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

৪১তি BCS রলরিত প্রাগ্রাি 
 

অনলাইন লাইভ এক্সামের সেয়সূচি সক্াল ৬:০০ টা প্েডক্ িাত ১১:৫৫ টা পর্যন্ত 

সাবডেক্ট ফাইনাল এক্সাি (অনলাইন & ইনব্রাঞ্চ) 
তারিি ও বাি পিীক্ষাি নাি পিীক্ষাি ধিন ও নম্বি সিয় 

০১-১১-২১ (প্সািবাি) বাাংলা ১ি পত্র Written; 100 Marks 02 Hours. 

০২-১১-২১ (িঙ্গলবাি) বাাংলা ২য় পত্র Written; 100 Marks 02 Hours. 

০৪-১১-২১ (বহৃঃবাি) ইাংডিরে ১ি পত্র Written; 100 Marks 02 Hours. 

০৫-১১-২১ (শুক্রবাি) ইাংডিরে ২য় পত্র Written; 100 Marks 02 Hours. 

০৭-১১-২১ (িরববাি) বাাংলাডেশ রবষয়াবরল-০১ Written; 100 Marks 02 Hours. 

০৮-১১-২১ (প্সািবাি) বাাংলাডেশ রবষয়াবরল-০২ Written; 100 Marks 02 Hours. 

১০-১১-২১ (বুধবাি) আন্তযোরতক্ রবষয়াবরল-০১ Written; 70 Marks 01 Hr. 50 min. 

১১-১১-২১ (বহৃঃবাি) আন্তযোরতক্ রবষয়াবরল-০২ Written; 60 Marks 01 Hr. 40 min. 

১৩-১১-২১ (শরনবাি) গারিরতক্ র্রুি-০১ Written; 50 Marks 02 Hours. 

১৪-১১-২১ (িরববাি) গারিরতক্ র্রুি-০২ Written; 50 Marks 02 Hours. 

১৬-১১-২১ (িঙ্গলবাি) সাধািি রবজ্ঞান ও রর্রুি-০১ Written; 60 Marks 01 Hr. 50 min. 

১৭-১১-২১ (বুধবাি) সাধািি রবজ্ঞান ও রর্রুি-০২ Written; 40 Marks 01 Hr. 10 min. 

১৮-১১-২১ (বহৃঃবাি) িানরসক্ েক্ষতা MCQ; 50 Marks 01 Hour. 
 

 

অনলাইডন পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

*  Live Exam এ অাংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়বসাইডট রগডয় Join Now অপশডন রিক্ ক্ডি ভরতযকৃ্ত প্িরেডেশন নম্বি বযবহাি 
ক্ডি Login ক্িডত হডব। 

*  Subject Final Exam গুডলা রুরটডন উডেরিত তারিি ও সিয় অনুর্ায়ী অনুরিত হডব। উরেরিত সিডয়ি িডধয এক্েন রশক্ষােযী উি Live Exam-এ এক্বািই 
অাংশগ্রহি ক্িডত পািডব। 

সাবডেক্ট ফাইনাল এক্সাি এি রসডলবাস (অনলাইন & ইনব্রাঞ্চ) 
পিীক্ষাি নাি রসডলবাস 
বাাংলা ১ি পত্র বযাক্িি, ভাব-সম্প্রসািি, সািাাংশ, বাাংলা ভাষা ও সারহতয-রবষয়ক্ রডেি উত্তি। 
বাাংলা ২য় পত্র অনুবাে (ইাংডিরে প্েডক্ বাাংলা), ক্াল্পরনক্ সাংলাপ, পত্র রলিন, গ্রন্হ-সিাডলাচনা, িচনা। 

গারিরতক্ র্রুি-০১ Full Syllabus 
গারিরতক্ র্রুি-০২ Full Syllabus 

ইাংডিরে ১ি পত্র 

1.  Reading Comprehension: An unseen passage dealing with a topic relevant to our times will be set. Candidates 
 will be required to answer-  
 (a) A number of thematic questions that will test their understanding of the passage. 
 (b) A number of questions related to grammar and usage. 
2.  Candidates will be required to write a summary of the given passage in their own words within 100 words.  
3.   Candidates will have to write a letter relating to the thematic issue of the given passage to the editor of an 
 English newspaper. 

