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৪৪তম BCS লিলিত ফুি ক োর্স  
 

*     ৪৪তম BCS লিলিত প্রোগ্রোমম সর্বমমোট ৮০লি প্িকচোর ক্লোস, ৮০লি লিলিত 

এক্সোম, ১৯লট ইভোিমুেশন প্টস্ট, ০৬লি ফোইনোি মমেি প্টস্ট অনুলিত হমর্। 

*   প্ োছোমনো রস্তুলতর জন্য লর্ষেলভলিক ১২লি লিলিত লরপোমরশন র্কু, ০১লি লিলিত 

রশ্নর্্োাংক, ০২লি লরমটটে ম্োপ র্কু (র্োাংিোমেশ ও আর্ন্বজোলতক) এর লিন্টিড  লি 

রেোন করো হমর্। 

*    সকি ক্লোস অনিোইমন Zoom App এর মোধ্্মম অনুলিত হমর্।  

*    রলতলট ক্লোমসর মোলি-কোিোর pdf ক্লোসমনোট রেোন করো হমর্ 

*    রলতলট ক্লোমসর লিন্ে লিলডও প্েিোর র্্র্স্থো থোকমর্।  

*    প্ে প্কোন সমস্োর সমোধ্োন এর্াং নতুন তমথ্র আপমেমটর জন্য Join করুন  
      প্ফসরু্ক গ্রুপ          BCS উত্তিণ 

*    রলতলট পরীক্ষোর তোৎক্ষলিক এনোিোইলর্র্ লিন্িোিস রেশবন করো হমর্  

*   প্েইলি লিলিত প্টস্ট অনিোইন  এর্াং ইভোিমুেশোন প্টস্ট, সোর্মজক্ট প্টস্ট ও ফোইনোি     

     মমেি প্টস্ট  লফলি যোলি ও অনিোইন উভে পদ্ধলতমত অনুলিত হমর্।    

*   একজন 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 প্রজোি প্ররি করো হমর্। 

*   সরোসলর ব্রোমে এমস অথর্ো অনিোইন প্পমমটট এর মোধ্্মম ভলতব হওেো েোমর্। 

*   লর্স্তোলরত জোনমত অথর্ো অনিোইমন ভলতব হমত লভলজট করুন www.uttoron.academy 

*   Helpline - 09666775566 

 

অনিোইন িোইি ক্লোন্র্ি র্ময়রূ্লি 6.00pm অনিোইন িোইি এক্সোন্মি র্ময়রূ্লি 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লোস ও এক্সোম রুলটন (পোটব-০২) 
 

তোলিি ও লিন িোইি ক্লোর্ (Zoom Live) িোইি এক্সোম (12:00am to 11:55pm) 

১৭.০৭.২২ (রলর্র্োর) আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৩+০৪ গোলণলত  যলুি-০৩ Written (50 Marks); 120 min. 

১৯.০৭.২২ (মঙ্গির্োর) িোাংিো-০২ আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৩+০৪ Written (40 Marks); 75 min. 

২১.০৭.২২ (র্হৃঃর্োর) ইাংন্িলি-০৩+০৪ িোাংিো-০২ Written (30 Marks); 40 min. 

২২.০৭.২২ (শুক্রর্োর) িোাংিোন্িশ লিষয়োিলি-০২+০৩ ইাংন্িলি-০৩+০৪ Written (65 Marks); 85 min. 

২৩.০৭.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-02(আন্তিসোলত  লিষয়োিলিিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩, ০৪)Written (60 Marks); অনলাইন-110 min, ফিফিক্যাল-105 min. 

২৪.০৭.২২ (রলর্র্োর) লিজ্ঞোন ও িযলুি-০২+০৩ িোাংিোন্িশ লিষয়োিলি-০২+০৩ Written (60 Marks); 80 min. 

