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

৪৩তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস (অনলাইন)   
 

*     ৪৩তি BCS রলরিত করাগ্রাডি সর্সডিাট ৮০রট কলক্চাি ক্লাস, ৮০রট রলরিত 
এক্সাি, ২৩রট ইভালডুয়শন কটস্ট, ১৩রট সার্ডেক্ট কটস্ট, ০৭রট ফাইনাল িডডল 
কটস্ট অনুরিত হডর্। 

*   ক াছাডনা রস্তুরতি েন্য রর্ষয়রভরিক্ ১২রট রলরিত ররপাডিশন রু্ক্, ০১রট রলরিত 
রশ্নর্যাাংক্, ০২রট ররডন্টড িযাপ রু্ক্ (র্াাংলাডেশ ও আর্ন্সোরতক্) এি ররডন্টড 
ক্রপ রোন ক্িা হডর্। 

*    সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্।  
*    ররতরট ক্লাডসি িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট রোন ক্িা হডর্ 
*    ররতরট ক্লাডসি রিডে রভরডও 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 উভয় 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। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি ভরতস হওয়া োডর্। 
*   রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন ভরতস হডত রভরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ ক্লাডসি সিয়সূরচ 06:30pm অনলাইন লাইভ এক্সাডিি সিয়সূরচ 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০৩) 
 

তারিি ও রেন লাইভ ক্লাস (Zoom Live) লাইভ এক্সাি (12:00am to 11:55pm) 

০৬.০২.২২ (িরর্র্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৭ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৮ Written (50 Marks); 70 min. 

০৮.০২.২২ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৯ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৭ Written (30 Marks); 60 min. 

১০.০২.২২ (র্হৃঃর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৮ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৯ Written (50 Marks); 70 min. 

১২.০২.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-11 (র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রলঃ কলক্চাি-০৬, ০৭, ০৮, ০৯) Written (100 Marks); 120 min. 

১৩.০২.২২ (িরর্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৮ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৮ Written (30 Marks); 55 min. 

১৫.০২.২২ (িঙ্গলর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৯  ারিরতক্ েরুি-০৮ Written (50 Marks); 120 min. 

১৭.০২.২২ (র্হৃঃর্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৯ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৯ Written (30 Marks); 55 min. 

১৯.০২.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-12 (রর্জ্ঞানঃ কলক্চাি-০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯) Written (45 Marks); 85 min. 

২০.০২.২২ (িরর্র্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-১০  ারিরতক্ েরুি-০৯ Written (50 Marks); 120 min. 

২২.০২.২২ (িঙ্গলর্াি)  ারিরতক্ েরুি-১০ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-১০ Written (30 Marks); 55 min. 

২৪.০২.২২ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা-০৯  ারিরতক্ েরুি-১০ Written (50 Marks); 120 min. 

২৬.০২.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-13 ( ারিরতক্ েুরিঃ কলক্চাি-০৮, ০৯, ১০) Written (50 Marks); 120 min. 

২৭.০২.২২ (িরর্র্াি) র্াাংলা-১০ র্াাংলা-০৯ Written (30 Marks); 50 min. 

০১.০৩.২২ (িঙ্গলর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-১১ র্াাংলা-১০ Written (30 Marks); 50 min. 

০৩.০৩.২২ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলা-১১ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-১১ Written (30 Marks); 55 min. 

০৫.০৩.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-14 (আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রলঃ কলক্চাি-১০, ১১) Written (45 Marks); 85 min. 

০৬.০৩.২২ (িরর্র্াি) ইাংডিরে-০৯ র্াাংলা-১১ Written (30 Marks); 50 min. 

০৮.০৩.২২ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা-১২ ইাংডিরে-০৯ Written (100 Marks); 120 min. 

১০.০৩.২২ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে-১০ র্াাংলা-১২ Written (30 Marks); 50 min. 

১২.০৩.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-15 (র্াাংলাঃ কলক্চাি-০৯, ১০, ১১, ১২) Written (60 Marks); 70 min. 

১৩.০৩.২২ (িরর্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১০ ইাংডিরে-১০ Written (100 Marks); 120 min. 

