
 

 

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

৪৩তি BCS রলরিত ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন)   
 

*    ৪৩তম BCS লিলিত প্রোগ্রোমম সর্বমমোট ৫৮রি প্িকচোর ক্লোস, ৫৮রি লিলিত 
এক্সোম, ১৪রি ইভোিুমেশন প্টস্ট, ১৩রি সোর্মেক্ট প্টস্ট, ০৬রি ফোইনোি মমেি 
প্টস্ট অনুলিত হমর্। 

*   প্ োছোমনো রস্তুলতর েন্য লর্ষেলভলিক ১২রি লিলিত লরপোমরশন রু্ক, ০১রি লিলিত 
রশ্নর্্োাংক, ০২রি লরমটটে ম্োপ রু্ক (র্োাংিোমেশ ও আর্ন্বেোলতক) এর রিডন্িড 
ক্রি রেোন করো হমর্। 

*    সকি ক্লোস অনিোইমন Zoom App এর মোধ্্মম অনুলিত হমর্।  
*    রলতলট ক্লোমসর মোলি-কোিোর pdf ক্লোসমনোট রেোন করো হমর্ 
*    রলতলট ক্লোমসর রিডে রিরডও প্েিোর র্্র্স্থো থোকমর্ 

*  রলতলট পরীক্ষোর তোৎক্ষলিক এনালাইরসস রিডিািস রেশবন করো হমর্  
*   প্েইলি লিলিত প্টস্ট অনলাইন  এর্াং ইভ্োিুমেশন প্টস্ট, সোর্মেক্ট প্টস্ট ও ফোইনোি 
 মমেি প্টস্ট রিরিক্যারল ও অনলাইন উভে পদ্ধলতমত অনুলিত হমর্।    
*  একেন BCS রত্োশী প্েশর্্োপী D™¢vm-D‡b¥l এর প্েমকোমনো শোিোে পরীক্ষো  

    লেমত পোরমর্ এর্াং প্েমকোমনো শোিো হমত লরমটটে র্ইসমূহ সাংগ্রহ করমত পোরমর্। 
*   Auto SMS এর মোধ্্মম রলতলট প্রেোি প্ররি করো হমর্। 
*   সরোসলর ব্রোমে এমস অথর্ো অনিোইন প্পমমটট এর মোধ্্মম ভলতব হওেো েোমর্। 
*   লর্স্তোলরত েোনমত অথর্ো অনিোইমন ভলতব হমত লভলেট করুন www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইি ক্লাডসি সিয়সূরি 07:00pm অনলাইন লাইি এক্সাডিি সিয়সূরি 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০৩) 
 

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

২৫.০৪.২২ (প্সোমর্োর) ইংডিরি-০৬ আর্ন্েবোলতক লর্ষেোর্লি-০৭ Written (45 Marks); 85 min. 

২৬.০৪.২২ (মঙ্গির্োর) বাংলাডিশ রবষয়াবরল-০৯ ইাংমরলে-০৬ Written (100 Marks); 100 min. 

২৭.০৪.২২ (র্ধু্র্োর) আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-০৮ র্োাংিোমেশ লর্ষেোর্লি-০৯ Written (50 Marks); 70 min. 

২৯.০৪.২২ (শুক্রর্োর) ইংডিরি-০৭ আর্ন্েবোলতক লর্ষেোর্লি-০৮ Written (30 Marks); 55 min. 

পলর্ত্র ঈদুি লফতর উপিমক্ষ ৩০ এলরি হমত ৬ প্ম পেবর্ন্ সকি কোেবক্রম র্ন্ধ থোকমর্ । 

০৭.০৫.২২ (শলনর্োর) আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-০৯ ইাংমরলে-০৭ Written (100 Marks); 100 min. 

০৯.০৫.২২ (প্সোমর্োর) বাংলাডিশ রবষয়াবরল-১০ আর্ন্েবোলতক লর্ষেোর্লি-০৯ Written (30 Marks); 55 min. 

১০.০৫.২২ (মঙ্গির্োর) Evaluation Test-11 (আন্তিসারতক্ রবষয়াবরলিঃ প্িকচোর-০৬, ০৭, ০৮, ০৯) Written (45 Marks); 85 min. 

১১.০৫.২২ (র্ধু্র্োর) ইংডিরি-০৮ র্োাংিোমেশ লর্ষেোর্লি-১০ Written (50 Marks); 70 min. 

