
    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 (২১তি-২৫তি 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 ১১:০০ টা পেবন্ত) 

১০.০৭.২১ (শরনর্াি) র্াাংলা িাষা-০৫ িানরসক্ দক্ষতা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২.০৭.২১ (প্সাির্াি) ইাংডিরে িাষা-০৯ র্াাংলা িাষা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.০৭.২১ (িঙ্গলর্াি) Monthly Exam-04 (Week : 16, 17, 18, 19, 20) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 
১৪.০৭.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৬ ইাংডিরে িাষা-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.০৭.২১ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে িাষা-০৩  ারিরতক্ েরুি-০২ MCQ (30×1=30); 20 min. 
১৬-০৭-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam -21 (ইাংডিরে িাষা-০৯, র্াাংলা িাষা-০৫, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৭.০৭.২১ (শরনর্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৯ সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

পরর্ত্র ঈদুল আেহা উপলডক্ষ ১৮ েলুাই হডত ২৫ েুলাই পেবন্ত সক্ল ক্ােবক্রি র্ন্ধ্ থাক্ডর্। 
২৬.০৭.২১ (প্সাির্াি) র্াাংলা সারহতয-০৭ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৮.০৭.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৯ র্াাংলা সারহতয-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.০৭.২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা িাষা-০২ ইাংডিরে িাষা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
৩০-০৭-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-22 (আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৯, র্াাংলা সারহতয-০৭,  ারিরতক্ েরুি-০৯) MCQ (100×1=100); 45 min. 

৩১.০৭.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে সারহতয-০৫  ারিরতক্ েরুি-০৯ MCQ (30×1=30); 20 min. 

০২.০৮.২১ (প্সাির্াি) িূড াল-০৩ ইাংডিরে সারহতয-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৪.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৮ িূড াল-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৫.০৮.২১ (র্হৃঃর্াি) ------ র্াাংলা িাষা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৬-০৮-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-23 (ইাংডিরে সারহতয-০৫, িূড াল-০৩, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৮) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৭.০৮.২১ (শরনর্াি)  ারিরতক্ েরুি-১০ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯.০৮.২১ (প্সাির্াি) ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪  ারিরতক্ েরুি-১০ MCQ (30×1=30); 20 min. 
১১.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৯ ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৩-০৮-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam -24 ( ারিরতক্ েরুি-১০, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৯) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৪.০৮.২১ (শরনর্াি) ইাংডিরে িাষা-১০ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৬.০৮.২১ (প্সাির্াি) আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১০ ইাংডিরে িাষা-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৮.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৭ আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২০-০৮-২১ (শুক্রর্াি) Weekly Exam-25 (ইাংডিরে িাষা-১০, আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল-১০, সাধ্ািি রর্জ্ঞান-০৭) 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-০৩ Adjective & Its Classification, Comparison of Degree 
প্লক্চাি-০৯ Transformation, Sentence correction 

প্লক্চাি-১০ Idioms & Phrase, Clause, Composition, One word substitution 
র্াাংলা িাষা 

প্লক্চাি-০২ শব্দ ও আধুনিক বাাংো বািাি রীনি, পনরভাষা, সমার্থক শব্দ ও নবপরীি শব্দ। 
প্লক্চাি-০৫ সনি, কারক ও নবভনি 

সাধ্ািি রর্জ্ঞান 
প্লক্চাি-০৬ লবাটানিকযাে িমমিমেচার, প্রানিজগৎ, উনিদ, ফুে, ফে, রি ও রি সঞ্চােি, রিচাপ, হৃদনপণ্ড, হৃদমরাগ। 
প্লক্চাি-০৭ স্নায়মুরাগ, খাদয ও পনুি, নভটানমি, মাইমরাবাময়ােনজ, প্লান্ট নিউনিশি, পরাগায়ি, ইিযানদ। 

আন্তেবারতক্ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-০৯ 
আন্তঃিাষ্ট্রীয় রনিাপিা ও আন্তঃিাষ্ট্রীয় ক্ষিতা সিক্ব- আন্তঃিহাডদশীয় র্যর্স্থা, অস্ত্রীক্িি এর্াং রনিস্ত্রীক্িি, প্েৌথ-রনিাপিা র্যর্স্থা ও শরিসািয 
র্যর্স্থা। সাংস্থা ও পরিক্ল্পনা: ন্যাডটা, ওয়ািশ, প্সডন্টা, রসয়াডটা, আনেসু, IAEA & OPCW. রনিস্ত্রীক্িি চুরি- NPT, START-1 & 2, SALT-1 & 2, 