১৫.০৩.২২ (িঙ্গলর্াি) ইাংডিরে-১১ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১০ Written (50 Marks); 70 min. 

১৯.০৩.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-16 (ইাংডিরেঃ কলক্চাি-০৯, ১০, ১১) Written (100 Marks); 120 min. 

২০.০৩.২২ (িরর্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১১ ইাংডিরে-১১ Written (100 Marks); 120 min. 

২২.০৩.২২ (িঙ্গলর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-১০ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১১ Written (50 Marks); 70 min. 

২৪.০৩.২২ (র্হৃঃর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১২ রর্জ্ঞান ও রেরুি-১০ Written (40 Marks); 70 min. 

২৭.০৩.২২ (িরর্র্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-১১ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-১২ Written (50 Marks); 70 min. 

২৮.০৩.২২ (কসাির্াি) Evaluation Test-17 (র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রলঃ কলক্চাি-১০, ১১, ১২) Written (60 Marks); 75 min. 

২৯.০৩.২২ (িঙ্গলর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-১২ রর্জ্ঞান ও রেরুি-১১ Written (40 Marks); 70 min. 

৩১.০৩.২২ (র্হৃঃর্াি) ইাংডিরে-১২ রর্জ্ঞান ও রেরুি-১২ Written (40 Marks); 70 min. 

০২.০৪.২২ (শরনর্াি) Evaluation Test-18 (রর্জ্ঞান ও রেুরিঃ কলক্চাি-১০, ১১, ১২) Written (50 Marks); 95 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 ভরতসকৃ্ত 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


৪৩তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস এি রসডলর্াস (পাটস-০৩) 
লেকচার রসডলর্াস 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০৮ রিভুে সাংক্রার্ন্ উপপােয, রপথাড ািাস সাংক্রার্ন্ উপপােয, র্িৃসাংক্রার্ন্ ও চতুভুসে সাংক্রার্ন্ উপপােয। 

কলক্চাি-০৯ রিডক্ািরিরতক্, রিডক্ািরিরতক্ িান র্যর্হাি ক্ডি েূিত্ব ও উচ্চতা রনিসয় এর্াং স্থানাঙ্ক েযারিরত। 

কলক্চাি-১০ স্থানাঙ্ক েযারিরত, পরিরিরত: সিতল ও কক্ষিফল সাংক্রার্ন্ সিসযাি সিাধ্ান। 

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল 

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

কলক্চাি-১০ 
র্াাংলাডেডশি অথসননরতক্-১: উন্নয়ন পরিক্ল্পনা, অষ্টি পের্ারষসক্ী পরিক্ল্পনা, কররক্ষত পরিক্ল্পনা, SDG, রূপক্ল্প ২০৪১, কডিা েযান, উন্নয়ন পরিক্ল্পনাি 
স্তিরর্ন্যাস। 

কলক্চাি-১১ 
র্াাংলাডেডশি অথসননরতক্-২: োরিদ্র্য রর্ডিাচন, োরিদ্র্য রর্ডিাচডন সিক্াডিি  হৃীত পেডক্ষপ।রনম্ন আডয়ি কেশ কথডক্ রনম্ন িধ্য আডয়ি কেশ ও স্বডল্পান্নত কেশ কথডক্ 
উন্নয়নশীল কেশ, কি া রডেক্ট, GNP, NNP, GDP, PPP, কিরিটযান্স, িানর্সম্পে উন্নয়ডন সিক্াডিি  হৃীত পেডক্ষপ, সািারেক্ উন্নয়ন সচূডক্ র্াাংলাডেডশি 
অগ্র রত। 

কলক্চাি-১২ 
অথসননরতক্ অেল: EPZ, EEZ, BIDA, BEPZA, BEZA, রশল্পায়ডনি ররতর্ন্ধক্তা। সিসািরয়ক্ কো াডো : আইরসরট, রিরডয়াি ভূরিক্া, তথয অরধ্ক্াি এর্াং 
ই- ভনসযান্স। অনানুিারনক্ ররতিান: সুশীল সিাে, স্বাথসাডেষী ক ািী ও র্াাংলাডেডশি এনরেও। 

