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 র্ুক্, ০১ রট
িশ্নর্যাাংক্ (১০ি-৪২তি) এর্াং ০১ রট িডডল প্টস্ট র্ুক্ (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 ফু ল 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
২৪.০৪.২১ (শরনর্াি)
২৬.০৪.২১ (প্সাির্াি)
২৭.০৪.২১ (িঙ্গলর্াি)
২৮.০৪.২১ (র্ুধ্র্াি)
২৯.০৪.২১ (র্ ৃহঃর্াি)
৩০-০৪-২১ (শুক্রর্াি)
০১.০৫.২১ (শরনর্াি)
০৩.০৫.২১ (প্সাির্াি)
০৫.০৫.২১ (র্ুধ্র্াি)
০৬.০৫.২১ (র্ ৃহঃর্াি)
০৭-০৫-২১ (শুক্রর্াি)
০৮.০৫.২১ (শরনর্াি)
১০.০৫.২১ (প্সাির্াি)

Zoom লাইি ক্লাস (রর্ক্াল ৪:০০ টা হডত সন্ধ্যা ৬:০০ টা পেবন্ত)
ইাংডিরে িাষা-০৫
র্াাংলা িাষা-০৩

লাইি এক্সাি (সক্াল ৮:০০ টা হডত িাত ১০:০০ টা পেবন্ত)
িানরসক্ দক্ষতা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min.
ইাংডিরে িাষা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min.

Monthly Exam-02 (Week : 06, 07, 08, 09, 10) MCQ (200×1=200); 1:30 min.
সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৪
র্াাংলা িাষা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min.
ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০১
র্াাংলা সারহতয-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.
Weekly Exam -11 (ইাংডিরে িাষা-০৫, র্াাংলা িাষা-০৩, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min.
আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫
সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min.
র্াাংলা সারহতয-০৪
আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min.
ারিরতক্ েুরি-০৫
র্াাংলা সারহতয-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min.
ইাংডিরে সারহতয-০১
ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.
Weekly Exam-12 (আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫, র্াাংলা সারহতয-০৪, ারিরতক্ েুরি-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min.
ইাংডিরে সারহতয-০৩
ারিরতক্ েুরি-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min.
র্াাংলা সারহতয-০৫
ইাংডিরে সারহতয-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min.

পরর্ত্র ঈদুল রফতি উপলডক্ষ ১১ প্ি হডত ১৮ প্ি পেবন্ত সক্ল ক্ােবক্রি র্ন্ধ্ থাক্ডর্
১৯.০৫.২১ (র্ুধ্র্াি)
২০.০৫.২১ (র্ ৃহঃর্াি)
২১-০৫-২১ (শুক্রর্াি)
২২.০৫.২১ (শরনর্াি)
২৪.০৫.২১ (প্সাির্াি)
২৬.০৫.২১ (র্ুধ্র্াি)
২৭.০৫.২১ (র্ ৃহঃর্াি)
২৮-০৫-২১ (শুক্রর্াি)
২৯.০৫.২১ (শরনর্াি)
৩১.০৫.২১ (প্সাির্াি)
০২.০৬.২১ (র্ুধ্র্াি)
০৩.০৬.২১ (র্ ৃহঃর্াি)
০৪-০৬-২১ (শুক্রর্াি)

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৪
র্াাংলা সারহতয-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min.
িূ ড াল-০১
ইাংডিরে সারহতয-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.
Weekly Exam-13 (ইাংডিরে সারহতয-০৩, র্াাংলা সারহতয-০৫, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min.
র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৫
র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min.
ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০২
র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min.
ারিরতক্ েুরি-০৬
ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০২ MCQ (30×1=30); 15 min.
ারিরতক্ েুরি-০১
িূ ড াল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.
Weekly Exam -14 (র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৫, ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০২, ারিরতক্ েুরি-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min.
ইাংডিরে িাষা-০৬
ারিরতক্ েুরি-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min.
আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬
ইাংডিরে িাষা-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min.
িানরসক্ দক্ষতা-০৩
আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min.
র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০১
ারিরতক্ েুরি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.
Weekly Exam-15 (ইাংডিরে িাষা-০৬, আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬, িানরসক্ দক্ষতা-০৩) 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 িরতবক্ৃত 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।

