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

প্রাইিারি জব সলযযশন ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন) 
 

*   প্রাইিারি জব সলযযশন ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন) এ সম্পরূ্স কক্াসস রিরিশন 

সম্পন্ন ক্িা হডব  

*   রবগত সক্ল চাক্রিি পিীক্ষাি প্রশ্নসিডূহি উপি ১৬রি এনালাইরসস ক্লাস, 

১৬রি কডইরল এক্সাি, ৪রি সাবডজক্ট ফাইনাল এক্সাি এবং ৫রি ফাইনাল 

িডডল কিস্ট অনুরিত হডব  

*  প্ররতরি ক্লাডসি িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাি প্রদান ক্িা হডব 

*  প্ররতরি ক্লাডসি রিডে রিরডও কদখাি বযবস্থা থাক্ডব  

*  প্রিন্টেড ম্যান্েপ্রিয়ালস্ সহ ক াসস প্রি ৩০০০/- (প্রিন হাজাি) এবং 

প্রিন্টেড ম্যান্েপ্রিয়ালস্ ছাড়া ক াসস প্রি ২০০০/- (দুই হাজাি) ো া। 

*  সিাসরি ব্রাডে এডস অথবা Online Payment 

(www.uttoron.academy) এি ম্াধ্যন্ম্ ভপ্রিস হওয়া যান্ে 

*  Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন ক্লাডসি সিয়সূরচ রবক্াল ৪:০০ িা  অনলাইন এক্সাডিি সিয়সূরচ সক্াল ০৭:০০ িা কথডক্ সন্ধ্যা ০৬:০০ িা পর্সন্ত চলডব 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন 
 

১৬-০৪-২১ (শুক্র্বাি) প্রাইিারি জব সলযযশন ক্র্যাশ কক্াডসসি কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডব (সিয় ও রলংক্ SMS এ জানাডনা হডব) 
তারিখ ও রদন লাইি ক্লাস (রবক্াল ৪:০০ িা হডত ৫:৩০ িা পর্সন্ত) লাইি এক্সাি (সক্াল ৭:০০ িা কথডক্ সন্ধ্যা ৬:০০ িা পর্সন্ত) 

১৭-০৪-২১ (শরনবাি) গরর্ত-০১ (Zoom Live Class) ---- 

১৯-০৪-২১ (কসািবাি) ইংডিরজ-০১ (Zoom Live Class) গরর্ত-০১ MCQ 30 Marks; Time: 20 min 

২১- ০৪-২১ (বযধ্বাি) বাংলা-০১ (Zoom Live Class) ইংডিরজ-০১ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 

২৩- ০৪-২১ (শুক্র্বাি) সাধ্াির্ জ্ঞান-০১ (Zoom Live Class) বাংলা-০১ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 
২৫-০৪-২১ (িরববাি) গরর্ত-০২ (Zoom Live Class) সাধ্াির্ জ্ঞান-০১ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 
২৭-০৪-২১ (িঙ্গলবাি) ইংডিরজ-০২ (Zoom Live Class) গরর্ত-০২ MCQ 30 Marks; Time: 20 min 

২৯-০৪-২১ (বহৃঃবাি) বাংলা-০২ (Zoom Live Class) ইংডিরজ-০২ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 
০১-০৫-২১ (শরনবাি) সাধ্াির্ জ্ঞান-০২ (Zoom Live Class) বাংলা-০২ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 
০৩-০৫-২১ (কসািবাি) গরর্ত-০৩ (Zoom Live Class) সাধ্াির্ জ্ঞান-০২ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 

০৫-০৫-২১ (বযধ্বাি) ইংডিরজ-০৩ (Zoom Live Class) গরর্ত-০৩ MCQ 30 Marks; Time: 20 min 
০৭-০৫-২১ (শুক্র্বাি) বাংলা-০৩ (Zoom Live Class) ইংডিরজ-০৩ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 
০৯-০৫-২১ (িরববাি) সাধ্াির্ জ্ঞান-০৩ (Zoom Live Class) বাংলা-০৩ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 

