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

৪১তি BCS রলরিত ফু ল কক্াসস (অনলাইন)
*

৪১তি BCS রলরিত করাগ্রাডি সর্সডিাট ৮০রট কলক্চাি ক্লাস, ৮০রট কলক্চাি
শীট, ৮০রট কডইরল রলরিত কটস্ট, ১৩রট সার্ডেক্ট কটস্ট, ০৬রট ফাইনাল িডডল
কটস্ট অনুরিত হডর্।
ক াছাডনা রস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ৮০রট কলক্চাি শীট, ০১ রট রশ্নর্যাাংক্
(১০তি-৪০তি), ০১ রট র্াাংলাডেশ িযাপ র্ুক্ এর্াং ০১ রট আন্তেসারতক্ িযাপ
র্ুক্ এি ররডন্টড ক্রপ রোন ক্িা হডর্।
০১ রেন পিপি সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্।*

*

*
*
*
*

ররতরট ক্লাডসি িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট রোন ক্িা হডর্
ররতরট ক্লাডসি রিডে রিরডও কেিাি র্যর্স্থা থাক্ডর্
ররতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটস রেশসন ক্িা হডর্

* কডইরল রলরিত কটস্ট অনলাইন এর্াং সার্ডেক্ট কটস্ট ও ফাইনাল িডডল কটস্ট
রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডর্।
* এক্েন BCS রতযাশী কেশর্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এি কেডক্াডনা শািায় পিীক্ষা
রেডত পািডর্ এর্াং কেডক্াডনা শািা হডত ররডন্টড র্ইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডর্।
* Auto SMS এি িাধ্যডি ররতরট কিোি করিি ক্িা হডর্।
* সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডর্।
৪১তি BCS রলরিত ফু ল কক্াসস রফ : ১০০০০/- (েশ 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

অনলাইন ক্লাডসি সিয়সূরচ

সন্ধ্যা ৭:০০ টা (িিোন িাডস রর্ক্াল ৪:০০ টায় অনুরিত হডর্)

অনলাইন এক্সাডিি সিয়সূরচ

সক্াল ০৭:০০ টা কথডক্ সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পেসন্ত চলডর্

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০১)
তারিি ও রেন

লাইি ক্লাস (Zoom Live)

লাইি এক্সাি (সক্াল ০৭:০০ টা কথডক্ সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পেসন্ত চলডর্)

২০.০৪.২১ (িঙ্গলর্াি)

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১

------

২২.০৪.২১ (র্ ৃহঃর্াি)

র্াাংলা িাষা ও সারহতয -০১

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ Written (40 Marks); 60 min.

২৪.০৪.২১ (শরনর্াি)

রর্জ্ঞান ও রেুরি-০১

র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০১ Written (30 Marks); 40 min.

২৬.০৪.২১ (কসাির্াি)

ইাংডিরে-০১

রর্জ্ঞান ও রেুরি-০১ Written (30 Marks); 55 min.

২৮.০৪.২১ (র্ুধ্র্াি)

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০১

ইাংডিরে-০১ Written (25 Marks); 25 min.

৩০.০৪.২১ (শুক্রর্াি)

ারিরতক্ েুরি-০১

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০১ Written (50 Marks); 60 min.

০২.০৫.২১ (িরর্র্াি)

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২

ারিরতক্ েুরি-০১ Written (50 Marks); 80 min.

০৪.০৫.২১ (িঙ্গলর্াি)

র্াাংলা িাষা ও সারহতয -০২

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ Written (40 Marks); 60 min.

০৬.০৫.২১ (র্ ৃহঃর্াি)

রর্জ্ঞান ও রেুরি-০২

র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০২ Written (30 Marks); 40 min.

০৮.০৫.২১ (শরনর্াি)

ইাংডিরে-০২

রর্জ্ঞান ও রেুরি-০২ Written (30 Marks); 55 min.

১০.০৫.২১ (কসাির্াি)

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০২

ইাংডিরে-০২ Written (25 Marks); 25 min.

পরর্ত্র ঈদুল রফতি উপলডক্ষ ১১ কি হডত ১৮ কি পেসন্ত সক্ল ক্ােসক্রি র্ন্ধ্ থাক্ডর্।
১৯.০৫.২১ (র্ুধ্র্াি)

ারিরতক্ েুরি-০২

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০২ Written (50 Marks); 60 min.

