
  

 

                                                                     ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
 

                                                   ৪৪তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস  
 

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

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

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

রশ্নর্্োাংক, ০২রি লরমটটে ম্োপ র্কু (র্োাংিোমেশ ও আর্ন্বজোলতক) 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।  

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

*    রলতলট পরীক্ষোর তোৎক্ষলিক এনালাইরসস রিডিািস রেশবন করো হমর্। 

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

     মমেি প্টস্ট  রফরিক্যারল ও অনলাইন 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 

 

অনলাইন লাইি ক্লাডসি সিয়সূরি 6.00pm অনলাইন লাইি এক্সাডিি সিয়সূরি 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লোস ও এক্সোম রুলটন (পোটব-০৩) 
 

তারিি ও রিন লাইি ক্লাস (Zoom Live) লাইি এক্সাি (12:00am to 11:55pm) 
১৪.০৮.২২ (রলর্র্োর) বাাংলা-০৭+০৮ বাাংলাডিশ রবষয়াবরল-০৬ Written (60 Marks); 80 min. 

১৬.০৮.২২ (মঙ্গির্োর) ইাংডিরি-০৯+১০ বাাংলা-০৭+০৮ Written (60 Marks); 75 min. 

১৭.০৮.২২ (র্ধু্র্োর) Evaluation Test-07 (গারণরতক্ যরুতিঃ প্িকচোর-০৪, ০৫, ০৬, ০৭) Written (50 Marks); অনলাইন-125 min, ফিফিক্যাল-120 min. 

১৮.০৮.২২ (র্হৃঃর্োর) গারণরতক্ যরুত-০৮+০৯ ইাংডিরি-০৯+১০ Written (110 Marks); 135 min. 

১৯.০৮.২২ (শুক্রর্োর) ইাংডিরি-১১ গারণরতক্ যরুত-০৮+০৯ Written (50 Marks); 120 min. 

২০.০৮.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-08 (আন্তিসারতক্ রবষয়াবরলিঃ প্িকচোর-০৫, ০৬, ০৭, ০৮)Written (60 Marks); অনলাইন-110 min, ফিফিক্যাল-105 min. 

২১.০৮.২২ (রলর্র্োর) রবজ্ঞান ও িযরুত-০৪+০৫ ইাংডিরি-১১ Written (100 Marks); 125 min. 

২৩.০৮.২২ (মঙ্গির্োর) বাাংলাডিশ রবষয়াবরল-০৭+০৮ রবজ্ঞান ও িযরুত-০৪+০৫ Written (40 Marks); 70 min. 

২৪.০৮.২২ (র্ধু্র্োর) Evaluation Test-09 (ইাংডিরিিঃ প্িকচোর-০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০) Written (100 Marks); অনলাইন-125 min, ফিফিক্যাল-120 min. 

২৫.০৮.২২ (র্হৃঃর্োর) গারণরতক্ যরুত-১০+১১ বাাংলাডিশ রবষয়াবরল-০৭+০৮ Written (60 Marks); 80 min. 

২৬.০৮.২২ (শুক্রর্োর) রবজ্ঞান ও িযরুত-০৬+০৭ গারণরতক্ যরুত-১০+১১ Written (50 Marks); 120 min. 
২৭.০৮.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-10 (বাাংলাডিশ রবষয়াবরলিঃ প্িকচোর-০৬, ০৭, ০৮) Written (100 Marks); অনলাইন-125 min, ফিফিক্যাল-120 min. 

২৮.০৮.২২ (রলর্র্োর) আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-০৯ রবজ্ঞান ও িযরুত-০৬+০৭ Written (40 Marks); 70 min. 
৩০.০৮.২২ (মঙ্গির্োর) বাাংলা-০৯+১০ আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-০৯ Written (45 Marks); 85 min. 
৩১.০৮.২২ (র্ধু্র্োর) Evaluation Test-11 (রবজ্ঞান ও িযরুতিঃ প্িকচোর-০৪, ০৫, ০৬, ০৭) Written (60 Marks); অনলাইন-110 min, ফিফিক্যাল-105 min. 

০১.০৯.২২ (র্হৃঃর্োর) িানরসক্ িক্ষতা-১২+১৩ বাাংলা-০৯+১০ Written (45 Marks); 60 min. 
০৩.০৯.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-12 (বাাংলািঃ প্িকচোর-০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০) Written (75 Marks); অনলাইন-95 min, ফিফিক্যাল-90 min. 

০৪.০৯.২২ (রলর্র্োর) আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-১০+১১ িানরসক্ িক্ষতা-১২+১৩ MCQ (50 Marks); 60 min. 
০৬.০৯.২২ (মঙ্গির্োর) বাাংলাডিশ রবষয়াবরল-০৯+১০ আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-১০+১১ Written (30 Marks); 60 min. 

০৭.০৯.২২ (র্ধু্র্োর) Review Test (গারণরতক্ যরুত) - Written (50 Marks); অনলাইন-125 min, ফিফিক্যাল-120 min. 