CTBT, NEW START, স্থলিাইন রনরষদ্ধক্িি চুরি ও গুচ্ছডর্ািা রনরষদ্ধক্িি চুরি। রথউরি- র্াস্তর্র্াদ, উদািতার্াদ ও প্ ি রথউরি। 

প্লক্চাি-১০ 
আন্তেবারতক্ পরিডর্শ ত ইস্যয ও েলর্ায় ুকূটনীরত- পরিডর্শ ত ইস্যয: IUCN, Green Peace, UNEP, IPCC, WMO, UNFCCC, WWF, COP-
সডেলনসিহূ ও সরু্ে ফান্ড। িডটাক্ল ও চুরি: িরন্িল িডটাক্ল, UNCLOS, ধ্রিত্রী সডেলন, Rio+5, Rio+10, Rio+20; ক্াটবাড ানা িডটাক্ল, 
রক্ডয়াডটা িডটাক্ল ও পযারিস েলর্ায় ুচুরি।  

র্াাংলা সারহতয 

প্লক্চাি-০৭ 

পযািীচাাঁদ রিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), ঈশ্বিচন্দ্র রর্দযাসা ি (১৮২০-১৮৯১), িাইডক্ল িধ্সুদূন দি (১৮২৪-১৮৭৩), দীনর্নু্ধ্ রিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), 
র্রিিচন্দ্র চডটাপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), িীি িশািিফ প্হাডসন (১৮৪৭-১৯১১), রিডেন্দ্রলাল িায় (১৮৬৩-১৯১৩), িিথ প্চৌধ্িুী (১৮৬৮-
১৯৪৬), শিৎচন্দ্র চডটাপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), সসয়দ ইসিাইল প্হাডসন রসিােী (১৮৮০-১৯৩১), প্র্ ি প্িাডক্য়া সাখাওয়াত প্হাডসন (১৮৮০-
১৯৩২), রর্িূরতিূষি র্ড্যাপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। 

 ারিরতক্ েুরি 
প্লক্চাি-০৯ রপথাড ািাডসি উপপাদয ও র্িৃ সাংক্রান্ত উপপাদয 
প্লক্চাি-১০ পরিরিরত, সিল প্ক্ষত্র ও ঘনর্স্তু 

ইাংডিরে সারহতয 
প্লক্চাি-০৫ Victorian Period 

িূড াল 

প্লক্চাি-০৩ 
বাাংোমদশ ও ববনিক পনরমবশ পনরবিথি- আবহাওয়া ও জেবায় ুনিয়ামকসমমূহর লসক্টরনভনিক (লেমি- অনভবাসি, কৃনষ, নশল্প, মৎসয ইিযানদ) 
স্থািীয়, আঞ্চনেক ও ববনিক প্রভাব। 

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল 

প্লক্চাি-০৮ র্াাংলাডদডশি অথবনীরত- উন্নয়ন পরিক্ল্পনা প্িরক্ষত ও পের্ারষবক্ী, োতীয় আয়-র্যয়, িােস্বনীরত ও র্ারষবক্ উন্নয়ন ক্িবসরূচ, দারিদ্র্য রর্ডিাচন 
ইতযারদ।  

প্লক্চাি-০৯ 
র্াাংলাডদডশি রশল্প ও র্ারিেয- রশল্প উৎপাদন, পিয আিদারন ও িপ্তারনক্িি,  াডিবন্টস রশল্প ও এি সারর্বক্ র্যর্স্থাপনা, সর্ডদরশক্ প্লন-প্দন, 
অথব প্িিি, র্যাাংক্ ও র্ীিা র্যর্স্থাপনা ইতযারদ।  

ক্রিউটাি ও তথয িেুরি 

প্লক্চাি-০৪ 
তথযিেরুি- প্ডটা ও ইনফিডিশন, ফাইর্াি অপরটক্ ক্যার্ল, তািরর্হীন িাধ্যি, প্িার্াইল িেরুিি সর্রশষ্ট্য, ক্রিউটাি প্নটওয়াক্ব-লযান, ওয়ান, 
িযান, প্নটওয়াক্ব টডপালরে, ইন্টািডনট, ব্রডর্যান্ড ইন্টািডনট, প্সললুাি ডাটা প্নটওয়াক্ব-টুরে, রিরে, প্ফাি রে, ওয়াইিযাক্স, ব্লটুুথ, ওয়াইফাই; 
ক্রিউটাি িডয়া  ও িারিরিরডয়া। 

 

রর্ঃ দ্র্ঃ 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, প্িাহােদপুি-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, 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 
র্ক্রশর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

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, সসয়দপিু-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, কুরষ্ট্য়া-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, চটগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চটগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, প্ াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


