইাংডিরে সারহতয 
কলক্চাি-০২ Renaissance Period (Preparation for Renaissance, The Elizabethan Period, The Jacobean Period, Caroline Age, Commonwealth Period). 

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০২ উপিহাডদডশ ইউডিাপীয়ডদি আ িন, ইস্ট ইরন্ডয়া কক্াম্পারন ও রিরটশ সিক্াডিি িািত শাসন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপিহাডদডশ রর্রিন্ন রর্ডরাহ ও সাংিাি আডদালন, 
োতীয়তার্াদী আডদালন, র্ঙ্গিঙ্গ ও তৎক্ালীন িােনীরত, রর্িা -পরূ্স িােনীরত, পারক্স্তান িাডেি েে। 

কলক্চাি-০৩ 
িাষা আডদালন, িােিাষা র্াাংলাি দারর্ডত  রঠত সাংগ্রাি পরিষদ র্া ক্রিরট, ১৯৫৪ সাডলি রনর্সাচন, ১২৫৬-১৯৬৫ সাডলি ঘটনাপরুি, ছয়দফা আডদালন ১৯৬৬, 
 িঅিুযত্থান ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ সাডলি সাধ্ািি রনর্সাচন।  

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০২ সমসযা সমাধাি (ঘত্তি ত্তবষয়ক অভীক্ষা, বার ও িাত্তরখ ত্তির্ণয়, লিৌকা ও লরাি ত্তবষয়ক সমসযা, িে ও লচৌবাচ্চা ত্তবষয়ক সমসযা, সময় ও কাজ ত্তবষয়ক সমসযা, শিকরা 
ও ঐত্তকক, জযাত্তমত্তিক সমসযা) 

 

রর্ঃ রঃ অনলাইডনি পাশাপারশ রশক্ষা িরতিান কখালা সাডপডক্ষ কদশর্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এি শাখাসিডূহ সিাসরি পিীক্ষা কদওয়াি র্যর্স্থা থাক্ডর্। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ কিাহাম্মদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইে লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরঝল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ োত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়দপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াুঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াুঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাুঁপাইনর্ার্ ি-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, িাþির্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