৪৩তি BCS প্িাগ্রাি এি রসডলর্াস (অনলাইন)
লেকচার

রসডলর্াস
ইাংডিরে িাষা

প্লক্চাি-০৫
প্লক্চাি-০৬

Right form of Verbs/Subject/Verb Agreement
Adverb & Its Classification

প্লক্চাি-০৩

সমাস, বাগধারা, প্রবাদ ও প্রবচন

প্লক্চাি-০৪

জীব ববজ্ঞান: পদার্থের জীবববজ্ঞান-ববষয়কধমে, বিস্যু, লজর্নবিকস, জীববববচত্র, এবনমুাে ডাইভারবসবি, প্লান্ি ডাইভারবসবি, এবনমুাে বিস্যু।

র্াাংলা িাষা
সাধ্ািি রর্জ্ঞান
আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল
প্লক্চাি-০৫
প্লক্চাি-০৬

োরতসাংঘ- োরতসাংঘ ঠডনি পটিূ রি, িধ্ান অঙ্গ সাং ঠনসিূহ, আন্তেবারতক্ অপিাধ্ আদালত ও োরতসাংডঘি িহাসরচর্ ি। শারন্তিক্ষা ক্ােবক্রি- োরতসাংডঘি
শারন্তিক্ষী র্ারহনী, শারন্তিক্ষা ক্ােবক্রি ও োরতসাংঘ রর্শ্বরর্দযালয়। র্াাংলাডদশ ও োরতসাংঘ- োরতসাংডঘ উচ্চপডদ র্াাংলাডদরশ, শারন্তিক্ষা ক্ােবক্রডি র্াাংলাডদশ ও
র্াাংলাডদডশ োরতসাংডঘি ক্ােবক্রি। োরতসাংডঘি রর্ডশষারয়ত সাংস্থা- ITU, WMO, UPU, ILO, UNWTO, FAO, UNESCO, ICAO, WHO, IMO, UNIDO, WIPO & IFAD.
োরতসাংডঘি প্িাগ্রাি ও ফান্ড- UNICEF, UNRWA, UNHCR, UNCTAD, UNDP, UNIFEM, UNFPA, UNEP, UNU, WFP, UNODC, MDG ও SDG রর্ষয়ক্
সডেলন। বর্রশ্বক্ অথবননরতক্ িরতিানারদ- প্ব্রটন-উডস অথবননরতক্ র্যর্স্থা, WB group (IBRD, IFC, IDA, ICSID, MIGA); IMF, ADB, IDB, BIS, NewDB, AIIB,
GATT to WTO. অথবননরতক্ প্োট: D-8, G-7, G-20, BRICS, WEF & OPEC.

র্াাংলা সারহতয
প্লক্চাি-০৪

প্লক্চাি-০৫

আধ্ুরনক্ েুড ি উডেষ পর্ব : র্াাংলা ডদযি িাথরিক্ পেবায়, প্ফাটব উইরলয়াি ক্ডলে ও র্াাংলা দয, শ্রীিািপুি রিশন ও ছাপাখানা, রহন্দু ক্ডলে ও ইয়াংডর্ঙ্গল,
প্িাহাডিডান রলটাডিরি প্সাসাইরট, র্ঙ্গীয় িুসলিান সারহতয সিাে, ঢাক্া িুসরলি সারহতয সিাে, র্াাংলা এক্াডডরি, র্াাংলাডদশ এরশয়ারটক্ প্সাসাইরট, র্াাংলা ডদযি
অরর্স্মিিীয় র্যরিত্ব ও তাডদি সারহতযক্িব।
উপন্যাস, নাটক্, ক্রর্তা, িহাক্ার্য, উপন্যাডসি প্শ্ররিরর্িা , উপন্যাস সিরক্বত সাংরক্ষপ্ত তথয, র্াাংলা সারহডতযি রর্খযাত ঔপন্যারসক্ ও উপন্যাস, চলরচ্চত্র রনরিবত
হডয়ডছ এিন উডেখডো য উপন্যাস। র্াাংলা নাটডক্ি উৎপরি ও ক্রিরর্ক্াশ, নাটডক্ি প্শ্ররিরর্িা , নাটক্ সিরক্বত গুরুত্বপূিব তথয, র্াাংলা সারহডতযি উডেখডো য
নাটক্ ও নাটযক্াি, র্াাংলা সারহডতযি ক্রতপয় িহসন ও িচরয়তা। ির্ন্ধ্, িিযিচনা ও ভ্রিিক্ারহরন : র্াাংলা ক্রর্তা, আধ্ুরনক্ র্াাংলা ক্রর্তা, ক্রর্তাি প্শ্ররিরর্িা ,
উডেখডো য আধ্ুরনক্ ক্রর্ ও তাডদি িরচত িহাক্ার্য ও এি প্শ্ররিরর্িা , র্াাংলা িহাক্ার্য, রর্খযাত িহাক্ার্য।

