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

৪৪তি BCS Preli 1 Week রি কক্াসস (অনলাইন) 
 

অনলাইন লাইভ ক্লাডসি সিয় সন্ধ্যা ৬:৩০ টা অনলাইন লাইভ এক্সাডিি সিয় সক্াল ৬:০০ টা কেডক্ িাত ১১:৫৫ টা পর্সন্ত চলডে 
 

কক্াসস েযারি: ০৬ নডভম্বি, ২০২১ হডত ১২ নডভম্বি, ২০২১ পর্সন্ত চলডে 
কিাট ক্লাস সংখ্যা- ০৩ রট, Daily Live & Practice Exam- ০৬ কসট, Weekly Live & Practice Exam- ০২ কসট 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন 

 

০৫.১১.২০২১ (শুক্রোি) রি ক্লাস-পিীক্ষাি ওরিডয়ডন্টশন কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডে (সিয় ও রলংক্ SMS এ জানাডনা হডে) 

তারিখ্ ও োি Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা) লাইভ এক্সাি (সক্াল ৬:০০ টা কেডক্ িাত ১১:৫৫ টা পর্সন্ত চলডে) 

০৬.১১.২১ (শরনোি) োংলাডেশ রেষয়ােরল ---- 

০৮.১১.২১ (কসািোি) ইংডিরজ ভাষা ও সারহতয োংলাডেশ রেষয়ােরল এক্সাি MCQ (30×1=30); 15 min. 

১০.১১.২১ (েুধ্োি) গারিরতক্ র্রুি ও িানরসক্ েক্ষতা ইংডিরজ ভাষা ও সারহতয এক্সাি MCQ (30×1=30); 15 min. 

১১.১১.২১ (েহৃঃোি) ---- গারিরতক্ র্রুি ও িানরসক্ েক্ষতা এক্সাি MCQ (30×1=30); 20 min. 

১২.১১.২১ (শুক্রোি) Weekly Exam-01 (োংলাডেশ রেষয়ােরল, ইংডিরজ ভাষা ও সারহতয, গারিরতক্ রু্রি ও িানরসক্ েক্ষতা) MCQ (100×1=100); 45 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

*  Live Class অনুরিত হডে Zoom App এি িাধ্যডি। এজন্য প্রডতযক্ রশক্ষােসীডক্ আডগ কেডক্ই রনডজি কিাোইল/লযাপটপ/কডিটডপ Zoom 

App Install ক্ডি িাখ্াি জন্য অনুডিাধ্ ক্িা হল। 
*  Live Class & Live Exam এ অংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়েসাইডট রগডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি ভরতসকৃ্ত 

কিরজডেশন নম্বি েযেহাি ক্ডি Login ক্িডত হডে। 
*  Daily & Weekly Live Exam গুডলা রুরটডন উডেরখ্ত তারিখ্ ও সিয় অনুর্ায়ী অনুরিত হডে। উডেরখ্ত সিডয়ি িডধ্য এক্জন রশক্ষােসী উি 

Live Exam-এ এক্োিই অংশগ্রহি ক্িডত পািডে। অরধ্ক্ অনুশীলডনি জন্য রশক্ষােসীিা এক্ই রসডলোডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্োি 
অংশগ্রহি ক্িডত পািডে। 

 

৪৪তি BCS Preli 1 Weeks রি কক্াসস রসডলোস (অনলাইন) 
 

লেকচার রসডলোস 
োংলাডেশ রেষয়ােরল 

কলক্চাি োংলাডেডশি ইরতহাস (১৯৪৭-১৯৭১), োংলাডেশ সংরেধ্ান, অেসননরতক্ সিীক্ষা। 

ইংডিরজ ভাষা ও সারহতয 
কলক্চাি Literature (Era Analysis + Important writer), Grammar (Clause, Subject verb agreement, Preposition) 

গারিরতক্ রু্রি ও িানরসক্ েক্ষতা 
কলক্চাি রেগত েছডিি প্রশ্ন রেডেষি (সমাবেশ ও বেন্যাস, সম্ভােযতা, ধারা), ভাষাগত ল ৌবিক বেচার (বকাব িং, ক্র্যাবকিং, মযাবচিং) 

 

অনলাইন কপ্রাগ্রাি সংক্রান্ত কর্ডক্ান তডেযি জন্য রনডনাি নম্বিগুডলাডত কর্াগাডর্াগ ক্রুন 
 

ঢাক্াি পিীক্ষাি কক্ন্দ্রসিহূ: রিিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাে.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরজিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
িারলোগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, োসাডো-০১৭১৩-২৩৬৭২২, েনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীোজাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
র্াত্রাোড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, েক্রশোজাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি োইডিি পিীক্ষাি কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পােনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইোন্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, েগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনাজপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনোেগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্লুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, েরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিোরড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্োজাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

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

