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

৪৩তি রিরসএস রলরিত প্রাগ্রাি
অনলাইন লাইভ ক্লাসের েময়েূচি
(েন্ধ্যা ৭:০০ টা)

অনলাইন লাইভ এক্সাসমর েময়েূচি
(িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পর্যন্ত)

রিরিক্যারল এক্সাসমর েময়েূচি
(সক্াল ৮:০০ টা হডত িাত ৮:০০ টা পর্যন্ত)

রিগত িছডিি রশ্ন এনালাইরসস ক্লাস
তারিি ও িাি

Previous Question Analysis Live Class (Zoom)

তারিি ও িাি

Previous Question Analysis Live Class (Zoom)

০৮-০৫-২২ (রবিিার)

িাাংলাডেশ রিষয়ািরল

১৭-০৫-২২ (মঙ্গলিার)

সাধািণ রিজ্ঞান ও রর্ুরি

১০-০৫-২২ (মঙ্গলিার)

ইাংডিরি

১৯-০৫-২২(িৃহঃিার)

গারণরতক্ র্ুরি

১২-০৫-২২ (িৃহঃিার)

আন্তিযারতক্ রিষয়ািরল

২১-০৫-২২(শবিিার)

িানরসক্ েক্ষতা

১৫-০৫-২২ (রবিিার)

িাাংলা

-----

--------

সািডিক্ট প্টস্ট এক্সাি (রিরিক্যারল & অনলাইন)
তারিি ও িাি

Subject Test Exam

পিীক্ষাি ধিন ও নম্বি

পিীক্ষাি েময়

০১-০৬-২২ (িুধিার)

িাাংলা ১ি পত্র

Written; 100 Marks

02 Hours.

০৩-০৬-২২ (শুক্রিার)

ইাংডিরি ১ি পত্র

Written; 100 Marks

02 Hours.

০৫-০৬-২২ (রবিিার)

িাাংলাডেশ রিষয়ািরল-০১

Written; 100 Marks

02 Hours.

০৮-০৬-২২ (িুধিার)

আন্তিযারতক্ রিষয়ািরল-০১

Written; 70 Marks

01 Hr. 50 min.

১০-০৬-২২ (শুক্রিার)

গারণরতক্ র্ুরি-০১

Written; 50 Marks

02 Hours.

১২-০৬-২২(রবিিার)

সাধািণ রিজ্ঞান ও রর্ুরি-০১

Written; 60 Marks

01 Hr. 50 min.

১৫-০৬-২২ (িুধিার)

িাাংলা ২য় পত্র

Written; 100 Marks

02 Hours.

১৭-০৬-২২ (শুক্রিার)

ইাংডিরি ২য় পত্র

Written; 100 Marks

02 Hours.

১৯-০৬-২২(রবিিার)

িাাংলাডেশ রিষয়ািরল-০২

Written; 100 Marks

02 Hours.

২১-০৬-২২ (মঙ্গলিার)

আন্তিযারতক্ রিষয়ািরল-০২

Written; 60 Marks

01 Hr. 40 min.

২৩-০৬-২২ (িৃহঃিার)

গারণরতক্ র্ুরি-০২

Written; 50 Marks

02 Hours.

২৫-০৬-২২(শবিিার)

সাধািণ রিজ্ঞান ও রর্ুরি-০২

Written; 40 Marks

01 Hr. 10 min.

২৭-০৬-২২ (স ামিার)

িানরসক্ েক্ষতা

MCQ; 50 Marks

01 Hour.

িাইনাল িডডল প্টস্ট (রিরিক্যারল & অনলাইন)
তারিি ও িাি

পিীক্ষাি নাি

পিীক্ষাি ধিন ও নম্বি

পিীক্ষাি েময়

০১-০৭-২২(শুক্রিার)

ইাংডিরি

BCS Standard Written (200 Marks)

4 hours.

০৩-০৭-২২(রবিিার)

িাাংলাডেশ রিষয়ািরল

BCS Standard Written (200 Marks)

4 hours.

০৫-০৭-২২(স ামিার)

আন্তিযারতক্ রিষয়ািরল

BCS Standard Written (100 Marks)

3 hours.

১৪-০৭-২২(িৃহঃিার)

গারণরতক্ র্ুরি ও িানরসক্ েক্ষতা

BCS Standard Written (50 Marks); MCQ (50 Marks)

2+1 hours.

