
    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 (১৬তি-২০তি সপ্তাহ) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ টা হডত িাত ৯:০০ টা পেবন্ত) লাইি এক্সাি (সক্াল ৮:০০ টা হডত িাত ১০:০০ টা পেবন্ত) 

০৫.০৬.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে িাষা-০৭ িানরসক্ দক্ষতা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০৬.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলা িাষা-০৪ ইাংডিরে িাষা-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.০৬.২১ (িঙ্গলর্াি) Monthly Exam-03 (Week : 11, 12, 13, 14, 15) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

০৯.০৬.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৫ র্াাংলা িাষা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১১-০৬-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam -16 (ইাংডিরে িাষা-০৭, র্াাংলা িাষা-০৪, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১২.০৬.২১ (শরনর্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৪.০৬.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলা সারহতয-০৬ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৬.০৬.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৭ র্াাংলা সারহতয-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৮-০৬-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-17 (আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭, র্াাংলা সারহতয-০৬,  ারিরতক্ েরুি-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৯.০৬.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে সারহতয-০৪  ারিরতক্ েরুি-০৭ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২১.০৬.২১ (প্সাির্াি) িূড াল-০২ ইাংডিরে সারহতয-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৩.০৬.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৬ িূড াল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৫-০৬-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-18 (ইাংডিরে সারহতয-০৪, িূড াল-০২, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৬.০৬.২১ (শরনর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৮ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৮.০৬.২১ (প্সাির্াি) ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩  ারিরতক্ েরুি-০৮ MCQ (30×1=30); 20 min. 

৩০.০৬.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৭ ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০২-০৭-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam -19 ( ারিরতক্ েরুি-০৮, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৩.০৭.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে িাষা-০৮ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.০৭.২১ (প্সাির্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৮ ইাংডিরে িাষা-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০৭.২১ (রু্ধ্র্াি) িানরসক্ দক্ষতা-০৪ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯-০৭-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-20 (ইাংডিরে িাষা-০৮, আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৮, িানরসক্ দক্ষতা-০৪) 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-০৭ Preposition, Conjunction & Linkers. 
প্লক্চাি-০৮ Determiner, Number & Gender Change. 

র্াাংলা িাষা 
প্লক্চাি-০৪ প্রকৃতি-প্রিযয়, এক কথায় প্রকাশ। 

সাধ্ািি রর্জ্ঞান 
প্লক্চাি-০৫ অর্গান এবং অর্গান তিস্টেম, িাস্টোক িংস্টেষণ, ভাইরাি, বযাকস্টেতরয়া, জওুেতজকযাে নস্টমনস্টেচার। 

আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-০৭ 
বর্রিক্ আেরলক্ সাংস্থাসিূহ- SAARC (SAPTA, SAFTA) BIMSTEC, ASEAN (AFTA), EU & Brexit, IJO & IJSG, APEC, NAFTA, CIRDAP, 

BCIM, APP, ECO & ACU. আন্তেবারতক্ সাং ঠন- NAM, ক্িনওডয়লথ, আির্রল , ওআইরস, GCC & AU. 
আন্তেবারতক্ প্সর্া সাংস্থা- প্িডক্রস, প্িাটারি, ইন্টািন্যাশনাল, অযািডনরস্ট ইন্টািন্যাশনাল, অক্সফাি, প্ক্য়াি,  USAID,প্ রিলা সাং ঠন ও প্ াডয়ন্দা সাংস্থা। 

প্লক্চাি-০৮ 
রর্িিােনীরত- রর্ি র্যর্স্থা, প্িরুক্িি, ঔপরনডর্রশক্ ও নর্য ঔপরনডর্রশক্ িােনীরত, িূ-িােনীরত, উিি-দরক্ষি সিক্ব, নতুন রর্ির্যর্স্থা, ১ি 
রর্িেদু্ধ, ২য় রর্িেদু্ধ ও রর্রিন্ন েদু্ধ। শারন্ত চুরি- িাসবাই চুরি, তাসখন্দ চুরি, রসিলা চুরি, ক্যাি প্ডরিড চুরি, প্ডটন চুরি, পযারিস চুরি, 
আলরেয়াসব চুরি ও রর্খযাত অপাডিশন। 