২১.০৫.২১ (শুক্রর্াি)

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩

ারিরতক্ েুরি-০২ Written (50 Marks); 80 min.

২৩.০৫.২১ (িরর্র্াি)

র্াাংলা িাষা ও সারহতয -০৩

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ Written (40 Marks); 60 min.

২৫.০৫.২১ (িঙ্গলর্াি)

রর্জ্ঞান ও রেুরি-০৩

র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৩ Written (30 Marks); 40 min.

২৭.০৫.২১ (র্ ৃহঃর্াি)

ইাংডিরে-০৩

রর্জ্ঞান ও রেুরি-০৩ Written (30 Marks); 55 min.

২৯.০৫.২১ (শরনর্াি)

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৩

ইাংডিরে-০৩ Written (25 Marks); 25 min.

৩১.০৫.২১ (কসাির্াি)

ারিরতক্ েুরি-০৩

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৩ Written (50 Marks); 60 min.

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত:
*

Live Class অনুরিত হডর্ Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য রডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড কথডক্ই রনডেি কিার্াইল/লযাপটপ/কডিটডপ Zoom App Install
ক্ডি িািাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা।

*

Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়র্সাইডট র ডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি িরতসক্ৃত কিরেডেশন নম্বি
র্যর্হাি ক্ডি Login ক্িডত হডর্।

*

Daily live Exam গুডলা রুরটডন উরিরিত তারিি ও সিয় অনুোয়ী অনুরিত হডর্। উরিরিত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথসী উি Live Exam-এ এক্র্ািই
অাংশগ্রহি ক্িডত পািডর্।

৪১তি BCS রলরিত ফু ল কক্াসস এি রসডলর্াস (পাটস-০১)
আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল
রসডলর্াস

লেকচার
কলক্চাি-০১
কলক্চাি-০২
কলক্চাি-০৩

রসডলর্াস আডলাচনা, আন্তেসারতক্ সম্পডক্সি িূ রিক্া, পরিরধ্ ও তাৎপেস, আন্তেসারতক্ সম্পক্স ও আন্তেসারতক্ িােনীরতি সাংডো ও সম্পক্স।
রর্ডেি সরক্রয় িূ রিক্া পালনক্ািী চলক্সিূহ : িাষ্ট্র ও আধ্ুরনক্ িাষ্ট্র, িাডষ্ট্রি রক্ািডিে, সার্সডিৌিত্ব, অ-িাষ্ট্রীয় চলক্, আন্তেসারতক্ ররতিান, িাষ্ট্রীয় এর্াং অ-িাষ্ট্রীয়
চলক্সিূডহি িডধ্য সম্পক্স। শরি ও রনিাপিা: োতীয় শরি, শরিসািয, রনিস্ত্রীক্িি ও অস্ত্র-রনয়ন্ত্রি, িূ -িােনীরত ও সন্ত্রাসর্াে।
বর্ডেরশক্ নীরত ও কূটনীরত : বর্ডেরশক্ নীরত ও কূটনীরতি ধ্ািিা, রসদ্ধান্ত গ্রহি ররক্রয়া, কূটনীরতডক্ি ক্ােসার্রল, কূটনীরতক্ডেি অর্যাহরত ও োয়িুরি।
আন্তেসারতক্ অথসননরতক্ সম্পক্স : আন্তেসারতক্ র্ারিেয, িুি র্ারিেয, সাংিক্ষির্াে, বর্ডেরশক্ সাহােয, ঋি সাংক্ট, রর্ডেশী রতযক্ষ রর্রনডয়া (এফরডআই), আরথসক্
উোিীক্িি, আেরলক্তা ও আেরলক্ীক্িি, নথস -সাউথ যাপ, বর্রেক্ োরিদ্র্য, এিরডরে।

