
  

 

                                                                     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-০৪) 
 

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

১১.০৯.২২ (রলর্র্োর) ইংডিরি-১২+১৩ রিজ্ঞান ও িযরুি-০৮+০৯ Written (30 Marks); 60 min. 

১৩.০৯.২২ (মঙ্গির্োর) িাংলা-১১+১২ ইংডিরি-১২+১৩ Written (60 Marks); 75 min. 

১৪.০৯.২২ (র্ধু্র্োর) Review Test (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল) Written (80 Marks); অনলাইন-155 min, ফিফিক্যাল-145 min. 

১৫.০৯.২২ (র্হৃঃর্োর) ইংডিরি-১৪+১৫ িাংলা-১১+১২ Written (45 Marks); 60 min. 

১৬.০৯.২২ (শুক্রর্োর) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১১+১২ ইংডিরি-১৪+১৫ Written (100 Marks); 130 min. 

১৭.০৯.২২ (শলনর্োর) Review Test (ইংডিরি) Written (200 Marks); অনলাইন-250 min, ফিফিক্যাল-240 min. 

১৮.০৯.২২ (রলর্র্োর) িাংলা-১৩+১৪ িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১১+১২ Written (60 Marks); 80 min. 

২০.০৯.২২ (মঙ্গির্োর) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১৩+১৪ িাংলা-১৩+১৪ Written (70 Marks); 90 min. 

২১.০৯.২২ (র্ধু্র্োর) Review Test (িাংলা) Written (100 Marks); অনলাইন-130 min, ফিফিক্যাল-120 min. 

২২.০৯.২২ (র্হৃঃর্োর) রিজ্ঞান ও িযরুি-১০+১১ িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১৩+১৪ Written (60 Marks); 80 min. 

২৪.০৯.২২ (শলনর্োর) Review Test (িাংলাডিশ রিষয়ািরল) Written (120 Marks); অনলাইন-155 min, ফিফিক্যাল-145 min. 

২৫.০৯.২২ (রলর্র্োর) রিজ্ঞান ও িযরুি-১২+১৩ রিজ্ঞান ও িযরুি-১০+১১ Written (30 Marks); 60 min. 

২৭.০৯.২২ (মঙ্গির্োর) ---- রিজ্ঞান ও িযরুি-১২+১৩ Written (30 Marks); 60 min. 

২৮.০৯.২২ (র্ধু্র্োর) Review Test (রিজ্ঞান ও িযরুি) Written (80 Marks); অনলাইন-155 min, ফিফিক্যাল-145 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।  

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


৪৪তম BCS লিলিত ফুি প্কোসব এর লসমির্োস (পোটব-০৪) 
লেকচার রসডলিাস 

িাংলা 

কলক্িাি-১১ 
আধরুনক্ যগু: িীি িশািিফ ক াডসন, সসেে ওেোিীউিোহ্, জলহর রোেহোন, শহীদুিোহ কোেসোর, সসেে শোমসুি হক, মনুীর প্চৌধ্রুী, আিতোরুজ্জোমোন 
ইলিেোস, শরৎচন্দ্র চমটোপোধ্্োে। 

কলক্িাি-১২ 
িাষা আডদালন রিষয়ক্ রিরিন্ন সার তয, সম্প্রলত আমিোলচত লর্লভন্ন র্োাংিো গ্রটথ। সোলহত্ লর্ষেক লর্লভন্ন পলিকো, র্োাংিো সোলহত্ অর্িম্বমন লর্লভন্ন 
চিলিি।  

কলক্িাি-১৩ িিীন্দ্রনাথ ঠাকুি, শওক্ত ওসিান, শািসুি িা িান এিং হুিায়নূ আ ডিি। 

কলক্িাি-১৪ িিনা এিং গ্রন্থ-সিাডলািনা। 

ইংডিরি 

কলক্িাি-১২ Reading Comprehension-03: Framing the Summary, Writing a feature. 

কলক্িাি-১৩ Reading Comprehension-04: Writing a letter to the Editor. 

কলক্িাি-১৪ Essay Writing  

কলক্িাি-১৫ Translation Practice. 