পরবত্র ঈদুল রফতি উপলডক্ষ ১০ কি হডত ১৮ কি পর্সন্ত সক্ল ক্ার্সক্র্ি বন্ধ্ থাক্ডব 

১৯-০৫-২১ (বযধ্বাি) গরর্ত-০৪ (Zoom Live Class) সাধ্াির্ জ্ঞান-০৩ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 
২১-০৫-২১ (শুক্র্বাি) ইংডিরজ-০৪ (Zoom Live Class) গরর্ত-০৪ MCQ 30 Marks; Time: 20 min 
২৩-০৫-২১ (িরববাি) গরর্ত-০৫ (Zoom Live Class) ইংডিরজ-০৪ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 
২৫-০৫-২১ (িঙ্গলবাি) ইংডিরজ-০৫ (Zoom Live Class) গরর্ত-০৫ MCQ 30 Marks; Time: 20 min 
২৬-০৫-২১ (বযধ্বাি) ---- ইংডিরজ-০৫ MCQ 30 Marks; Time: 15 min 

 

িডডল কিস্ট রুরিন (অনলাইন & ইনব্রাে) 
 

তারিখ ও রদন পিীক্ষাি নাি পিীক্ষাি ধ্িন ও নম্বি সিয় 
২৮-০৫-২১ (শুক্র্বাি) সাবডজক্ট ফাইনাল গরর্ত Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 55 min. 
২৯-০৫-২১ (শরনবাি) সাবডজক্ট ফাইনাল বাংলা Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 
৩০-০৫-২১ (িরববাি) সাবডজক্ট ফাইনাল ইংডিরজ Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 
৩১-০৫-২১ (কসািবাি) সাবডজক্ট ফাইনাল সাধ্াির্ জ্ঞান Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 

প্রাইিারি রশক্ষক্ রনডয়াগ 
পিীক্ষাি তারিখ প্রক্ারশত 
হওয়াি পি ফাইনাল 

িডডল কিস্ট এি তারিখ ও 
সিয় জানাডনা হডব 

ফাইনাল িডডল কিস্ট-০১ Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 

ফাইনাল িডডল কিস্ট-০২ Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 

ফাইনাল িডডল কিস্ট-০৩ Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 

ফাইনাল িডডল কিস্ট-০৪ Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 

ফাইনাল িডডল কিস্ট-০৫ Primary Standard MCQ (80 Questions×1=80 Marks) 50 min. 

http://www.uttoron.academy/
http://www.uttoron.academy/


প্রাইিারি জব সলযযশন ক্র্যাশ কক্াসস 
রবষয়রিরিক্ ক্লাডসি রসডলবাস (অনলাইন) 

 

গরর্ত 

কল চাি  প্রসন্লোস 
M-01 সংখযাি ধ্াির্া, িগ্াংশ ও সিলীক্ির্, ঐরক্ক্ রনয়ি, গড়, গরতডবগ, সিয়-দুিত্ব, অনুপাত-সিানুপাত। 
M-02 গ.সা.গু ও ল.সা.গু, শতক্িা, লাি-ক্ষরত, সুদক্ষা। 
M-03 বীজগারর্রতক্ িারশ, বীজগারর্রতক্ সতূ্রাবলী ও প্রডয়াগ, উৎপাদক্, সিীক্ির্ সিাধ্ান। 
M-04 কসি, সচূক্ ও লগারিদি, ধ্ািা । 
M-05 কিখা, কক্ার্, রত্রিযজ, চতয সিযজ, বহুিযজ, বিৃ, কক্ষত্রফল, পরিিাপ ও এক্ক্। 

ইংডিরজ 
E-01 Parts of Speech (Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction, Change of Degrees) 

E-02 Voice, Narration, Spelling, Transformation (Simple, Complex, Compound, Aff/Neg/Opt/Imp/Excl) 

E-03 Article, Gender, Number, Synonym, Antonym. 