র্াাংলা িাষা ও সারহতয
কলক্চাি-০১
কলক্চাি-০২
কলক্চাি-০৩

রসডলর্াস আডলাচনা, র্যাক্িডিি কিৌরলক্ আডলাচনা (িাষা, ধ্বরন, র্িস, অক্ষি), শব্দ ও শডব্দি রক্ািডিে, শব্দ ঠন-রতযয়ডোড শব্দ ঠন, উপস ডস োড শব্দ ঠন।
শব্দ ঠন- সিাসডোড শব্দ ঠন, সরন্ধ্ডোড শব্দ ঠন, পে-রক্িি ও পডেি র্যর্হাি, রিরুরিি িাধ্যডি শব্দ ঠন, পোরিত রনডেসশডক্ি িাধ্যডি শব্দ ঠন,
র্চডনি িাধ্যডি শব্দ ঠন।
র্ানান ও র্ানাডনি রনয়ি: র্াাংলা র্ানাডনি রনয়িার্রল (সরন্ধ্ঘরটত, সিাসঘরটত, রতযয়ঘরটত, রলঙ্গঘরটত, র্চনেরনত, েুির্যঞ্জন সাংক্রান্ত, ি-ত্ব ও ষ-ত্ব রর্ধ্ান
এর্াং র্াাংলা এক্াডডরি রিীত ররিত র্াাংলা র্ানাডনি তৎসি এর্াং অ-তৎসি র্ানাডনি রনয়ি)।

রর্জ্ঞান ও রেুরি
কলক্চাি-০১

কলক্চাি-০২

কলক্চাি-০৩

রসডলর্াডস আডলাচনা, আডলা (Light): রক্ৃ রত, র্িসারল, রর্রিন্ন, র্িস এর্াং তিঙ্গনেঘসয, UV, IR এর্াং কলোি িরি, আডলাি ররতফলন, আডলাি ররতসিি, আডলাি
পূিস অিযন্তিীি ররতফলন, সরু অরিসািী কলন্স, আডলাি রর্চ্ছ্বিি, আডলাি ক্িা ধ্িস, আইনস্টাইডনি আডলাক্-বর্দুযরতক্ সিীক্িি, ফডটাডসল (আডলাক্ কক্াষ)।
শব্দ(Sound): ির্ি কক্ৌশল, কডরসডর্ল, ক্ম্পাঙ্ক, ঘডি ও র্াইডি রর্রিন্ন শব্দ উৎপােনক্ািী েন্ত্র -িাইডক্রাডফান, লাউডরিক্াি, িিুিী কো াডো র্যর্স্থা, শব্দধ্বরনি বর্রশষ্ট্য, টানা তাডি রস্থি তিডঙ্গি উৎপরি, আড় ক্ম্পডনি সূত্র, স্বিক্ম্প, ডপলাি রক্রয়া, ডপলাি রক্রয়াি রডয়া এর্াং সীিার্দ্ধতা, ররতধ্বরন, শব্দতিডঙ্গি
কশাষি, অনুিিন, োলাডনি শ্রুরতগুি বতরিি িূলনীরত, সার্াইডনি সূডত্রি রর্র্ ৃরত।
কচৌম্বক্ত্ব (Magnetism): রর্দুযৎরর্াডহি কচৌম্বক্ডক্ষডত্রি সম্পক্স, েণ্ড চু ম্বক্, কচৌম্বক্ র্লডিিা, কচৌম্বক্ডক্ষডত্র এক্রট েণ্ড চু ম্বডক্ি ওপি রক্রয়ািত টক্স, েণ্ড চু ম্বক্ রহডসডর্ প ৃরথর্ীি
কচৌম্বক্ডক্ষডত্র, টযানডেন্ট যালিাডনারিটাি, ক্ম্পন, চু ম্বক্িান েন্ত্র, উোহিিসহ ডায়ডচৌম্বক্ পোথস, পযািাডচৌম্বক্ পোথস, কফডিাডচৌম্বক্ পোথস, তারড়তচু ম্বক্ এর্াং স্থায়ী চু ম্বক্।
অযারসড, ক্ষািক্ ও লর্ি (Acid, Base & Salt): অম্ল ও ক্ষািডক্ি ধ্ািিা, অম্ল ও ক্ষািডক্ি বর্রশষ্ট্য, অম্ল- ক্ষািরনডেসশক্, রাতযরহক্ েীর্ডন অম্ল ও ক্ষািডক্ি
র্যর্হাি এর্াং কসগুডলা র্যর্হাডিি কক্ষডত্র সার্ধ্ানতা, এরসডডি অপর্যর্হাডিি সািারেক্ রিার্, পাক্স্থলীডত এরসরডরটি ক্ািি এর্াং সরঠক্ িােয রনর্সাচন, pH, র্স্তুি
pH -এি পরিিাপ এর্াং গুরুত্ব, লর্ি, লর্ডিি বর্রশষ্ট্য, রাতযরহক্ েীর্ডন লর্ডিি রডয়ােনীয়তা, ক্ৃ রষ এর্াং রশল্পডক্ষডত্র লর্ডিি র্যর্হাি।
র্ায়ুিণ্ডল (Atmosphere): েীর্িণ্ডল ও র্ারিিণ্ডল, আয়নিণ্ডল, অরক্সডেন, ক্ার্সন-ডাই-অক্সাইড ও নাইডরাডেডনি িূ রিক্া, রিঠা ও েূরষত পারন, পাস্তুিাইডেশন।