১৬-০৭-২২(শবিিার)

সাধািণ রিজ্ঞান ও রর্ুরি

BCS Standard Written (100 Marks)

3 hours.

১৮-০৭-২২(স ামিার)

িাাংলা

BCS Standard Written (200 Marks)

4 hours.

২২-০৭-২২ (শুক্রিার)

৪৩তি BCS রলরিত পিীক্ষা পূিযিতযী রেক্রনডেযশনািূলক্ প্সরিনাি (সিয় ও রলাংক্ SMS এ িানাডনা হডি)

সািডিক্ট িাইনাল এক্সাি এি রসডলিাস (রিরিক্যারল & অনলাইন)
পিীক্ষাি নাি

রসডলিাস

িাাংলা ১ি পত্র

িযাকরণ, ভাি- ম্প্র ারণ, ারাাংশ, িাাংলা ভাষা ও াবহত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর।

িাাংলা ২য় পত্র

অনুিাদ (ইাংশ্নরবি সেশ্নক িাাংলা), কাল্পবিক াংলাপ, পত্র বলখি, গ্রন্হ- মাশ্নলাচিা, রচিা।

গারণরতক্ র্ুরি-০১

Full Syllabus

গারণরতক্ র্ুরি-০২

Full Syllabus

ইাংডিরি 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.

ইাংডিরি 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.

িাাংলাডেশ রিষয়ািরল-০১
িাাংলাডেশ রিষয়ািরল-০২

মুবিযুশ্নের সপ্রক্ষাপট, মুবিযুে। (৫০); সভৌশ্ন াবলক পবরবচবত্, িি াং খযাত্ত্ত্ব,িাাংলাশ্নদশ্নশর পবরশ্নিশ এিাং প্রকৃবত্, িাাংলাশ্নদশ্নশর প্রাকৃবত্ক
ম্পদ, বিশ্বায়ি ও িাাংলাশ্নদশ এিাং িাাংলাশ্নদশ্নশর সিন্ডার ইস্যয ও উন্নয়ি এিাং আন্তিজাবত্ক অঙ্গশ্নি িাাংলাশ্নদশ।(৫০)
াংবিধাি, রকার িযিস্থা,আইি ভা, বিিজাহী বিভা , বিচার বিভা , পররাষ্ট্রিীবত্, িাাংলাশ্নদশ্নশর অেজনিবত্ক, িাাংলাশ্নদশ্নশর বিিজাচি, িাাংলাশ্নদশ্নশর
রািনিবত্ক দল,িাাংলাশ্নদশ্নশর অেজনিবত্ক িযিস্থা এিাং অেজনিবত্ক অঞ্চল, ম ামবয়ক সযা াশ্নযা , অিানুষ্ঠাবিক প্রবত্ষ্ঠাি।

আন্তযিারতক্ রিষয়ািরল-০১

Section – A : Conceptual Issues (40), Section – C : Problem Solving (30)

আন্তযিারতক্ রিষয়ািরল-০২

Section – B : Empirical Issues (60)

সাধািণ রিজ্ঞান ও রর্ুু্রি-০১

General Science

সাধািণ রিজ্ঞান ও রর্ুু্রি-০২

ICT & EEE

িানরসক্ েক্ষতা

Full Syllabus

অনলাইডন পিীক্ষা পদ্ধরত:
*
*

Live Exam এ অাংশগ্রহণ করশ্নত্ www.uttoron.academy ওশ্নয়ি াইশ্নট ব শ্নয় Join Now অপশশ্নি বিক কশ্নর ভবত্জকৃত্ সরবিশ্নেশি িম্বর িযিহার
কশ্নর Login করশ্নত্ হশ্নি।
Subject Final Exam গুশ্নলা রুবটশ্নি উশ্নেবখত্ ত্াবরখ ও ময় অনুযায়ী অনুবষ্ঠত্ হশ্নি। উবেবখত্ মশ্নয়র মশ্নধয একিি বশক্ষােজী উি Live Exam-এ একিারই
অাংশগ্রহণ করশ্নত্ পারশ্নি।

ঢাক্াি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূ হ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭
প্িাহাম্মেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািযডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭
িারলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০
র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপুি -০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭
প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রশিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২
ঢাক্াি িাইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩
গাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়েপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুিহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনািপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩
ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িরিেপুি -০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুল না- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩২৩৬৭২৮, প্নায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ প্িনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, প্গাপালগঞ্জ০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইেহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩

