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

৪১তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস (অনলাইন)   
 

*     ৪১তি BCS রলরিত করাগ্রাডি সর্সডিাট ৮০রট কলক্চাি ক্লাস, ৮০রট কডইরল 

রলরিত কটস্ট, ১৩রট সার্ডেক্ট কটস্ট, ০৬রট ফাইনাল িডডল কটস্ট অনুরিত 

হডর্। 

*   ক াছাডনা রস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ৮০রট কলক্চাি শীট, ০১ রট রলরিত 

রশ্নর্যাাংক্ (১০তি-৪০তি), ০১ রট র্াাংলাডেশ িযাপ রু্ক্ এর্াং ০১ রট 

আন্তেসারতক্ িযাপ রু্ক্ 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। 

*   ৪১তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস রফ : ১০০০০/- (েশ হাোি) টাক্া এর্াং এক্সাি   

    র্যাডচি কক্াসস রফ ৬০০০/- (ছয় হাোি) টাক্া িাত্র। সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া   

    অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডর্। 

*   রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন িরতস হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন ক্লাডসি সিয়সূরচ সন্ধ্যা ৭:০০ টা অনলাইন এক্সাডিি সিয়সূরচ সক্াল ০৭:০০ টা কথডক্ িাত ১০:০০ টা পেসন্ত চলডর্ 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০৩) 
 

তারিি ও রেন লাইি ক্লাস (Zoom Live) লাইি এক্সাি (সক্াল ০৭:০০ টা কথডক্ িাত ১০:০০ টা পেসন্ত চলডর্) 

০৮.০৭.২১ (র্হৃঃর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৭ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৬ Written (30 Marks); 40 min. 

১০.০৭.২১ (শরনর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৭ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৭ Written (30 Marks); 60 min. 

১২.০৭.২১ (কসাির্াি) র্াাংলা-০৭ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৭ Written (50 Marks); 65 min. 

১৪.০৭.২১ (রু্ধ্র্াি) ইাংডিরে-০৭ র্াাংলা-০৭ Written (30 Marks); 40 min. 

১৬.০৭.২১ (শুক্রর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭ ইাংডিরে-০৭ Written (50 Marks); 50 min. 

১৮.০৭.২১ (িরর্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৭ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭ Written (45 Marks); 80 min. 

পরর্ত্র ঈদুল আেহা উপলডক্ষ ১৯ েুলাই হডত ২৫ েুলাই পেসন্ত সক্ল ক্ােসক্রি র্ন্ধ্ থাক্ডর্ 

২৬.০৭.২১ (কসাির্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৮  ারিরতক্ েরুি-০৭ Written (50 Marks); 90 min. 

২৮.০৭.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলা-০৮ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৮ Written (40 Marks); 65 min. 

৩০.০৭.২১ (শুক্রর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৮ র্াাংলা-০৮ Written (30 Marks); 40 min. 

০১.০৮.২১ (িরর্র্াি) ইাংডিরে-০৮ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৮ Written (50 Marks); 65 min. 

০৩.০৮.২১ (িঙ্গলর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৮ ইাংডিরে-০৮ Written (50 Marks); 50 min. 

০৫.০৮.২১ (র্হৃঃর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৮  ারিরতক্ েরুি-০৮ Written (50 Marks); 90 min. 

০৭.০৮.২১ (শরনর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৯ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৮ Written (45 Marks); 80 min. 

০৯.০৮.২১ (কসাির্াি) র্াাংলা-০৯ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৯ Written (40 Marks); 65 min. 

১১.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) ইাংডিরে-০৯ র্াাংলা-০৯ Written (30 Marks); 40 min. 

১৩.০৮.২১ (শুক্রর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৯ ইাংডিরে-০৯ Written (50 Marks); 50 min. 

১৬.০৮.২১ (কসাির্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৯ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৯ Written (50 Marks); 65 min. 