র্াাংলা 

কলক্চাি-০৯ আধু্রনক্ ে ু-২: ির্ীন্দ্রনাথ ঠাকুি, র্াাংলা সারহডতয পে পান্ডর্ (১. অরিয় চক্রর্তসী ২. র্দু্ধডের্ র্সু ৩. েীর্নানন্দ োশ ৪. রর্ষু্ণ কে ৫. সুধ্ীন্দ্রনাথ েি ), 
েীর্নানন্দ োস। পি রলিডনি রনয়িার্রল। 

কলক্চাি-১০ আধু্রনক্ েু -৩:  ক্ােী নেরুল ইসলাি, েসীিউদ্েীন, িারনক্ র্ডন্দযাপাধ্যায়, রিথ কচৌধু্িী ও ফিরুি আহিে এর্াং সারহতয রর্ষয়ক্ রর্রভন্ন পরিক্া। ক্াল্পরনক্ সাংলাপ। 

কলক্চাি-১১ 
আধু্রনক্ ে ু-৪: িীি িশািিফ কহাডসন, সসয়ে ওয়ালীউিাহ্, েরহি িায়হান, শহীদুিাহ ক্ায়সাি, শািসুি িাহিান, সসয়ে শািসুল হক্, শওক্ত ওসিান, িুরনি 
কচৌধু্িী, আিতারুজ্জািান ইরলয়াস, শিৎচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, হুিায়নূ আহডিে এর্াং িুরিেদু্ধ রর্ষয়ক্ রর্রভন্ন গ্রন্থ।  

কলক্চাি-১২ 
আধু্রনক্ ে ু-৫: র্রঙ্কিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, রর্ভূরতভূষি র্ডন্দযাপাধ্যায়, কিাতাডহি কহাডসন কচৌধু্িী, ক্রর্ ক্ায়ডক্ার্াে ও কর্ ি কিাডক্য়া। ভাষা আডন্দালন রর্ষয়ক্ 
রর্রভন্ন সারহতয, সম্প্ররত আডলারচত রর্রভন্ন র্াাংলা গ্রন্থ। র্াাংলা সারহতয অর্লম্বডন রর্রভন্ন চলরচ্চি।  

আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল 
কলক্চাি-১০ সিসযা সিাধ্ান–১: রিপারক্ষক্, র্হুপারক্ষক্, Land Boundary, অথসননরতক্ ও গুরুত্বপিূস চুরি।  
কলক্চাি-১১ সিসযা সিাধ্ান–২: রতযাপসন ইসুয, কেন্ডাি ইসুয, অরভর্াসন ও শিিাথসী, েলর্ায়,ু Blue Economy, Covid-19. 

ইাংডিরে 
কলক্চাি-০৯ Introduction to Reading and Reading Strategies, Guessing the meaning of the word, Paraphrasing.  
কলক্চাি-১০ Reading Comprehension-02. Understanding Themes, Answering the Thematic Questions and Choosing the Title. 
কলক্চাি-১১ Reading Comprehension-03 Understanding Themes, Answering the Thematic Questions and Choosing the Title. 
কলক্চাি-১২ Reading Comprehension-04 Framing the Summary, Writing a feature. 

রর্জ্ঞান ও রেরুি 

কলক্চাি-০৭ 
কিা  ও স্বাস্থযডসর্া (Disease & Health Care): অভার্েরনত কিা , সাংক্রিি, অযারন্টডসপরটক্, অযারন্টর্াডয়ারটক্, কোক্, হাটস অযাটাক্, িিচাপ, উচ্চিিচাপ ও 
ডায়াডর্রটস, কডঙু্গ, ডায়রিয়া, িােক্াসরি, ভযাক্রসডনশন, কচাডিি ক্ররট, িাডেযি রর্ষরক্রয়া, এক্সডি, আলট্রাডসাডনাগ্রারফ, রসরটিযান, এিআিআই, ইরসরে, 
এডন্ডাসক্রপ, কিরডওডথিারপ, কক্ডিাডথিারপ, অযানরেওগ্রারফ এর্াং তাডেি র্যর্হাি, সতক্সতা, পার্শ্সররতরক্রয়া, ক্যান্সাি, এইডস ও কহপাটাইরটডসি কিৌরলক্ ধ্ািিা। 