২৬.০৭.২২ (মঙ্গির্োর) গোলণলত  যলুি-০৪+০৫ লিজ্ঞোন ও িযলুি-০২+০৩ Written (30 Marks); 60 min. 

২৮.০৭.২২ (র্হৃঃর্োর) িোাংিো-০৩+০৪ গোলণলত  যলুি-০৪+০৫ Written (50 Marks); 120 min. 

২৯.০৭.২২ (শুক্রর্োর) িোাংিোন্িশ লিষয়োিলি-০৪+০৫ িোাংিো-০৩+০৪ Written (45 Marks); 60 min. 

৩০.০৭.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-03 (ইাংন্িলিিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩, ০৪) Written (100 Marks); অনলাইন-125 min, ফিফিক্যাল-120 min. 

৩১.০৭.২২ (রলর্র্োর) আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৫+০৬ িোাংিোন্িশ লিষয়োিলি-০৪+০৫ Written (60 Marks); 80 min. 

০২.০৮.২২ (মঙ্গির্োর) গোলণলত  যলুি-০৬+০৭ আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৫+০৬ Written (45 Marks); 85 min. 

০৪.০৮.২২ (র্হৃঃর্োর) ইাংন্িলি-০৫+০৬ গোলণলত  যলুি-০৬+০৭ Written (50 Marks); 120 min. 

০৫.০৮.২২ (শুক্রর্োর) আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৭ ইাংন্িলি-০৫+০৬ Written (50 Marks); 65 min. 

০৬.০৮.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-04 (িোাংিোিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩, ০৪) Written (70 Marks); অনলাইন-90 min, ফিফিক্যাল-85 min. 

০৭.০৮.২২ (রলর্র্োর) িোাংিো-০৫+০৬ আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৭ Written (45 Marks); 85 min. 

০৮.০৮.২২ (প্সোমর্োর) আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৮ িোাংিো-০৫+০৬ Written (45 Marks); 60 min. 

১০.০৮.২২ (রু্ধ্র্োর) Evaluation Test-05 (িোাংিোন্িশ লিষয়োিলিিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫) Written (100 Marks); অনলাইন-125 min, ফিফিক্যাল-120 min. 

১১.০৮.২২ (র্হৃঃর্োর) ইাংন্িলি-০৭+০৮ আন্তিসোলত  লিষয়োিলি-০৮ Written (45 Marks); 85 min. 

১২.০৮.২২ (শুক্রর্োর) িোাংিোন্িশ লিষয়োিলি-০৬ ইাংন্িলি-০৭+০৮ Written (50 Marks); 65 min. 

১৩.০৮.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-06 (লিজ্ঞোন ও িযলুিিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩) Written (60 Marks); অনলাইন-110 min, ফিফিক্যাল-105 min. 
 

অনিোইন্ন ক্লোর্ ও িিীক্ষো িদ্ধলত: 
 

 *  Live Class অনুলিত হমর্ Zoom App এর মোধ্্মম। এজন্য রমত্ক লশক্ষোথবীমক আম  প্থমকই লনমজর প্মোর্োইি/ি্োপটপ/প্েস্কটমপ Zoom App Install  

 কমর রোিোর জন্য অনুমরোধ্ করো হমিো। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি করমত www.uttoron.academy ওমের্সোইমট ল মে Join Now অপশমন লক্লক কমর ভলতবকৃত প্রলজমেশন নম্বর  

র্্র্হোর কমর Login করমত হমর্। 

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

অাংশগ্রহি করমত পোরমর্।  

https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


৪৪তম BCS লিলিত ফুি প্কোসব এর লসমির্োস (পোটব-০২) 
লেকচার লর্ন্িিোর্ 

গোলণলত  যলুি 

কি িোি-০৪ র্ীজ োলিলতক সতূ্রোর্লি, র্ীজ োলিলতক সরিীকরি, উৎপোেমক লর্মেষি, লিঘোত সমীকরি, দুই ও লতন চিকলর্লশষ্ট সমীকরি এর্াং অসমতো। 