ইাংডিরে
কলক্চাি-০১
কলক্চাি-০২
কলক্চাি-০৩

Syllabus Discussion, Parts of Speech: The Noun, The Determiner, The Pronoun, The Adjective, Comparison of Adjective (Degree), The
Verb (Finite and Non-finite, Transitive and Intransitive etc.), The Adverb, The Preposition, Interchange of Parts of Speech, Usage of words
as different Parts of Speech
Sentences and Clauses in details, Use of Connectors or Linking Words, Joining Sentences, Conditional Structures, Use of Relative
Pronouns (Who, whom, whose, which, that, what), Introductory ‘It’ & ‘There’
Tense, Sequence of Tenses, Verb in details, Subject-Verb Agreement, Right Form of Verbs, Use of Causative Verbs

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল
কলক্চাি-০১
কলক্চাি-০২
কলক্চাি-০৩

রসডলর্াস আডলাচনা, কিৌড ারলক্ পরিরচরত: র্াাংলাডেডশি িূ ড াল, রাক্ৃ রতক্ বর্রশষ্ট্য, কিৌড ারলক্ অর্স্থান ও সুরর্ধ্া, ি ৃরিক্া, েলর্ায়ু, িযানডগ্রাি অেল, র্ডিন্দ্র
অেল, র্ডিন্দ্র োদুঘি, র্-িীপ, রছটিহল, সিুদ্র্ রর্েয় ইতযারে।
েনসাংিযাতত্ত্ব: র্াাংলাডেডশি আেিশুিারি, েনসাংিযাি বর্রচত্রয, উপোরতডেি অর্স্থান এর্াং সাংিৃরত এর্াং র্াাংলাডেডশি ইরতহাস ও সাংিৃরত: রাচীনক্াল কথডক্
সিসািরয়ক্ ক্াল পেসন্ত (১৯৪৭-পূর্স ঐরতহারসক্ গুরুত্বপূিস ঘটনা)।
িুরিেুডদ্ধি করক্ষাপট: কেশ িা , িাষা আডদালন, ১৯৫৪-এি রনর্সাচন, ১৯৬২-এি রশক্ষা আডদালন, ১৯৬৫ এি পাক্-িািত েুদ্ধ পেসন্ত গুরুত্বপূিস ঘটনাক্রি।
১৯৬৬-ি ৬ েফা, ১৯৬৯-এি িঅিু যত্থান, ১৯৭০-এি সাধ্ািি রনর্সাচন, ১৯৭১ সাডলি ২৫ িাডচসি িহতযা, স্বাধ্ীনতাি কঘাষিা (১৯৬৬-১৯৭১ এি িাচস পেসন্ত
গুরুত্বপূিস ঘটনাক্রি)।

ারিরতক্ েুরি
কলক্চাি-০১

রসডলর্াস আডলাচনা, র্ীে ারিরতক্ সূত্রার্রল, উৎপােডক্ রর্ডেষি, সিল ও রিঘাত সিীক্িি, র্ীে ারিরতক্ সিলীক্িি, দুই ও রতন চলক্রর্রশষ্ট্ সিল সিীক্িি, অসিতা।

কলক্চাি-০২

সিান্তি ও গুডিািি ধ্ািা, সূচক্ ও ল ারিেি।

কলক্চাি-০৩

কসট তত্ত্ব ও কিনরচত্র, রর্ন্যাস।

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূ হ : রিিপুি -০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭
কিাহাম্মেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭
িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নিী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০
োত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭
কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯
ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপুি -০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩
াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়েপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পুিহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনােপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩
ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭
কুরষ্ট্য়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপুি -০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িু ল না- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþির্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮
কুরিিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮
ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০