কলক্চাি-০৮ 

অযারসড, ক্ষািক্ ও লর্ি (Acid, Base & Salt): অযারসড ও ক্ষািডক্ি ধ্ািিা, অযারসড ও ক্ষািডক্ি সর্রশষ্টয, অম্ল- ক্ষািরনডেসশক্, রাতযরহক্ েীর্ডন অযারসড ও 
ক্ষািডক্ি র্যর্হাি এর্াং কসগুডলা র্যর্হাডিি কক্ষডি সার্ধ্ানতা, অযারসডডি অপর্যর্হাডিি সািারেক্ রভার্, পাক্স্থলীডত অযারসরডরটি ক্ািি এর্াং সরঠক্ িােয রনর্সাচন, 
pH, র্স্তুি pH -এি পরিিাপ এর্াং গুরুত্ব, লর্ি, লর্ডিি সর্রশষ্টয, রাতযরহক্ েীর্ডন লর্ডিি রডয়ােনীয়তা, কৃ্রষ এর্াং রশল্পডক্ষডি লর্ডিি র্যর্হাি। 
র্ায়িুণ্ডল (Atmosphere): েীর্িণ্ডল ও র্ারিিণ্ডল, আয়নিণ্ডল, অরক্সডেন, ক্ার্সন-ডাই-অক্সাইড ও নাইডট্রাডেডনি ভূরিক্া, রিঠা ও েূরষত পারন, পাস্তুিাইডেশন। 

কলক্চাি-০৯ 

পারন (Water): পারনি ধ্িস, পারনি  লনাঙ্ক ও সু্ফটনাঙ্ক, তরিত পরির্ারহতা, পারনি  ঠন, হাইডরাডেন র্ন্ধন, পারনি উৎস, র্াাংলাডেডশি রিঠাপারনি উৎস, পারনি 
িানেণ্ড (িাং ও স্বাে, পারনি অস্বচ্ছিতা, কতেরিয় পোডথসি উপরস্থরত, র্েসয পোডথসি উপরস্থরত, দ্র্র্ীভূত অরক্সডেন, তাপিািা, pH, লর্িািতা), পারনি পনুিার্তসন, 
পরিডর্শ সাংিক্ষডি পারনি ভূরিক্া, িানসম্মত পারনি রডয়ােনীয়তা, পারন রর্শুদ্ধক্িি (ছাাঁক্ন, কক্লারিডনশন, সু্ফটনাঙ্ক, পাতন), র্াাংলাডেডশি পারনি উৎস েূষডিি 
ক্ািি, উরিে-রািী এর্াং িানুডষি ওপি পারনেূষডিি রভার্, রর্শুদ্ধ পারনি ওপি সর্রর্শ্ক্ উষ্ণায়ডনি রভার্, পারনি েূষি ররতডিাডধ্ি কক্ৌশল এর্াং না রিডক্ি 
োয়র্দ্ধতা অথর্া েনসডচতনতা, রশল্প-ক্ািিানাি িািা পারনি েূষি ররতডিাধ্, কৃ্রষেরিি িারটি ক্ষয় িািা পারনি েূষি ররতডিাধ্, পারন উৎডসি সাংিক্ষি ও উন্নয়ন। 
আিাডেি রাকৃ্রতক্ সম্পে (Our Resources): িারট, িারটি রক্ািডভে, িারটি pH, িারটি েূষডিি ক্ািি ও রক্াি, রাকৃ্রতক্  যাস এর্াং তাি রধ্ান উপাোন, 
রাকৃ্রতক্  যাস উৎস, ররক্রয়াক্িি এর্াং র্যর্হাি, কপডট্রারলয়াি এর্াং ক্য়লা, র্নায়ন, আিাডেি রাকৃ্রতক্ সম্পডেি সীিার্দ্ধতা এর্াং সাংিক্ষি। 

