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

৪১তি BCS রলরিত রি প্রাগ্রাি (অনলাইন) 
 

অনলাইন ক্লাডসি সিয়সূরি সন্ধ্যা ৭:০০ টা (িিজান িাডস রিক্াল ৩:৩০ টায় অনুরিত হডি) 

অনলাইন এক্সাডিি সিয়সূরি সক্াল ০৭:০০ টা প্েডক্ সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পর্যন্ত িলডি 
 

প্ক্াসয িযারি: ০৯ এররল, ২০২১ হডত ১৯ এররল, ২০২১ পর্যন্ত িলডি 
প্িাট ক্লাস সংিযা- ০৫ রট, Daily Written Live Exam- ০৫ রট 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন 

 

০৮.০৪.২০২১ (িহৃস্পরতিাি) রি ক্লাস-পিীক্ষাি প্সরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডি (সিয় ও রলংক্ SMS এ জানাডনা হডি) 
তারিি ও িাি লাইভ ক্লাস (Zoom Live) লাইভ এক্সাি 

০৯.০৪.২১ (শুক্রিাি) িাংলাডেশ রিষয়ািরল ---- 

১১.০৪.২১ (িরিিাি) ইংডিরজ ভাষা িাংলাডেশ রিষয়ািরল Written (35 Marks); 40 min. 

১৩.০৪.২১ (িঙ্গলিাি) গারিরতক্ র্রুি ইংডিরজ ভাষা Written (55 Marks); 60 min. 

১৬.০৪.২১ (শুক্রিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয গারিরতক্ র্রুি Written (35 Marks); 50 min. 

১৮.০৪.২১ (িরিিাি) রিজ্ঞান ও রর্রুি িাংলা ভাষা ও সারহতয Written (35 Marks); 45 min. 

১৯.০৪.২১ (প্সািিাি) ------ রিজ্ঞান ও রর্রুি Written (30 Marks); 45 min. 

 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুরিত হডি Zoom App এি িাধ্যডি। এজন্য রডতযক্ রশক্ষােযীডক্ আডগ প্েডক্ই রনডজি প্িািাইল/লযাপটপ/প্ডিটডপ Zoom App Install 

 ক্ডি িািাি জন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class & Live Exam এ অংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়িসাইডট রগডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি ভরতযকৃ্ত প্িরজডেশন 

 নম্বি িযিহাি ক্ডি Login ক্িডত হডি। 

*  Daily live Exam গুডলা রুরটডন উডেরিত তারিি ও সিয় অনুর্ায়ী অনুরিত হডি। উডেরিত সিডয়ি িডধ্য এক্জন রশক্ষােযী উি Live Exam-এ এক্িািই 

অংশগ্রহি ক্িডত পািডি। 
 

৪১তি BCS রলরিত রি প্রাগ্রাি এি রসডলিাস (অনলাইন) 
লেকচার রসডলিাস 

িাংলাডেশ রিষয়ািরল 
প্লক্িাি িাংলাডেডশি প্ভৌগরলক্ আডলািনা, িাংলাডেডশি সংরিধ্াডনি ইরতহাস আডলািনা। 

ইংডিরজ ভাষা 

প্লক্িাি 
Previous year question/s solve, teaching how to write flawlessly, Usages of new and effective words in the 

writing 
গারিরতক্ রু্রি 

প্লক্িাি ধ্ািা, রিন্যাস, লাভ-ক্ষরত 

িাংলা ভাষা ও সারহতয 
প্লক্িাি শব্দ (শব্দ গঠডনি ররক্রয়া), শডব্দি রডয়াগ ও অপ-রডয়াগ, সারহতয (রািীন র্গু) 

রিজ্ঞান ও ররু্রি 

প্লক্িাি 
আডলা (আডলাি রকৃ্রত, আডলাি তত্ত্বসিহূ, আডলাি ধ্িয, তরিৎ িুম্বক্ীয় িিযালী, ররতফলন, ররতসিি, পিূয অভযন্তিীি ররতফলন, 
রিচু্ছিি), শব্দ (সংজ্ঞা, বিরশষ্ট্য, তিঙ্গ ও িারশসিহূ, ডপলাি রক্রয়া, ররতধ্বরন), ইডলক্রিক্যাল এিং ইডলক্িরনক্স ইরিরনয়ারিং (ওহডিি 
সূত্র, ক্াশযডফি প্ভাডেজ সূত্র, প্িাধ্ ও প্িাধ্ডক্ি রক্ািডভে, ধ্ািক্ ও ধ্ািক্ত্ব) 

 

অনলাইন প্রাগ্রাি সংক্রান্ত প্র্ডক্ান তডেযি জন্য রনডনাি নম্বিগুডলাডত প্র্াগাডর্াগ ক্রুন 
 

ঢাক্াি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 

প্িাহাম্মেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািযডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরজিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 

িারলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 

র্াত্রািািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়িগি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 

প্ক্ানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯ 
 

ঢাক্াি িাইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিহূ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাজগি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়েপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুিহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনাজপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািগি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 

কুরষ্ট্য়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 

সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিারিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, প্নায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, প্ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িক্িাজাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 

প্গাপালগি-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

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

