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

৪৪তি BCS রলরিত রি কক্াসস (অনলাইন) 
 

অনলাইন লাইভ ক্লাডসি সিয় 
সন্ধ্যা ৭:০০ টা 

অনলাইন লাইভ এক্সাডিি সিয় 
িাত ১২:০০ টা কেডক্ পডিি িাত ১১:৫৫ টা পর্সন্ত চলডে 

 

কক্াসস েযারি: ০৪ জুন, ২০২২ হডত ১৪ জুন, ২০২২ পর্সন্ত চলডে 
ম োট ক্লোস সংখ্যো- ০৫ টট, লোইভ এক্সো  - ০৩ টট 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন 

 

০৪.০৬.২০২২ (শরনোি) ৪৪তি BCS রলরিত রি কক্াসস এি কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডে (সিয় ও রলিংক্ SMS এ জানাডনা হডে) 

তারিি ও োি Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ টা) লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ টা কেডক্ পডিি িাত ১১:৫৫ টা পর্সন্ত চলডে) 

০৫.০৬.২২ (রটিিোর) রসডলোস রেডেষণ ও রিরডিং িযাডটরিয়ালস ---- 

০৭.০৬.২২ ( ঙ্গলিোর) োিংলাডেশ ও আন্তজসারতক্ রেষয়ােরল ----  

০৯.০৬.২২ (িহৃঃিোর) ইিংডিরজ  িোংলোদেশ ও আন্তর্জোটিক টিষয়োিটল (Written, 40 Marks; 60 min) 

১২.০৬.২২ (রটিিোর) গারণরতক্ র্রুি ইংদরটর্ (Written, 55 Marks; 60 min) 

১৪.০৬.২২ ( ঙ্গলিোর) পিীক্ষাি কক্ৌশল গোটিটিক যুটি (Written, 35 Marks; 60 min) 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুটিি হদি Zoom App এর  োধ্যদ । এর্ন্য প্রদিযক টশক্ষোর্জীদক আদগ মর্দকই টিদর্র ম োিোইল/লযোপটপ/মেস্কটদপ Zoom App Install 
 কদর রোখ্োর র্ন্য অনুদরোধ্ করো হদলো। 

 *  Live Class & Live Exam এ অংশগ্রহি করদি www.uttoron.academy ওদয়িসোইদট টগদয় Join Now অপশদি টক্লক কদর ভটিজকৃি মরটর্দেশি 
 িম্বর িযিহোর কদর Login করদি হদি। 
*  Daily live Exam গুদলো রুটটদি উদেটখ্ি িোটরখ্ ও স য় অনুযোয়ী অনুটিি হদি। উদেটখ্ি স দয়র  দধ্য একর্ি টশক্ষোর্জী উি Live Exam-এ একিোরই 

অংশগ্রহি করদি পোরদি। 
 

৪৪তি BCS রলরিত রি কক্াসস এি রসডলোস (অনলাইন) 
লেকচার রসডলোস 

োিংলাডেশ ও আন্তজসারতক্ রেষয়ােরল 

কলক্চাি 
োিংলাডেশ রেষয়ােরলিঃ িোংলোদেদশর মভৌগটলক আদলোচিো, িোংলোদেশ সংটিধ্োদির আদলোচিো। 
আন্তজসারতক্ রেষয়ােরলিঃ টিগি িছদরর প্রশ্ন টিদেষি (৩৫ি  টিটসএস টলটখ্ি পরীক্ষো মর্দক ৪১ি  পযজন্ত) 

ইিংডিরজ ভাষা 

কলক্চাি Previous year’s Question Analysis, Suffix-prefix, Summary, letter to the editor, mistakes in writing 

গারণরতক্ র্রুি 

কলক্চাি টিগি িছদরর প্রশ্ন টিদেষি (৩৫ি  টিটসএস টলটখ্ি পরীক্ষো মর্দক ৪১ি  পযজন্ত), ধ্োরো, টিন্যোস, লোভ-ক্ষটি 
 

রেরসএস করাগ্রাি সিংক্রান্ত কর্ডক্ান তডেযি জন্য রনডনাি নম্বিগুডলাডত কর্াগাডর্াগ ক্রুন 
 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-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, গাজীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, 
টিংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, েক্রশোজাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি োইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ টাঙ্গাইল-০১৭১৩-
২৩৬৭৩৭, পােনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িিংপুি-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, ফরিেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-
০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, েরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, 
ব্রাþণোরড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসিংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্োজাি)-
০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইেহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২,িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 
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