০৮.০৯.২২ (র্হৃঃর্োর) রবজ্ঞান ও িযরুত-০৮+০৯ বাাংলাডিশ রবষয়াবরল-০৯+১০ Written (60 Marks); 80 min. 

১০.০৯.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-14 (িানরসক্ িক্ষতািঃ প্িকচোর-১২, ১৩) MCQ (50 Marks); অনলাইন-60 min, ফিফিক্যাল-60 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 

 *  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।  

 

Review Test: গরণত Review Test এি ২৫ িাক্সস িশ্ন থাক্ডব কলক্িাি ৮-১১ কথডক্ এবাং অবরশষ্ট ২৫ িাক্সস িশ্ন থাক্ডব কলক্িাি ০১-০৭ কথডক্। 
 

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


৪৪তম BCS লিলিত ফুি প্কোসব এর লসমির্োস (পোটব-০৩) 
লেকচার রসডলবাস 

গারণরতক্ যরুত 

কলক্িাি-০৮ লিভুজ ও লপথোম োরোস সাংক্রোর্ন্ উপপোে্, র্িৃ ও চতুভুবজ সাংক্রোর্ন্ উপপোে্। 

কলক্িাি-০৯ স্থোনোঙ্ক জ্োলমলত। 

কলক্িাি-১০ লিমকোিলমলতক অনুপোত, লিমকোিলমলতর সোহোমে্ েূরত্ব ও উচ্চতো লনিবে। 

কলক্িাি-১১ পলরলমলত: সমতি ও প্ক্ষিফি সাংক্রোর্ন্ সমস্োর সমোধ্োন। 

িানরসক্ িক্ষতা 

কলক্িাি-১২ 
ঘলি লর্ষেক অভীক্ষো, র্োর ও তোলরি লনিবে, প্নৌকো- প্রোত, নি-প্চৌর্োচ্চো, সমে-কোজ লর্ষেক সমস্ো, শতকরো ও ঐলকক, েপবমি রলতলর্ম্ব, সরি েন্ত্র ও জলটি েন্ত্র, র্ি 
লর্ভোজন নীলত, েন্ত্রোাংশ ও সরঞ্জোম, লচি  িনো ও রোসলঙ্গক লচি র্োছোই ও অনুক্রম সম্পলকবত সমস্ো। 

কলক্িাি-১৩ 
লচমি রেি সাংি্োর প্েৌলক্তক অর্স্থোন লনিবে, ভোষো ত প্েৌলক্তক লর্চোর, শব্দ ও র্োক্  ঠন, সোেশৃ্ ও বর্সোেশৃ্ লর্চোর, রমক্তর সম্পকব ও লর্মশষত্ব লনিবে, লসদ্ধোর্ন্ গ্রহি 
ও লর্চোর েক্ষতো। 

বাাংলাডিশ রবষয়াবরল 

কলক্িাি-০৭ িুরতযডুদ্ধি কিক্ষািি: ১৯৭১ সোমির ১০ এলরি প্থমক ১৬ লেমসম্বর পেবর্ন্। 
কলক্িাি-০৮ িুরতযদু্ধ িিবতসী কিক্ষািি: ১৯৭১ সোমির ১৬ লেমসম্বর প্থমক ১৯৭৫ সোমির ১৫ আ স্ট র্ঙ্গর্নু্ধ হত্োকোণ্ড পেবর্ন্। মুলজর্ শতর্ষব ও স্বোধ্ীনতোর সুর্িব জের্ন্ী।  
কলক্িাি-০৯ সাংরবধান ও সাংরবধাডনি রবরিন্ন সাংডশাধনী এবাং তফরসলসিূহ। 
কলক্িাি-১০  রনবসাহী রবিাগ এর্াং আইন লর্ভো । 

বাাংলা 

কলক্িাি-০৭ 
আধুরনক্ যগু: ে ুসলন্ধক্ষি ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্োরীচোাঁে লমি, বরিিিন্দ্র িডটািাধযায়, ঈশ্বরচন্দ্র লর্ে্োসো র, লর্হোরীিোি চক্রর্তবী, েীনর্নু্ধ লমি ও মোইমকি মধু্সেূন 
েি। িরতডবিন রলিডনি রনয়িাবরল। 

কলক্িাি-০৮ 
আধুরনক্ যগু:  ক্ািী নিরুল ইসলাি, জসীম উদ্েীন, মোলনক র্ম্্োপোধ্্োে, রমথ প্চৌধু্রী ও ফররুি আহমে এর্াং সোলহত্ লর্ষেক লর্লভন্ন পলিকো। ক্াল্পরনক্ 
সাংলাি। 

কলক্িাি-০৯ আধুরনক্ যগু: র্োাংিো সোলহমত্ পে পোণ্ডর্ (১. অলমে চক্রর্তবী ২. র্দু্ধমের্ র্সু ৩. জীর্নোন্ েোশ ৪. লর্ষু্ণ প্ে ৫. সুধ্ীন্দ্রনোথ েি), িত্র রলিডনি রনয়িাবরল। 
কলক্িাি-১০ আধুরনক্ যগু: লর্ভূলতভূষি র্ম্্োপোধ্্োে, প্মোতোমহর প্হোমসন প্চৌধু্রী, কলর্ কোেমকোর্োে ও প্র্ ম প্রোমকেো। 

আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল 

কলক্িাি-০৯ আন্তিসারতক্ অঙ্গডন বাাংলাডিশ: র্ি অজবন, চ্োমিঞ্জ ও ভলর্ষ্ৎ লেকলনমেবশনো (১৯৭১-২০২১), র্োাংিোমেমশর বর্মেলশক নীলত, সমুদ্র লর্জে (সুনীি অথবনীলত)  

কলক্িাি-১০ সিসযা সিাধান: লিপোলক্ষক, র্হুপোলক্ষক, Land Boundary, অথবননলতক ও গুরুত্বপিূব চুলক্ত। 

কলক্িাি-১১ সিসযা সিাধান: রত্োপবন ইসু্, প্জটেোর ইসু্, অলভর্োসন ও শরিোথবী, জির্োে,ু Blue Economy, Covid-19. 

ইাংডিরি 

কলক্িাি-০৯ Translation 6: Translating the literature, Your Vocabulary Repertoire-05 (T-Z) 

কলক্িাি-১০ Reading Comprehension-01: Introduction to Reading Strategies, Guessing the meaning of the word, Paraphrasing. 

কলক্িাি-১১ Reading Comprehension-02: Understanding Themes, Answering the Thematic Questions and Choosing the Title. 

রবজ্ঞান ও িযরুত 

কলক্িাি-০৪ 
ক্রিউিাি িযরুত: ি্োাংগুমেজ ট্রোন্সমিটর, কম্পোইিোর, ইটটোরমরটোর, কলম্পউটোর সফটওে্োর, লসমস্টম সফটওে্োর, অ্োলিমকশন সফটওে্োর এর্াং এর উেোহরি, 
অপোমরলটাং সফটওে্োর ও কলম্পউটোর ভোইরোস। 

কলক্িাি-০৫ 
ক্রিউিাি িযরুত: আধু্লনক কলম্পউটোমরর  ঠন এর্াং রধ্োন র্্র্হোলরক অাংশ, প্কন্দ্রীে রলক্রেোকরি ইউলনট, মোইমক্রোরমসসর, কলম্পউটোমরর স্মলৃত এর্াং এমের 
রকোরমভে ও বর্লশষ্ট্্, ইনপটু ও আউটপটু লেভোইস, মোইমক্রোরমসমসর কোেবক্রম ও সাং ঠন, অ্োলরথমমলটক িলজক ইউলনট, কমটট্রোি ইউলনট। 

কলক্িাি-০৬ 
তথয িযরুত: টমপোিলজ, প্নটওেোলকবাং লেভোইস (রোউটোর, সুইচ, হোর্), ওমের্সোইটসমূহ, অ্োকমসস কমটট্রোি লসলকউলরলট ও রোইমভলস, ই-প্মইি, প্সোস্োি লমলেেো 
(প্ফসর্কু, টুইটোর, ব্ল ) প্মোর্োইি প্টলিমফোন লসমস্টম, স্োমটিোইট কলমউলনমকশন লসমস্টম ও VSAT, অপলটক্োি ফোইর্োর কলমউলনমকশমনর গুরুত্ব, ওেোই-ফোই, ই-
কমোসব। 

কলক্িাি-০৭ 
ইডলক্ট্ররনক্স িযরুত: অ্োমলিফোেোর ও ওলসমিটর, প্রোধ্, প্রোধ্মকর রকোরমভে, পলরর্োলহতো, ওহম লমটোর, ধ্োরকত্ব, ধ্োরক। প্মৌলিক আরএিলস র্তবনীর রলতলক্রেো, 
সোইনুসেেোি প্ভোমিজ অথর্ো লর্দ্য্ৎরর্োমহর উপোেোন। 

কলক্িাি-০৮ জিবিযরুত: প্ক্রোমমোমসোম, DNA, RNA, ফমরনলসক প্টস্ট, মোনুমষর প্জমনলটক লর্শঙৃ্খিো, জীর্রেলুক্ত ও লজন রমকৌশি, প্ক্লোলনাং, প্ক্লোলনাংমের সোমোলজক রভোর্।  

কলক্িাি-০৯ 
িািয ও িরুষ্ট: কোমর্বোহোইমেট, আলমষ, চলর্ব ও লিলপে, লভটোলমন, কোমর্বোহোইমেট ও প্রোলটমনর রকোরমভে এর্াং উৎস, পলুষ্ট্গুি, সুষম িোমে্র তোলিকো, সুষম িোমে্র 
লপরোলমে, র্লে মোস ইনমেক্স (BMI), ফোস্টফুে অথর্ো জোাংকফুে, িোে্ সাংরক্ষমির লর্লভন্ন রলক্রেো, িোে্ সাংরক্ষমি রোসোেলনমকর র্্র্হোর এর্াং তোর শোরীলরক রভোর্। 

 