কি িোি-০৫ অনুক্রম, সমোর্ন্র ও গুমিোির ধ্োরো, সচূক ও ি োলরেম এর্াং তোমের ফোাংশন সমূহ। 

কি িোি-০৬ প্সট তত্ত্ব ও প্ভনলচত্র, লর্ন্যোস। 

কি িোি-০৭ সমোমর্শ ও সম্ভোর্্তো। 

িোাংিোন্িশ লিষয়োিলি 

কি িোি-০২ 
িনর্াংিযোতত্ত্ব, উপজোলতমের অর্স্থোন, রোচীনকোি প্থমক সোমসমলেক কোি পেবর্ন্ (১৯৪৭ সোমির পমূর্ব) ঐলতহোলসক গুরুত্বপিূব ঘটনো। র্োাংিোমেমশর সমোজ, সোলহত্ 
ও সাংস্কলৃত।

কি িোি-০৩ িোাংিোন্িন্শি িলিন্িশ এিাং ি ৃলত, র্োাংিোমেমশর রোকৃলতক সম্পে, ব্ল-ুইমকোনলম।
কি িোি-০৪ িোাংিোন্িন্শি অর্সনীলত, উন্নেন পলরকল্পনো, অষ্টম পের্োলষবক পলরকল্পনো, প্রলক্ষত পলরকল্পনো ও SDG । রূপকল্প ২০৪১, প্েিো প্ল্্োন ২১০০।

কি িোি-০৫ 
উন্নেন পলরকল্পনোর স্তরলর্ন্যোস, েোলরদ্র্্ লর্মমোচন, েোলরদ্র্্ লর্মমোচমন সরকোমরর  হৃীত পেমক্ষপ। প্ম ো রমজক্ট। অর্সননলত  অঞ্চি, লশল্পোেমনর রলতর্ন্ধকতো। 
র্োাংিোমেমশর সোম্প্রলতক ঘটনোর্লি।

কি িোি-০৬ মুলিযনু্দ্ধি কিক্ষোিি: ১৯৪৭ সোি প্থমক ১৯৭১ সোমির মোচব পেবর্ন্ গুরুত্বপিূব ঘটনোক্রম। 

িোাংিো 
কি িোি-০২ লর্লভন্ন রলক্রেোে শব্দ  ঠন। রর্োে-রর্চমনর লনলহতোথব রকোশ, র্োগ্ধ্োরো। 
কি িোি-০৩ িোনোন ও িোনোন্নি লনয়ম এিাং িোি-র্ম্প্রর্োিণ। 
কি িোি-০৪ িো য শুলদ্ধ, িন্য়োগ-অিিন্য়োগ, িো য গঠন ও রূিোন্তি। 
কি িোি-০৫ রোচীন ে ু, ে ু লর্ভো  ও িযসোিি, অন্ধকোর ে ু, েোক ও িনোর র্চন, র্োিোাংশ/র্োিমমস। 

কি িোি-০৬ 
শ্রীকৃষ্ণকীতবন, বর্ষ্ণর্ পেোর্লি, মঙ্গি োিয, অনুর্োে সোলহত্, প্রোমোলটটক রিমেোপোি্োন ও আিো োন িোির্িো, প্িোকসোলহত্, কলর্ োন ও পুুঁলথসোলহত্ এর্াং মলসবেো 
সোলহত্। 

আন্তিসোলত  লিষয়োিলি 

কি িোি-০৩ 
বিন্িলশ  নীলত ও কূিনীলত (ধ্োরিো, লসদ্ধোর্ন্ গ্রহি রলক্রেো, কোেবোর্লি, কূটনীলতকমের অর্্োহলত ও েোেমুলক্ত), 
আন্তিসোলত  অর্সননলত  র্ম্প স, মুক্ত র্োলিজ্, সাংরক্ষির্োে, বর্মেলশক সোহোে্, ঋি সাংকট, লর্মেশী রত্ক্ষ লর্লনমেো , আলথবক উেোরীকরি, বর্লিক েোলরদ্র্্, 
এমলেলজ ও এসলেলজ। 

