
 

 

  

 

ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 

৪৪তি রিরসএস রলরিত প্রাগ্রাি 
 

 

 
 
 

ফাইনাল মডেল টেস্ট (ফফফিক্যাল & অনলাইন) 
 

অনলাইন লাইভ এক্সামের সেয়সূচি 
(িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পর্যন্ত) 

রিরিক্যাল এক্সামের সেয়সূচি 
(সক্াল ৮:০০ টা হডত িাত ৮:০০ টা পর্যন্ত) 

 
 

তারিি ও িাি পিীক্ষাি নাি পিীক্ষাি ধিন ও নম্বি 
পিীক্ষাি সেয় 
(রিরিক্যাল) 

পিীক্ষাি সেয় 
(অনলাইন) 

০৭-১০-২২  
(শুক্রবার) 

ইংডরফি 
BCS Standard Written 

 (200 Marks) 
4 hours. 4h 10min. 

০৯-১০-২২  
(রফববার) 

বাংলা 
BCS Standard Written  

(200 Marks) 
4 hours. 4h 10min. 

১১-১০-২২  
(মঙ্গলবার) 

বাংলাডেশ ফবষয়াবফল 
BCS Standard Written  

(200 Marks) 
4 hours. 4h 10min. 

১৩-১০-২২  
(বহৃঃবার) 

আন্তিজাফিক্ ফবষয়াবফল 
BCS Standard Written  

(100 Marks) 
3 hours. 3h 10min. 

১৫-১০-২২  
(শফনবার) 

ফবজ্ঞান ও প্রযফুি 
BCS Standard Written  

(100 Marks) 
3 hours. 3h 10min. 

১৭-১০-২২  
(ট ামবার) 

গাফিফিক্ যফুি ও মানফ ক্ েক্ষিা 
BCS Standard Written 

(50 Marks); MCQ (50 Marks) 
2+1 hours. 

2h 5min.  

+1 hours. 

১৮-১০-২২  
(মঙ্গলবার) ৪৪তি BCS রলরিত  পিীক্ষা পিূযিতযী রিক্রনডিযশনািূলক্ প্সরিনাি (সিয় ও রলিংক্ SMS এ িানাডনা হডি) 

 

      
➢ রিিঃ দ্রিঃ BPSC ক্ততযক্ ৪৪তি BCS রলরিত পিীক্ষাি চূড়ান্ত রুরটন রক্াডশি পি রডয়ািন অনুর্ায়ী িাইনাল িডডল প্টস্ট এি রুরটন পরিিতযন হডত পাডি। 

       প্ক্াসয রি: 
•  ৪৪তি রিরসএস রলরিত িাইনাল িডডল প্টস্ট প্ক্াসয রি ১৫০০ টাক্া । রররিয়াস রশক্ষার্যীডিি িন্য ৫০০ টাক্া ছাড় ! 
অনলাইডন পিীক্ষা পদ্ধরত: 

 

•  Live Exam এ অংশগ্রহি ক্রডি www.uttoron.academy ওডয়ব াইডে ফগডয় Join Now অপশডন ফিক্ ক্ডর ভফিজকৃ্ি টরফিডেশন নম্বর বযবহার 
ক্ডর Login ক্রডি হডব। 

 
ঢাক্াি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ প্িাহাম্মিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স লযাি.-

০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািযডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-

২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 

প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টিংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রশিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২।  

 

ঢাক্াি িাইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-

২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িিংপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ গাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়িপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, 

িয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রিনািপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনিািগঞ্জ-

০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িরিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-

২৩৬৭৫০, িরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসিংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, প্নায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ প্িনী-

০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, প্গাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইিহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-

২৩৬৭৬৩, চাাঁেপুর-০১৭১৩২৩৬৭৬৫, ক্ক্সবািার-০১৭১৩২৩৬৭৬৬।  

https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login

