
    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 ১১:৫৫ টা পেসন্ত চলডর্ 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০৪) 
 

তারিি ও রেন লাইি ক্লাস (Zoom Live) লাইি এক্সাি (সক্াল ০৭:০০ টা কথডক্ িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত চলডর্) 

১৩.০৯.২১ (কসাির্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-১১ ইাংডিরে-১২ Written (40 Marks); 40 min. 

১৫.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১২ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-১১ Written (30 Marks); 45 min. 

১৬.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে-১৩ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১২ Written (50 Marks); 65 min. 

১৮.০৯.২১ (শরনর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১৩ ইাংডিরে-১৩ Written (100 Marks); 100 min. 

১৯.০৯.২১ (িরর্র্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ েক্ষতা-১২ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১৩ Written (50 Marks); 65 min. 

২০.০৯.২১ (কসাির্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ েক্ষতা-১৩  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ েক্ষতা-১২ MCQ (50 Marks); 50 min. 

২২.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) ইাংডিরে-১৪  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ েক্ষতা-১৩ MCQ (50 Marks); 50 min. 

২৩.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা-১২ ইাংডিরে-১৪ Written (100 Marks); 100 min. 

২৪.০৯.২১ (শুক্রর্াি) ইাংডিরে-১৫ র্াাংলা-১২ Written (80 Marks); 90 min. 

২৫.০৯.২১ (শরনর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১৪ ইাংডিরে-১৫ Written (40 Marks); 40 min. 

২৭.০৯.২১ (কসাির্াি) র্াাংলা-১৩ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১৪ Written (50 Marks); 65 min. 

২৮.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) ইাংডিরে-১৬ র্াাংলা-১৩ Written (80 Marks); 90 min. 

২৯.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলা-১৪ ইাংডিরে-১৬ Written (50 Marks); 65 min. 

৩০.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে-১৭ র্াাংলা-১৪ Written (80 Marks); 90 min. 

০১.১০.২১ (িরর্র্াি) ------ ইাংডিরে-১৭ Written (50 Marks); 65 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-০৪) 
 

লেকচার রসডলর্াস 

আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-১১ সিসযা সিাধ্ান–২:  রতযাপসন ইস্যয, কেন্ডাি ইস্যয,অরির্াসন ও শিিাথসী, Blue Economy, Covid-19. 

র্াাংলা 

কলক্চাি-১২ 
সািাাংশ/সািিিস, িার্-সম্প্রসািি ও িচনা-১: সািাাংশ/সািিিস, িার্-সম্প্রসািি (সাধ্ািি আডলাচনা ও রনয়িার্রল)। িচনা (উন্নয়ন ও অথসননরতক্ 

রর্ষয়ার্রল, পরিডর্শ রর্ষয়ক্, সািারেক্ রর্ষয়ার্রল, তথয ও রেুরি রর্ষয়ক্) 
কলক্চাি-১৩ সািাাংশ/সািিিস, িার্-সম্প্রসািি ও িচনা/রর্ন্ধ্–২: সািাাংশ/সািিিস ( েয), িার্-সম্প্রসািি। িচনা (িাষা আডদালন ও িুরিেুদ্ধ রর্ষয়ক্, িােননরতক্ রর্ষয়ার্রল)। 
কলক্চাি-১৪ সািাাংশ/সািিিস, িার্-সম্প্রসািি ও িচনা/ রর্ন্ধ্–৩: সািাাংশ/সািিিস (পেয), িার্-সম্প্রসািি। িচনা (সাম্প্ররতক্ রর্ষয়ার্রল, রশক্ষা ও সাংিরৃত রর্য়ষক্)। 

ইাংডিরে 

কলক্চাি-১৩ Reading Comprehension - 01 

কলক্চাি-১৪ Reading Comprehension - 02 

কলক্চাি-১৫ Summary/ Precise Writing.   

কলক্চাি-১৬ Essay Writing-01 (Theoretical & Thematic Issues). 

কলক্চাি-১৭ Essay Writing-02 (Contemporary National & International Affairs). 

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-১২ 
অথসননরতক্ অেল: EPZ, EEZ, BIDA, BEPZA, BEZA, রশল্পায়ডনি ররতর্ন্ধ্ক্তা, সিসািরয়ক্ কো াডো : আইরসরট, স্যশাসন ররতিায়  িিাধ্যডিি 

িূরিক্া, তথয অরধ্ক্াি এর্াং ই- িনসযান্স। অনানুিারনক্ ররতিান: স্যশীল সিাে, স্বাথসাডেষী ক ািী ও র্াাংলাডেডশি এনরেও। 

কলক্চাি-১৩ 
র্াাংলাডেডশি পরিডর্শ এর্াং রকৃ্রত: েলর্ায়ুি হুিরক্ কথডক্ িুরিি উপায়, পরিডর্শ সাংিক্ষডি র্াাংলাডেডশি উডেযা  ইতযারে। র্াাংলাডেডশি রাকৃ্রতক্ সম্পে: 

রাকৃ্রতক্ সম্পডেি গুরুত্ব, রাকৃ্রতক্ সম্পডেি অর্স্থান, ব্ল-ুইডক্ানরি ইতযারে। 

কলক্চাি-১৪ রর্শ্বায়ন ও র্াাংলাডেশ এর্াং র্াাংলাডেডশি কেন্ডাি ইস্যয ও উন্নয়ন এর্াং আন্তসোরতক্ অঙ্গডন র্াাংলাডেশ। 

 ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ েক্ষতা 

কলক্চাি-১২ 
িানরসক্ েক্ষতা-২: সমসযা সমাধান (ঘরি রর্ষয়ক্ অিীক্ষা, র্াি ও তারিি রনিসয়, কনৌক্া-করাত, নল-কচৌর্াচ্চা, সিয়-ক্াে রর্ষয়ক্ সিসযা, শতক্িা 

ও ঐরক্ক্) যান্ত্রিক দক্ষতা (েপসডি ররতরর্ম্ব, সিল েন্ত্র ও েরটল েন্ত্র, র্ল রর্িােন নীরত, েন্ত্রাাংশ ও সিঞ্জাি)। 

কলক্চাি-১৩ 

িানরসক্ েক্ষতা-৩: রত্র সিসযা সিাধ্ান (েযারিরতক্ সিসযা, গড়, Climbing & slipping, বয়স সম্পন্ত্রকিত সমসযাবন্ত্রে) স্থানাঙ্ক সম্পকি (স্থানাঙ্ক বযবস্থা, 

ন্ত্রচত্র গণনা ও প্রাসন্ত্রিক ন্ত্রচত্র বাছাই)। সংখ্যাগত ক্ষমতা (অনুক্রম সম্পন্ত্রকিত সমসযা, ধারার সমন্ত্রি ন্ত্রনণিয়, ন্ত্রচত্রত্র প্রদত্ত সংখ্যার লযৌন্ত্রিক অবস্থান ন্ত্রনণিয়, 

ভগ্াংশ ও দশন্ত্রমক সংখ্যার সমসযাবন্ত্রে, শতকরা, ভগ্াংশ–অনুপাত, র্ সিূল ও ঘনিূল রনিসয়, সংখ্যার ধারণা, সমীকরণ সম্পন্ত্রকিত সমসযাবন্ত্রে)। 

 

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 

োত্রার্ািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 

কক্ানাপািা-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, কুরিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

 াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ 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, ব্রাþির্ারিয়া- 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 