E-04 Sentence correction 

E-05 Right forms of Verb,  Literature 

বাংলা 
Ba-01 িাষা, ধ্বরন, বর্স, শুদ্ধ বানান, র্-ত্ব ও ষ-ত্ব রবধ্ান, সরন্ধ্, উপসগস , র্রত/রবিাি রচহ্ন , শব্দ ও এি প্রক্ািডিদ, রিরুরি, রবপিীত শব্দ।  
Ba-02 ক্ািক্ ও রবিরি , সিাস, পদ, বাক্য, বাক্যশুরদ্ধ, প্রকৃ্রত ও প্রতযয়। 
Ba-03 রক্র্য়াি ক্াল, সিাথসক্ শব্দ, এক্ ক্থায় প্রক্াশ, বাগধ্ািা ও বাংলা সারহতয 

সাধ্াির্ জ্ঞান 

GK-01 
বাংলাডদডশি কিৌডগারলক্ অবস্থান, আয়তন, সীিানা, জনসংখযা, উপজারত, বাংলাডদডশি ঐরতহ্য, স্থাপনা, রনদশসন, নদ-নদী, প্রাকৃ্রতক্ সম্পদ, কৃ্রষ 
সম্পদ ও রবরিন্ন সম্পদ রবখযাত স্থান ও জাতীয় রদবস সিহূ, কখলাধ্যলা, অজসন ও পযিিাি। 

GK-02 প্রাচীন বাংলাি ইরতহাস, িযসরলি শাসন, উপিহাডদডশ ইউডিাপীয়ডদি আগিন, রব্ররিশ শাসন, িাষা আডদালন ও িযরির্যদ্ধ, সংরবধ্ান ও প্রশাসন 
ক্াঠাডিা।  

GK-03 িহাডদশ পরিরচরত, কিৌডগারলক্ উপনাি, সীিাডিখা, প্রর্ালী, িীপ, উপিীপ, বিীপ, উপসাগি, সাগি, িহাসাগি, চযরি ও সডেলন, সংগঠন, সংস্থা, 
কদশ, িাজধ্ানী, পালসাডিন্ি ও জারতসংঘ এবং আন্তজসারতক্ পযিিাি, রবজ্ঞান ও তথয প্রর্যরি।  

 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 

*  Live Class অনুরিত হডব Zoom App এি িাধ্যডি। এজন্য প্রডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আডগ কথডক্ই রনডজি কিাবাইল/লযাপিপ/কডিিডপ Zoom App Install  

ক্ডি িাখাি জন্য অনুডিাধ্ ক্িা হল। 

*  Live Class &  Live Exam এ অংশগ্রহর্ ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়বসাইডি রগডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি িরতসকৃ্ত কিরজডেশন 

নম্বি বযবহাি ক্ডি Login ক্িডত হডব। 

*  Live Exam গুডলা রুরিডন উডেরখত তারিখ ও সিয় অনুর্ায়ী অনুরিত হডব। উডেরখত সিডয়ি িডধ্য এক্জন রশক্ষাথসী উি Live Exam-এ এক্বািই 

অংশগ্রহর্ ক্িডত পািডব। অরধ্ক্ অনুশীলডনি জন্য রশক্ষাথসীিা এক্ই রসডলবাডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্বাি অংশগ্রহর্ ক্িডত পািডব। 

অনলাইন কপ্রাগ্রাি সংক্র্ান্ত কর্ডক্ান তডথযি জন্য রনডনাি নম্বিগুডলাডত কর্াগাডর্াগ ক্রুন 
 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: রিিপযি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহােদপযি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 

সাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরজিপযি-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 

িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবাজাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 

সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপযি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়র্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯ 
 

ঢাক্াি বাইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপযি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপযি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 

পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংপযি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দপযি-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 

বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পযিহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনাজপযি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 

নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬,৭৫১, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদপযি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 

খযলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþর্বারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্বাজাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 
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