১৩.০৫.২২ (শুক্রর্োর) ইংডিরি-০৯ ইাংমরলে-০৮ Written (80 Marks); 100 min. 

১৪.০৫.২২ (শলনর্োর) িানরসক্ িক্ষতা-০৯ ইাংমরলে-০৯ Written (50 Marks); 80 min. 

১৫.০৫.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-12 (বাংলাডিশ রবষয়াবরলিঃ প্িকচোর-০৮, ০৯, ১০) Written (100 Marks); 120 min. 

১৬.০৫.২২ (প্সোমর্োর) ইংডিরি-১০ মোনলসক েক্ষতো-০৯ Written (50 Marks); 120 min. 

১৮.০৫.২২ (র্ধু্র্োর) িানরসক্ িক্ষতা-১০ ইাংমরলে-১০ Written (50 Marks); 80 min. 

১৯.০৫.২২ (র্হৃঃর্োর) Evaluation Test-13 (ইংডিরিিঃ প্িকচোর-০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০) Written (150 Marks); 180 min. 

২০.০৫.২২ (শুক্রর্োর) িানরসক্ িক্ষতা-১১ মোনলসক েক্ষতো-১০ Written (50 Marks); 60 min. 

২১.০৫.২২ (শলনর্োর) ---------- মোনলসক েক্ষতো-১১ Written (50 Marks); 60 min. 

২২.০৫.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-14 (িানরসক্ িক্ষতািঃ প্িকচোর-০৯, ১০, ১১) Written (50 Marks); 60 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুলিত হমর্ Zoom App এর মোধ্্মম। এেন্য রমত্ক লশক্ষোথবীমক আম  প্থমকই লনমের প্মোর্োইি/ি্োপটপ/প্েস্কটমপ Zoom App Install  
 কমর রোিোর েন্য অনুমরোধ্ করো হমিো। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি করমত www.uttoron.academy ওমের্সোইমট ল মে Join Now অপশমন লক্লক কমর ভলতবকৃত প্রলেমেশন নম্বর  
র্্র্হোর কমর Login করমত হমর্। 

 *  Daily live Exam গুমিো রুলটমন উলিলিত তোলরি ও সমে অনুেোেী অনুলিত হমর্। উলিলিত সমমের মমধ্্ একেন লশক্ষোথবী উক্ত Live Exam-এ একর্োরই 
অাংশগ্রহি করমত পোরমর্।  

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


 

 

৪৩তি BCS রলরিত ক্র্যাশ কক্াসস এি রসডলবাস (িািস-০৩) 
 

লেকচার রসডলবাস 

িানরসক্ িক্ষতা 

কলক্িাি-০৯ 
িানরসক্ িক্ষতা-১: সমস্যা সমাধান (ঘলি লর্ষেক অভীক্ষো, র্োর ও তোলরি লনিবে, প্নৌকো-প্রোত, নি-প্চৌর্োচ্চো, সমে-কোে লর্ষেক সমস্যো, শতকরো 
ও ঐলকক) যান্ত্রিক দক্ষতা (েপবমি রলতলর্ম্ব, সরি েন্ত্র ও েলটি েন্ত্র, র্ি লর্ভোেন নীলত, েন্ত্রোাংশ ও সরঞ্জোম)।  

কলক্িাি-১০ 

িানরসক্ িক্ষতা-২: সমস্যো সমোধ্োন (ে্োলমলতক সমস্যো, গড়, CLIMBING & SLIPPING, বয়স সম্পন্ত্রকিত সমস্যাবন্ত্রি) স্থানাঙ্ক সম্পকি (স্থানাঙ্ক 
বযবস্থা, ন্ত্রিত্র গণনা ও প্রাসন্ত্রিক ন্ত্রিত্র বাছাই)। সংখ্যাগত ক্ষমতা (অনুক্রম সম্পন্ত্রকিত সমস্যা, ধারার সমন্ত্রি ন্ত্রনণিয়, ন্ত্রিত্রত্র প্রদত্ত সংখ্যার যযৌন্ত্রিক 
অবস্থান ন্ত্রনণিয়, ভগ্াংশ ও দশন্ত্রমক সংখ্যার সমস্যাবন্ত্রি, শতকরা, ভগ্াংশ–অনুপাত, র্ বমূি ও ঘনমূি লনিবে, সংখ্যার ধারণা, সমীকরণ সম্পন্ত্রকিত 
সমস্যাবন্ত্রি)।  