ইাংডিরে ২য় পত্র 

1.  Candidates will be required to compose an essay on a topic related to an issue of topical relevance. The essay 
must conform to the word limit set and must convey a candidate's ability to express his or her ideas clearly and 
correctly in English as well as reflect and analyze a topic of contemporary interest. 

2.  Translation from English into Bangla and Bangla into English Candidates will be required to translate a short 
 passage from Bangla into English and another from English into Bangla. 

বাাংলাডেশ রবষয়াবরল-০১ 
িুরির্ডুদ্ধি প্রক্ষাপট, িুরির্ুদ্ধ। (৫০); প্ভৌডগারলক্ পরিরচরত, েনসাংসিযাতত্ত্ব,বাাংলাডেডশি পরিডবশ এবাং রকৃ্রত, বাাংলাডেডশি রাকৃ্রতক্ 
সম্পে, রবশ্বায়ন ও বাাংলাডেশ এবাং বাাংলাডেডশি প্েন্ডাি ইস্যয ও উন্নয়ন এবাং আন্তেযারতক্ অঙ্গডন বাাংলাডেশ।(৫০) 

বাাংলাডেশ রবষয়াবরল-০২ 
সাংরবধান, সিক্াি বযবস্থা,আইনসভা, রনবযাহী রবভাগ,  রবচাি রবভাগ, পিিাষ্ট্রনীরত, বাাংলাডেডশি অেযননরতক্, বাাংলাডেডশি রনবযাচন, 
বাাংলাডেডশি িােননরতক্ েল,বাাংলাডেডশি অেযননরতক্ বযবস্থা এবাং অেযননরতক্ অঞ্চল, সিসািরয়ক্ প্র্াগাডর্াগ,অনানুিারনক্ ররতিান। 

আন্তযোরতক্ রবষয়াবরল-০১ Section – A : Conceptual Issues (40), Section – C : Problem Solving (30) 
আন্তযোরতক্ রবষয়াবরল-০২ Section – B : Empirical Issues (60) 

সাধািি রবজ্ঞান ও ররু্ু্রি-০১ General Science 

সাধািি রবজ্ঞান ও ররু্ু্রি-০২ ICT & EEE 

িানরসক্ েক্ষতা Full Syllabus 

ফাইনাল িডডল প্টস্ট (অনলাইন & ইনব্রাঞ্চ) 
 

তারিি ও বাি পিীক্ষাি নাি পিীক্ষাি ধিন ও নম্বি সিয় 
২০-১১-২১ (শরনবাি) ইাংডিরে BCS Standard Written (200 Marks) 4 hours. 
২১-১১-২১ (িরববাি) বাাংলাডেশ রবষয়াবরল BCS Standard Written (200 Marks) 4 hours. 
২২-১১-২১ (প্সািবাি) আন্তযোরতক্ রবষয়াবরল ও গারিরতক্ রু্রি BCS Standard Written (150 Marks) 3+2 hours. 
২৩-১১-২১ (িঙ্গলবাি) রবজ্ঞান ও  িানরসক্ েক্ষতা BCS Standard Written (100 Marks); MCQ (50 Marks) 3+1 hours. 
২৪-১১-২১ (বুধবাি) বাাংলা BCS Standard Written (200 Marks) 4 hours. 

 

ঢাক্াি শািাসিূহ: রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, প্িাহাম্মেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািযডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবাোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯ 
বক্রশবাোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
ঢাক্াি বাইডিি শািাসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা-০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিবারড়য়া-০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, প্নায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ প্ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্বাোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
প্গাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

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