১৮.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৯  ারিরতক্ েরুি-০৯ Written (50 Marks); 90 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 িরতসকৃ্ত 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।  

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


৪১তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস এি রসডলর্াস (পাটস-০৩) 
আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল 

লেকচার রসডলর্াস 

কলক্চাি-০৭ 

বর্রিক্ উডেযা  ও ররতিানসিূহ : রর্ির্যাাংক্, আইএিএফ (IMF), এরডরর্ (ADB), রে-৮, রে-৭৭, রর্ি স্বাস্থয সাংস্থা, রব্রক্স (BRICS), এনরডরর্ (NDB), 
এআইআইরর্ (AIIB), কক্ারিড-১৯ সিয়ক্ালীন অথসননরতক্  িন্দা কথডক্ পনুরুদ্ধাি, রক্ডয়াডটা করাডটাক্ল, ক্নফাডিন্স অফ পারটসস (COP) ইতযারে।  
আেরলক্ ররতিান: আিরসইরপ (RCEP), রর্িসডটক্ (BIMSTEC), সাক্স (SAARC), আরসয়ান (ASEAN) ও ওআইরস (OIC), ন্যাডটা (NATO), এডপক্ 
(APEC), রেরসরস (GCC) এর্াং ইইউ (EU), কক্ারিড -১৯ পির্তসী রর্ি র্যর্স্থা। 

কলক্চাি-০৮ 
রথি রর্িেুদ্ধ পির্তসী রধ্ান সিসযা ও সাংঘাত : িধ্যরাচয সাংক্ট (কেরুোডলি, ইিান, রসরিয়া, ইয়াডিন, কুরেসস্তান, কসৌরে-ইিান সাংঘাত)।  
রিতীয় রর্িেদু্ধ পির্তসী রধ্ান সিসযা ও সাংঘাত : (i) রিয়ানিাডি কসনা অিুযত্থান। (ii) আোির্াইোন ও আডিসরনয়া সাংক্ট, (iii) িূিধ্যসা ি সাংক্ট (iv) র্ারিেয 
েদু্ধ এর্াং সিসািরয়ক্ ইস্যয। 

কলক্চাি-০৯ আন্তেসারতক্ অঙ্গডন র্াাংলাডেশ: র্ড় অেসন, চযাডলঞ্জ ও িরর্ষযৎ রেক্রনডেসশনা (১৯৭১-২০২০), র্াাংলাডেডশি বর্ডেরশক্ নীরত, সিুদ্র রর্েয় (স্যনীল অথসনীরত), 
উন্নয়নশীল কেশগুডলাি LDC কথডক্ উিিি। 

র্াাংলা 

কলক্চাি-০৭ বর্ষ্ণর্ পোর্রল, িঙ্গলক্ার্য, অনুর্াে সারহতয, কিািারন্টক্ রিডয়াপািযান ও আিাক্ান িােসিা, কলাক্সারহতয, ক্রর্ ান ও পুুঁরথসারহতয এর্াং িরসসয়া সারহতয।  
গ্রন্থ-সিাডলাচনা - ৩ (গ্রন্থ সিাডলাচনা – উপন্যাস,  ল্প, ক্রর্তাগ্রন্থ ও অন্য সর্গুডলা)। 

কলক্চাি-০৮ 
আধু্রনক্ ে ু - ১: ে ুসরন্ধ্ক্ষি ও ঈিিচন্দ্র গুপ্ত, পযািীচাুঁে রিত্র, ঈিিচন্দ্র রর্েযাসা ি, রর্হািীলাল চক্রর্তসী ও েীনর্নু্ধ্ রিত্র, িাইডক্ল িধু্সেূন েি, ক্রর্ 
ক্ায়ডক্ার্াে ও কর্ ি কিাডক্য়া।  ররতডর্েন রলিডনি রনয়িার্রল। 

কলক্চাি-০৯ আধু্রনক্ ে ু - ২: ির্ীন্দ্রনাথ ঠাকুি, র্রিিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়। পত্র রলিডনি রনয়িার্রল। 
রর্জ্ঞান ও রেরুি 