কলক্িাি-১১ 
িানরসক্ িক্ষতা-৩: ভোষো ত প্েৌলক্তক লর্চোর (সোাংমকলতক লর্ন্যোস, শব্দ ও র্োক্  ঠন, ভোর্োথব অনুধ্োর্ন ও সলঠক শব্দ, সোেৃশ্য ও বর্সোেৃশ্য 
লর্চোর, রমক্তর সম্পকব ও লর্মশষত্ব লনিবে, লসদ্ধোর্ন্ গ্রহি ও লর্চোর েক্ষতো)। র্োনোন ও ভোষো (আধ্ুলনক র্োাংিো র্োনোমনর লনেম ও র্োনোন সনোক্তকরি, 
Spelling ও র্োক্ রকরি, সমোথবক ও লর্পরীতোথবক শব্দ, Synonyms and Antonyms)।  

বাংলাডিশ রবষয়াবরল 

কলক্িাি-০৯ 

অর্সননরতক্ অঞ্চল: EPZ, EEZ, BIDA, BEPZA, BEZA, লশল্পোেমনর রলতর্ন্ধকতো। সিসািরয়ক্ ক াগাড াগ: আইলসলট, লমলেেোর ভলূমকো, তথ্ 

অলধ্কোর এর্াং ই- ভনব্োন্স। অনানুষ্ঠারনক্ িরতষ্ঠান: সুশীি সমোে, স্বোথবোমেষী প্ োিী ও র্োাংিোমেমশর এনলেও। লর্শ্বোেন ও র্োাংিোমেশ, র্োাংিোমেমশর 

প্েটেোর ইসু্ ও উন্নেন।  

কলক্িাি-১০ 
বাংলাডিডশি িরিডবশ এবং িকৃ্রত: েির্োেুর হুমলক প্থমক মুলক্তর উপোে, পলরমর্শ সাংরক্ষমি র্োাংিোমেমশর উমে্ো  ইত্োলে।  

বাংলাডিডশি িাকৃ্রতক্ সম্পি: রোকৃলতক সম্পমের গুরুত্ব, রোকৃলতক সম্পমের অর্স্থোন, বু্ল-ইমকোনলম ইত্োলে। বাংলাডিডশি সাম্প্ররতক্ ঘিনাবরল।  

আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল 

কলক্িাি-০৮ সিসযা সিাধান–১: লিপোলক্ষক, র্হুপোলক্ষক, Land Boundary, অথবননলতক।  

কলক্িাি-০৯ সিসযা সিাধান–২: রত্োপবন ইসু্, প্েটেোর ইসু্, অলভর্োসন ও শরিোথবী, Blue Economy, Covid-19.  

ইংডিরি 

কলক্িাি-০৬ 
Reading Comprehension–01: Introduction to Reading and Reading Strategies, Guessing the meaning of the word, 

Paraphrasing, Understanding Themes, Answering the Thematic Questions and Choosing the Title. 

কলক্িাি-০৭ Reading Comprehension–02: Understanding Themes, Answering the Thematic Questions and Choosing the Title. 

কলক্িাি-০৮ Reading Comprehension–03: Framing the Summary, Writing a feature, Writing a letter to the editor.   

কলক্িাি-০৯ 
Essay Writing–01: How to write better, Constructing an Essay, A Brainstorming, Parts of an Essay, Why your Introduction 

and Conclusion Matter, Constructing a Thesis Statement, Narrative Writing, Descriptive Writing. 

কলক্িাি-১০ 

Essay Writing–02: The Expository, The Argumentative, The Persuasive Synthesis Essay, Documented Essay, Avoiding 

Plagiarism, Common Mistakes in Writing, Theoretical & Thematic Issues, Contemporary National & International Issues, 

Written Hacks, Final Suggestions from Expert. 
 

 
ঢাক্াি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূিনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরিিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-
২৩৬৮৫৭ িারলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািাি-০১৭১৩-
২৩৬৭২০  াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-
২৩৬৭১৭ কক্ানািাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বক্রশবািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি বাইডিি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, িাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংিুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়িিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়িিুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রিনািিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁিাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িরিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২,  ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণবারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িক্বািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-
২৩৬৭৫৮, কগািালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইিহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 
 


