
    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 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (৬ি-১০ি 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) 

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

২২.০৩.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলা িাষা-০২ ইাংডিরে িাষা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৩.০৩.২১ (িঙ্গলর্াি) Monthly Exam-01 (Week : 01, 02, 03, 04, 05) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 
২৪.০৩.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০২ র্াাংলা িাষা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬-০৩-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam -06 (ইাংডিরে িাষা-০৩, র্াাংলা িাষা-০২, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৭.০৩.২১ (শরনর্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

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

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

০২-০৪-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-07 (আন্তেবারতক্ 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 (প্সাির্াি) 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. 

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 (প্সাির্াি) 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. 

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 (প্সাির্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ ইাংডিরে িাষা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

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

২৩-০৪-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-10 (ইাংডিরে িাষা-০৪, আন্তেবারতক্ 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 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-০৩ Adjective & Its Classification, Comparison of Degree 
প্লক্চাি-০৪ Verb & Its Classification, Conjunction of Verb 

র্াাংলা িাষা 
প্লক্চাি-০২ শব্দ ও আধুনিক বাাংো বািাি রীনি, পনরভাষা, সমার্থক শব্দ ও নবপরীি শব্দ। 

সাধ্ািি রর্জ্ঞান 

প্লক্চাি-০২ আলোর প্রকৃনি, নির এবাং চে িনিৎ, ইলেকট্রনিক্স, আধুনিক পদার্থনবজ্ঞাি, শনির উৎস এবাং এর প্রল াগ, িবা িল াগয শনির উৎস, পারমাণনবক শনি, খনিজ 
উৎস, শনির রূপান্তর ও আলোক  ন্ত্রপানি। 

প্লক্চাি-০৩ 
লমৌনেক কণা, ধািব পদার্থ এবাং িালদর ল ৌগসমূহ, অধািব পদার্থ, জারণ-নবজারণ, িনিৎ লকাষ, অজজব ল ৌগ, জজব ল ৌগ, িনিৎ লচৌম্বক, ট্রান্সফরমার, এক্স-লর, 
লিজনি িা ইিযানদ। 

আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-০৩ 
ইউডিাডপি ইরতহাস: প্িািান আিল, ইটারলি ইরতহাস, প্গ্রট রব্রডটডনি ইরতহাস, ফ্রাডেি ইরতহাস, ফিারস রর্ের্ ও প্নডপারলয়ান, রুশ রর্ের্ ও িারশয়াি ইরতহাস, 
প্পডিস্ত্রইক্া ও গ্লাসনস্ত নীরত, প্সারিডয়ত ইউরনয়ডনি পতন, রহটলাি ও োিবারনি ইরতহাস, র্ারলবন িাচীি ও দুই োিবারনি এক্রত্রক্িি। 

প্লক্চাি-০৪ 

আডিরিক্াি ইরতহাস- িারক্বন েিুিাডেি ইরতহাস, েিুিাডেি সাডর্ক্ প্িরসডডন্টডদি কৃ্রতত্ব, আডিরিক্াি িশাসন অঙ্গিােয, রক্উর্াি রিসাইল সাংক্ট, গুয়ানতানাডিা 
ক্ািা াি, ফাক্ব প্ রিলা শারন্তচুরি, উিি ও দরক্ষি আডিরিক্াি অন্যান্য অাংডশি ইরতহাস। 
আরফ্রক্াি ইরতহাস- নর্ো িি, আির্ োতীয়তার্াদ, রিশডিি ইরতহাস, রিশি ক্তৃবক্ সুডয়েখাল োতীয়ক্িি, দরক্ষি আরফ্রক্াি ইরতহাস ও  িতন্ত্রায়ন, আথব-
সািারেক্ ও িােননরতক্ ইসুযসিূহ। 

র্াাংলা সারহতয 

প্লক্চাি-০২ 
িাক্নচতন্য ে ু ও শ্রীকৃ্ষ্ণক্ীতবন, বর্ষ্ণর্ পদার্লী, িঙ্গলক্ার্য, েীর্নী সারহতয, িরসবয়া সারহতয, নাথ সারহতয, অনুর্াদ সারহতয। 
সারহরতযক্ঃ র্ড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, রর্দযাপরত, ক্ানাহরি দি, শাহ িুহম্মদ স ীি, কৃ্রির্াস ওঝা, জ্ঞানদাস, প্দৌলত উরেি র্াহিাি খান, প্ ারর্ন্দদাস, িালাধ্ি র্সু, 
িুকুন্দিাি চক্রর্তবী, চন্দ্রার্তী, িারনক্ দি। 

প্লক্চাি-০৩ 
িুসরলি সারহতয ও প্িািারন্টক্ িিডয়াপাখযান, িধ্যেডু ি র্াাংলা সারহডতযি ক্ডয়ক্েন পিৃডপাষক্, আিাক্ান (প্িাসাঙ্গ) িােসিায় র্াাংলা সারহতয, প্লাক্সারহতয ও 
বিিনরসাংহ  ীরতক্া, শাডয়ি-ক্রর্ওয়ালা ও পুুঁরথ সারহতয।  
সারহরতযক্ঃ বসয়দ সুলতান, প্ক্াডিশী িা ন ঠাকুি, প্দৌলত ক্ােী, আলাওল, রিে র্াংশীদাস, আবু্দল হারক্ি, িািিসাদ প্সন, িািতচন্দ্র িায়গুিাক্ি, এন্টরন রফরিরঙ্গ। 

 ারিরতক্ েুরি 
প্লক্চাি-০৩ অনুপাত, সিানুপাত, লাি ও ক্ষরত। 

প্লক্চাি-০৪ র্ীে ারিরতক্ সতূ্রার্রল, র্হুপদী উৎপাদক্, সিল সিীক্িি ও রিপদী সিীক্িি। 

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

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-০২ 
উপিহাডদডশ ইউডিাপীয়ডদি আ িন, ইস্ট ইরন্ডয়া প্ক্াম্পারন ও রব্ররটশ সিক্াডিি িািত শাসন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপিহাডদডশ রর্রিন্ন রর্ডরাহ ও সাংিাি আডন্দালন, 
োতীয়তার্াদী আডন্দালন, র্ঙ্গিঙ্গ ও তৎক্ালীন িােনীরত, রর্িা -পরূ্ব িােনীরত, পারক্স্তান িাডেি েে। 

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

িানরসক্ দক্ষতা 

প্লক্চাি-০২ সমসযা সমাধাি (ঘনি নবষ ক অভীক্ষা, বার ও িানরখ নিণথ , লিৌকা ও লরাি নবষ ক সমসযা, িে ও লচৌবাচ্চা নবষ ক সমসযা, সম  ও কাজ নবষ ক সমসযা, শিকরা 
ও ঐনকক, জযানমনিক সমসযা) 

 

রর্ঃ রঃ 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 
সাইে লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািবড 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 প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপিু-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, ব্রাþির্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, প্নায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ প্ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