কলক্চাি-০৭ 

িােয ও পরুি (Food & Nutrition): িাডেযি উপাোন, ক্াডর্সাহাইডেট, আরিষ, চরর্স ও রলরপড, রিটারিন, ক্াডর্সাহাইডেট ও করারটডনি রক্ািডিে এর্াং উৎস, 
পরুিগুি, স্যষি িাডেযি তারলক্া, স্যষি িাডেযি রপিারিড, র্রড িাস ইনডডক্স, (BMI), ফাস্টফুড অথর্া োাংক্ফুড, িােয সাংিক্ষডিি রর্রিন্ন ররক্রয়া, িােয সাংিক্ষডি 
িাসায়রনডক্ি র্যর্হাি এর্াং তাি শািীরিক্ রিার্। 
কিা  ও স্বাস্থযডসর্া (Disease & Health Care): অিার্েরনত কিা , সাংক্রিি, অযারন্টডসপরটক্, অযারন্টর্াডয়ারটক্, কোক্, হাটস অযাটাক্, িিচাপ, উচ্চিিচাপ 
ও ডায়াডর্রটস, কডঙু্গ, ডায়রিয়া, িােক্াসরি, িযাক্রসডনশন, কচাডিি ক্ররট, িাডেযি রর্ষরক্রয়া, এক্সডি, আলট্রাডসাডনাগ্রারফ, রসরটিযান, এিআিআই, ইরসরে, 
এডন্ডাসক্রপ, কিরডওডথিারপ, কক্ডিাডথিারপ, অযানরেওগ্রারফ এর্াং তাডেি র্যর্হাি, সতক্সতা, পািসররতরক্রয়া, ক্যান্সাি, এইডস ও কহপাটাইরটডসি কিৌরলক্ ধ্ািিা। 

কলক্চাি-০৮ 
রেুরি (Computer Technology): আধু্রনক্ ক্রিউটাডিি  ঠন এর্াং রধ্ান র্যর্হারিক্ অাংশ, ক্রিউটাি রেন্ম রর্িা , ক্রিউটাডিি সাংরক্ষপ্ত ইরতহাস, 
কক্ন্দ্রীয় ররক্রয়াক্িি ইউরনট, িাইডক্রারডসসি, ক্রিউটাডিি স্মরৃত এর্াং এডেি রক্ািডিে ও বর্রশিয, ইনপটু ও আউটপটু রডিাইস এর্াং তাডেি বর্রশিয ও 
র্যর্হাি, র্াডয়াডসি িূরিক্া, র্াস আরক্সডটক্চাি, িাোিডর্াডস ও এি উপাোন, িাইডক্রারডসডসি ক্ােসক্রি ও সাং ঠন। 

কলক্চাি-০৯ 

তথযরেরুি (Information Technology): ডাটা ক্রিউরনডক্শন ও তথয, তথয সাংগ্রহ, ররক্রয়াক্িি ও রর্তিি, রসডস্টি রর্ডেষি ও তথয র্যর্স্থা, েক্ষ র্যর্স্থা, 
কডটাডর্স সফটওয়যাি ও  ঠন, কডটাডর্স র্যর্স্থাপনা পদ্ধরত, রডরর্এিএস, হাডসওয়যাি ও সফটওয়যাডিি উোহিিসহ, িারিরিরডয়া র্যর্স্থাি রিরি কডটা ক্ডেশডনি 
ধ্ািিা, েীর্নচডক্র িারিরিরডয়া র্যর্স্থাি উন্নয়ন, স্থানীয় এলাক্া, শহি এলাক্া, রশস্ত এলাক্া ক্রিউটাি কনটওয়াক্স (LAN, MAN, WAN), লযান টডপালরে, 
কনটওয়ারক্সাং রডিাইস (িাউটাি, স্যইচ, হার্), রটরসরপ আইরপ, রডটাক্ল স্যযট, ইন্টািডনট, ইন্টািডনট সারিসস এর্াং করাডটাক্ল, ইন্টািডনট সারিসস করািাইডাি এর্াং 
তাডেি োয়র্দ্ধতা, ইন্টািডনট, ইন্টািডনট ও এক্সট্রাডনট, ওয়ার্ল্স। 

ইাংডিরে 

কলক্চাি-০৭ Vocabulary & its usage in sentences - 01 (Words relating to daily life activities, transport, Official jobs, business, culture, science, 
industry etc.), Formation of New words by adding Prefixes & Suffixes. Translation Practice. 