কি িোি-০৪ 
িধোন ধোিণো ও মতিোি, লর্িোেন ও নেো লর্ির্্র্স্থো। 
বিলি  িলিন্িশ ও জির্োে ুকূটনীলত। 

কি িোি-০৫ 
িোলতর্াংঘ িযিস্থো, উন্নেনশীি প্েশগুমিোর LDC প্থমক উিরমির চ্োমিঞ্জ (র্োাংিোমেশ ও আর্ন্জবোলতক), মোনর্োলধ্কোর এমজটেো, পলরমর্শ ত এমজটেো, আর্ন্জবোলতক 
লর্চোর আেোিত এর্াং নোরীর ক্ষমতোেন। 

কি িোি-০৬ 
িলক্ষণ এলশয়োি িোিনীলত, ভোরত র্োাংিোমেশ সম্পকব, র্োাংিোমেশ লমেোনমোর সম্পকব। 
লিন্িি িধোন শলির্মূন্েি মন্ধয বিন্িলশ  র্ম্প স (মোলকবন েকু্তরোষ্ট্র, রোলশেো, চীন, ভোরত) 

কি িোি-০৭ 
বিলি  উন্িযোগ ও িলতষ্ঠোনর্মূে, WB, COP, BRICS, WHO ইত্োলে। 
আঞ্চলি  িলতষ্ঠোন: RCEP, BIMSTEC, SAARC, ASEAN, NATO, EU এর্াং প্কোলভে -১৯ সমেকোিীন ও পরর্তবী লর্ি র্্র্স্থো। 

কি িোি-০৮ 
ির্ম লিিযদু্ধ িিিতসী িধোন র্মর্যো ও র্াংঘোত: মধ্্রোচ্ সাংকট, 
লিতীয় লিিযদু্ধ িিিতসী িধোন র্মর্যো ও র্াংঘোত: লমেোনমোমর প্সনো অভু্ত্থোন, আফ োলনস্তোমনর তোমির্োমনর উত্থোন, ইউমক্রন-রোলশেো পলরলস্থলত, শ্রীিঙ্কো সাংকট। 

ইাংন্িলি 

কি িোি-০৩ Using Appropriate Capitalization, Punctuation and Quotation marks, Writing the Conditionals, Using the Appositives, Introductory Phrases 

and Embedded Questions, Common Mistakes in Writing, (Solving Question No. 5) 

কি িোি-০৪ Translation 1: Introduction to Translation. 

কি িোি-০৫ Translation 2: Basic Translation, Your Vocabulary Repertoire-01 (A-C) 

কি িোি-০৬ Translation 3: An Ideal Translation, Your Vocabulary Repertoire-02 (D-F) 

কি িোি-০৭ Translation 4: Hands on Experience, Your Vocabulary Repertoire-03 (G-M) 

কি িোি-০৮ Translation 5: Thematic Translation, Your Vocabulary Repertoire-04 (N-S) 

লিজ্ঞোন ও িযলুি 

কি িোি-০২ শব্দ: টোনো তোমর লস্থর তরমঙ্গর উৎপলি, আড় কম্পমনর সতূ্র, েপিোর লক্রেো ও েপিোর লক্রেোর রমেো  এর্াং সীমোর্দ্ধতো, রলতধ্বলন, শব্দতরমঙ্গর প্শোষি। 

কি িোি-০৩ ইন্ি লি যোি িযলুি: ওহমমর সতূ্র, বর্দু্লতক ক্ষমতো ও শলক্ত, তলড়ৎমচৌম্বক আমর্শ ও কোশবমফর প্ভোমিজ সতূ্র, প্শ্রলির্তবনী। 

 