ারিরতক্ েুরি
প্লক্চাি-০১
প্লক্চাি-০৫
প্লক্চাি-০৬

র্াস্তর্ সাংখযা, ল.সা.গু ও .সা.গু
সিল ও রিপদী অসিতা, সিল সহসিীক্িি।
সূচক্ ও ল ারিদি।

প্লক্চাি-০১
প্লক্চাি-০৩

Old & Middle English Period (The Anglo- Norman Period, The Age of Chaucer, The Barren Age/Dark Age) Figure of speech
Neo-classical Period (The Restoration Period, The Augustan Period, The Age of Sensibility).

প্লক্চাি-০১

বাাংোর্দশ ও অঞ্চেবভবিক লভৌর্গাবেক অবস্থান, সীমানা, পাবরর্ববশক, আথে-সামাবজক ও ভূ -রাজবনবিক গুরুত্ব।

ইাংডিরে সারহতয

িূ ড াল
র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল
প্লক্চাি-০১
প্লক্চাি-০৪
প্লক্চাি-০৫

িাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, ক্ৃ রি ও সাংিৃরতঃর্াঙারল ো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
অসহডো আডদালন, ৭ িাডচবি িাষি, স্বাধ্ীনতা প্ঘাষিা, িুরের্ন ি সিক্াডিি ঠন ও ক্ােবার্রল, িুরিেুডদ্ধি িিডক্ৌশল, িুরিেুডদ্ধ র্ ৃহৎ শরির্ড বি িূ রিক্া,
পাক্র্ারহনীি আত্মসিপবি ও র্াাংলাডদডশি অিু যদয়, রর্রিন্ন প্দশ ক্তৃবক্ র্াাংলাডদডশি স্বীক্ৃ রত, িুরিেুডদ্ধ অর্দাডনি েন্য র্ীিত্বসূচক্ প্খতার্, িুরিেুদ্ধরিরিক্ সারহতয
ও চলরচ্চত্র, িুরিেুদ্ধরিরিক্ অন্যান্য রর্ষয়ার্রল।
র্াাংলাডদডশি ক্ৃ রষে সিদ : শসয উৎপাদন এর্াং এি র্হুিুখীক্িি, খাদয উৎপাদন ও র্যর্স্থাপনা।

ক্রিউটাি ও তথয িেুরি
প্লক্চাি-০১
প্লক্চাি-০২

ক্রিউটাি: ক্রিউটাডিি ইরতহাস, ক্রিউটাি প্েনাডিশন, এিডর্ডডড ক্রিউটাি, িক্ািডিদ, ক্রিউটাি পরিডফিাল রডিাইস: ইনপুট রডিাইস (ক্ী-প্র্াডব,
িাউস, িযানাি, ওরসআি,ওএিআি, এিআইরসআি), আউটপুট রডিাইস (িরনটি, রিন্টাি, েটাি)
ক্রিউটাি অঙ্গসাং ঠন- হাডবওয়যাি, হাডবরডি, ি্যাি, প্িাি, রসরপইউ, িাইডক্রািডসসি, িাদাি প্র্াডব ও র্াস। সফটওয়যাি- অপাডিরটাং রসডস্টিস, ডস, উইডন্ডাে,
ওয়াডব িডসরসাং, িাইিাস, এরন্ট িাইিাস ও ফায়ািওয়াল। বদনরদন েীর্ডন ক্রিউটাি- ক্ৃ রষ, প্ো াডো , রশক্ষা, স্বাস্থয, প্খলাধ্ুলা; রর্ট ও র্াইট ওয়াডব।

িানরসক্ দক্ষতা
প্লক্চাি-০৩

যাবিক দক্ষিা (দপবডি িরতরর্ম্ব, সিল েন্ত্র ও েরটল েন্ত্র, র্ল রর্িােন নীরত, েন্ত্রাাংশ ও সিঞ্জাি)

রর্ঃ দ্রঃ অনলাইডনি পাশাপারশ রশক্ষা িরতিান প্খালা সাডপডক্ষ প্দশর্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এি শাখাসিূডহ সিাসরি পিীক্ষা প্দওয়াি র্যর্স্থা থাক্ডর্।
ঢাক্াি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, প্িাহােদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১
সাইন্স লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািবড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯
দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯
ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপুি -০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩
াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়দপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পুিহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপুি-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, প্ াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০