কলক্চাি-০৮ Vocabulary & its usage in sentences - 02 (Words relating to Emergence of Bangladesh, Liberation war, post liberation period, Constitutional 
affairs, state mechanism, local political affairs, economy, foreign policy, geographical coordination, environmental issues etc. Translation Practice. 

কলক্চাি-০৯ Vocabulary & its usage in sentences - 03 (Words relating to International organizations such as UN, WTO, international politics, wars & conflicts, 
ideologies, international navigation, bilateral & multilateral treaties, conventions & summits, environmental issues etc.)  Translation Practice. 

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০৭ 
রনর্সাহী রর্িা  - িাষ্ট্রপরত , রধ্ানিন্ত্রী, িরন্ত্রপরিষে, স্থানীয় সিক্াি (পার্সতয স্থানীয় সিক্ািসহ), স্থানীয় সিক্াি রনর্সাচন ২০২০-২১, কক্ন্দ্রীয় িাঠ রশাসন ইতযারে। 
আইন রর্িা - আইন রিয়ন, সাংসডে ররতরনরধ্ত্ব সাংক্রান্ত রর্ধ্ান,  আইন রর্িা  - আরথসক্ ও তত্ত্বার্ধ্ায়ন সাংক্রান্ত ক্ােসার্রল, সাংসডেি ক্ােসরিারল রর্রধ্ ।  
রর্চাি রর্িা : সাংসে সরচর্ালয়, স্যররি কক্াটস, অধ্স্তন আোলত, রর্চাি রর্িা  পথৃক্ীক্িি, গ্রাি আোলত ADR. 

কলক্চাি-০৮ 
পিিাষ্ট্রনীরত: লক্ষয রনধ্সািডিি উপাোন, র্াাংলাডেডশি পিিাষ্ট্রনীরতি র্ারিক্ ও অিযন্তিীি উপাোন, রিয়ন ররক্রয়া, োতীয় শরিি উপাোন, োতীয় শরি ও 
র্াাংলাডেশ, রনিাপিা কক্ৌশল, িূ-িােনীরত ও পরিডর্শ ত কক্ৌশল, অথসননরতক্ কূটনীরত ও শ্রিকূটনীরত, আন্তেসারতক্ সাংস্থা অাংশগ্রহি (UNO & UN Peace 

Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc) এর্াং আন্তেসারতক্ অথসননরতক্ ররতিান, বর্ডেরশক্ সাহােয আন্তেসারতক্ র্ারিেয। 

কলক্চাি-০৯ 
র্াাংলাডেডশি রনর্সাচন: রনর্সাচন ক্রিশডনি  ঠন ও ক্ােসার্রল, স্যিু রনর্সাচন ক্রিশডনি িূরিক্া, রনর্সাচরন আইন, রনর্সাচরন পেসডর্ক্ষক্ েল, RPO. 
র্াাংলাডেডশি িােননরতক্ েল: ১৯৭২ সাল কথডক্ র্তসিান পেসন্ত িােননরতক্ ধ্ািা, িােনীরত ও িতােশস, িােননরতক্ েডলি  ঠন ররক্রয়া, িােননরতক্ েল ও 
স্বাধ্ীনতা অেসন, সিক্াি ও রর্ডিাধ্ী েডলি িডধ্য সিক্স । 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০৭ ল.সা.গু ও  .সা.গু, অনুপাত ও সিানুপাত। 
কলক্চাি-০৮ রত্রিুে সাংক্রান্ত উপপােয, রপথাড ািাস সাংক্রান্ত উপপােয, র্িৃসাংক্রান্ত ও চতুিুসে সাংক্রান্ত উপপােয। 
কলক্চাি-০৯ রত্রডক্ািরিরতক্, রত্রডক্ািরিরতক্ িান র্যর্হাি ক্ডি েূিত্ব ও উচ্চতা রনিসয় এর্াং স্থানাি। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড 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, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, র্ক্রশর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াুঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াুঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাুঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- 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, চটগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চটগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