িাংলাডিশ রিষয়ািরল 

কলক্িাি-১১ রিিাি রিিাগ, র্োাংিোমেমশর প্জটেোর ইসু্ ও উন্নেন এর্াং র্োাংিোমেমশর সোম্প্রলতক ঘটনোর্লি। 

কলক্িাি-১২ 
িিিাষ্ট্রনীরত এিং আর্ন্জবোলতক অথবননলতক রলতিোন, সর্মেলশক সোহোে্ ও আর্ন্জবোলতক র্োলিজ্, অথবননলতক কূটনীলত ও শ্রমকূটনীলত, আর্ন্জবোলতক 
অঙ্গমন র্োাংিোমেশ। 

কলক্িাি-১৩ 
িাংলাডিডশি রনিসািন ও লনর্বোচন কলমশমনর  ঠন ও কোেবোর্লি।  
র্োাংিোমেমশর রোজননলতক েি ও ১৯৭২ সোি প্থমক র্তবমোন পেবর্ন্ রোজননলতক ধ্োরো। 

কলক্িাি-১৪ 
সািসিরয়ক্ কযাগাডযাগ ও আইলসলট, তথ্ অলধ্কোর এর্াং ই- ভনব্োন্স। 
অনানুষ্ঠারনক্ িরতষ্ঠান: সুশীি সমোজ, স্বোথবোমেষী প্ োিী ও র্োাংিোমেমশর এনলজও। 

রিজ্ঞান ও িযরুি 

কলক্িাি-১০ 
কিাগ ও স্বাস্থ্যডসিা: অ্োলটটমসপলটক, অ্োলটটর্োমেোলটক, প্েোক, হোটব অ্োটোক, রক্তচোপ, উিরক্তচোপ ও েোেোমর্লটস, প্েঙু্গ, েোেলরেো, মোেকোসলক্ত, 
ভ্োকলসমনশন, প্চোমির ক্রলট, িোমে্র লর্ষলক্রেো, এক্সমর। 

কলক্িাি-১১ 
িারন: পোলনর ধ্মব, পোলনর  িনোঙ্ক ও সু্ফটনোঙ্ক, তলিৎ পলরর্োলহতো, পোলনর  ঠন, হোইমরোমজন র্ন্ধন, পোলনর উৎস, পোলনর েূষি রলতমরোমধ্র প্কৌশি। 
িরলিাি: পলিমোরকরি রলক্রেো, উৎস, রোকৃলতক ও কৃলিম পলিমোমরর সর্লশষ্ট্্ এর্াং র্্র্হোর। 

কলক্িাি-১২ 
অযারসড, ক্ষািক্ ও লিণ, পোকস্থিীমত অ্োলসলেলটর কোরি এর্াং সলঠক িোে্ লনর্বোচন, pH, র্স্তুর pH -এর পলরমোপ এর্াং গুরুত্ব, ির্ি, ির্মির সর্লশষ্ট্্, 
রোত্লহক জীর্মন ির্মির রমেোজনীেতো। 

কলক্িাি-১৩ 
িায়িুণ্ডল: জীর্মণ্ডি ও র্োলরমণ্ডি, আেনমণ্ডি, অলক্সমজন, কোর্বন-েোই-অক্সোইে ও নোইমরোমজমনর ভূলমকো, লমঠো ও েূলষত পোলন, পোস্তুরোইমজশন। 
আিাডিি িাকৃ্রতক্ সম্পি, মোলটর pH, মোলটর েূষমির কোরি, রোকৃলতক  ্োস, প্পমরোলিেোম, এর্াং কেিো।  

 

Review Test এর সিলেবাি 

 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল Review Test এি ৪৫ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০৯-০১১ কথডক্ এিং অিরশষ্ট ৩৫ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০১-০৮ কথডক্। 

ইংডিরি Review Test এি ১৫০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ১১-১৫ কথডক্ এিং অিরশষ্ট ৫০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০১-১০ কথডক্।  

িাংলা Review Test এি ৭০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ১১-১৪ কথডক্ এিং অিরশষ্ট ৩০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০১-১০ কথডক্। 

িাংলাডিশ রিষয়ািরল Review Test এি ৮০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০৯-১৪ কথডক্ এিং অিরশষ্ট ৪০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০১-০৮ কথডক্। 

রিজ্ঞান ও িযরুি Review Test এি ৪০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০৮-১৩ কথডক্ এিং অিরশষ্ট ৪০ িাক্সস িশ্ন থাক্ডি কলক্িাি ০১-০৭ কথডক্। 

 