কলক্চাি-১০ 
রেুরি (Computer Technology): আধু্রনক্ ক্রম্পউটাডিি  ঠন এর্াং রধ্ান র্যর্হারিক্ অাংশ, ক্রম্পউটাি রেন্ম রর্ভা , ক্রম্পউটাডিি সাংরক্ষপ্ত ইরতহাস, কক্ন্দ্রীয় 
ররক্রয়াক্িি ইউরনট, িাইডক্রারডসসি, ক্রম্পউটাডিি স্মরৃত এর্াং এডেি রক্ািডভে ও সর্রশষ্টয, ইনপটু ও আউটপটু রডভাইস এর্াং তাডেি সর্রশষ্টয ও র্যর্হাি, 
র্াডয়াডসি ভূরিক্া, র্াস আরক্সডটক্চাি, িাোিডর্াডস ও এি উপাোন, িাইডক্রারডসডসি ক্ােসক্রি ও সাং ঠন, অযারিথডিরটক্ লরেক্ ইউরনট, ক্ডন্ট্রাল ইউরনট।  

কলক্চাি-১১ 

রেুরি (Computer Technology): লযাাংগুডয়ে ট্রান্সডলটি, কটক্সট এরডটি, ক্ম্পাইলাি, ইন্টািডরটাি, ক্রম্পউটাি সফটওয়যাি, রসডস্টি সফটওয়যাি, অযারেডক্শন 
সফটওয়যাি এর্াং এি উোহিি, অপাডিরটাং সফটওয়যাি, ক্রম্পউটাি ভাইিাস, অরফস অডটাডিশন, ক্রম্পউডটশনাল র্াডয়ালরে, রা  রডোইডন ক্রম্পউটাডিি ভূরিক্া, 
করাগ্রারিাং লযাাংগুডয়ে, তাডেি টাইপ ও কলডভল, সফটওয়যাি উন্নয়ডন পেডক্ষপসিূহ, সিাডে ক্রম্পউটাডিি রভার্। 
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 রভরি কডটা ক্ডম্প্রশডনি 
ধ্ািিা, েীর্নচডক্র িারিরিরডয়া র্যর্স্থাি উন্নয়ন। 

কলক্চাি-১২ 

তথযরেরুি (Information Technology): স্থানীয় এলাক্া, শহি এলাক্া, রশস্ত এলাক্া ক্রম্পউটাি কনটওয়াক্স (LAN, MAN, WAN), লযান টডপালরে, 
কনটওয়ারক্সাং রডভাইস (িাউটাি, সুইচ, হার্), রটরসরপ আইরপ, রডটাক্ল সুযট, ইন্টািডনট, ইন্টািডনট সারভসস এর্াং করাডটাক্ল, ইন্টািডনট সারভসস করাভাইডাি এর্াং 
তাডেি োয়র্দ্ধতা, ইন্টািডনট, ইন্টািডনট ও এক্সট্রাডনট, ওয়ার্ল্স ওয়াইড ওডয়র্ কটক্ডনালরে, েনররয় ওডয়র্সাইটসিূহ, অযাক্ডসস ক্ডন্ট্রাল রসরক্উরিরট ও রাইডভরস, 
ই-কিইল, কসাসযাল রিরডয়া (কফসর্কু্, টুইটাি, ব্ল ) এর্াং এগুডলাি রভার্, রর্রভন্ন ধ্িডনি ট্রান্সরিশন রিরডয়াি উোহিি, র্যান্ডউইডথ, কটরলক্রিউরনডক্শন রসডস্টডিি 
িূল উপাোনসিূহ, কিার্াইল কটরলডফান রসডস্টি, সযাডটলাইট ক্রিউরনডক্শন রসডস্টি ও VSAT, অপরটক্যাল ফাইর্াি ক্রিউরনডক্শডনি গুরুত্ব, ওয়াই-ফাই, ই-
ক্িাসস পদ্ধরত এর্াং সিাডে এি রভার্, ই-ক্িাসস ওডয়র্সাইডটি উোহিি, B2B, B2C, এি সিাসস, স্মাটসডফান, রেরপএস। 

 

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, শারর্ন্ন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
োিার্ািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-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 
 াইর্ান্ধা-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 
কুরষ্টয়া-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, চটগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চটগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