র্াাংলা সারহতয 

প্লক্চাি-০৬ 

ির্ীন্দ্রনাথ ঠাকুি (১৮৬১-১৯৪১) : েীর্নচরিত, সিারদত পরত্রক্া, প্দশভ্রিি, ডক্টডিট রডরগ্র লাি, ির্ীন্দ্রনাথ ক্তৃবক্ রর্রিন্ন র্যরিডক্ উৎস বীকৃ্ত 
গ্রন্হ, রর্রশষ্ট র্যরি সিডক্ব ির্ীন্দ্রনাডথি িন্তর্য-উরি, ির্ীন্দ্রনাডথি উডেখডো য র্িৃতা ও র্িৃতাি রশডিানাি, র্াাংলা সারহডতয ির্ীন্দ্রনাডথি 
অর্দান, ির্ীন্দ্রনাথ িরচত ক্ার্যগ্রন্হ, উপন্যাস, উপন্যাস সিরক্বত তথযার্রল, ভ্রিিক্ারহরন, পত্র সাংক্লন, প্ছাট ল্প, উডেখডো য প্ছাট ল্প, 
নাটক্, ক্ার্যনাটয ও চরিত্র, প্েরিরর্িা  রিরিক্ নাটক্, পিুডনা নাটক্গুডলাি সাংরক্ষপ্ত সাংিিি, উডেখডো য ক্রর্তা। 
ক্ােী নেরুল ইসলাি (১৮৯৯-১৯৭৬) : নেরুডলি িারতিারনক্ রশক্ষা, রর্রিন্ন ক্িবডক্ষডত্র প্ো দান, রর্র্াহ ও সন্তান, িাপ্ত পদক্সিহূ, িচনার্রল, 
িথি িচনা ও িথি রনরষদ্ধ গ্রন্হ, নেরুল িরচত ক্ার্যগ্রন্হ, ক্রর্তা, রশশুডতাষ ও প্িিিলূক্ ক্রর্তা। নেরুডলি ৩রট উপন্যাস, ৩রট  ল্পগ্রন্হ, নাটযগ্রন্হ, 
চলরিত্র ও অন্যান্য সারহতযক্িব। 

 ারিরতক্ েুরি 
প্লক্চাি-০৭ সিান্তি ও গুডিািি অনুক্রি ধ্ািা। 
প্লক্চাি-০৮ প্িখা, প্ক্াি, রত্রিুে ও চতুিুবে সাংক্রান্ত উপপাদয। 

ইাংডিরে সারহতয 
প্লক্চাি-০৪ Romantic Period. 

িূড াল 
প্লক্চাি-০২ অঞ্চেতভতিক লভৌি পতরস্টবশ (ভূ-প্রাকৃতিক), িম্পস্টের বণ্টন ও গুরুত্ব, বাংোস্টেস্টশর পতরস্টবশ, প্রকৃতি ও িম্পে, প্রধান চযাস্টেঞ্জিমহূ। 

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল 
প্লক্চাি-০৬ র্াাংলাডদডশি িৎসয সিদ, র্াাংলাডদডশি িািী সিদ, সুন্দির্ন, োতীয় উদযান র্ন্য িািীি অিয়ািিয, ইডক্া ও সাফারি পাক্ব। 
প্লক্চাি-০৭ র্াাংলাডদডশি েনসাংখযা, আদিশুিারি, োরত, প্ ািী ও উপোরত সাংক্রান্ত রর্ষয়ারদ।  

ক্রিউটাি ও তথয িেুরি 
প্লক্চাি-০৩ ক্রিউটাি প্িাগ্রাি- প্ডটাডর্ইে রসডস্টি, ক্রিউটাি প্িাগ্রাডিি িাষা, হাই প্লডিল লযাাংগুডয়ে, ন্যাচািাল লযাাংগুডয়ে ও ক্রিউটাি নম্বি রসডস্টি। 

িানরসক্ দক্ষতা 

প্লক্চাি-০৪ 
সিসযা সিাধ্ান (েযারিরতক্ সিসযা, র্ড়, CLIMBING & SLIPPING, বয়ি িম্পতকগি িমিযাবতে), স্থানাঙ্ক িম্পকগ (স্থানাঙ্ক বযবস্থা, তচত্র র্ণনা ও 
প্রািতিক তচত্র বাছাই)। 

 

রর্িঃ দ্রিঃ 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 
সাইন্স লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািবড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নেী-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, প্শিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-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, চাাঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুরষ্টয়া-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 


