
  

    

                                                                        ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
 ৪৫তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস  

 

 *  ৪৫তম বিবিএি বিবি ফুি ক োর্িে িিের্মোট ১০০রি কি চোর ক্লোি, ০৬ রি 
িশ্নি্োাং  এনোিোইবিি ক্লোি, ২০০ কসি কেইবি এক্সোম, ৬৬ কসি উই বি 
এক্সোম, ১২ কসি মোন্থবি এক্সোম, ১২ কসি িোির্েক্ট ফোইনোি এক্সোম, ১০ কসি 
ফোইনোি মর্েি কটস্ট অনুবিত হর্ি। 

 *   স্বল্প িমর্ে ক োছোর্নো িস্তুবতর েন্য বিষেবিবি  ১২ রি বিপোর্রশন িু , ০১ 
রি িশ্নি্োাং  (১০ম-৪৩তম), ০১ রি মর্েি কটস্ট িু  (৬০০০ িশ্ন িাংিবিত) 
এিাং ০১ বট আপর্েট ইনর্ফো এর রিডন্িড ক্রি িদোন  রো হর্ি। 

*   ি ি ক্লোি অনিোইর্ন Zoom App এর মোধ্্র্ম অনুবিত হর্ি। িবতবট 
     ক্লোর্ির মোবি-  োিোর pdf ক্লোির্নোট িদোন  রো হর্ি এিাং বিবেও বরর্ে কদখোর  
      ি্িস্থো থো র্ি। 
 *    কে ক োন িমি্োর িমোধ্োন এিাং নতুন তর্থ্র আপর্ের্টর েন্য Join  রুন  
      কফিিু  গ্রুপ          BCS উত্তিণ   

*  ি ি কেইবি পরীক্ষো অনলাইন এিাং উই বি, মোন্থবি এক্সোম, িোির্েক্ট ফোইনোি 

 ও ফোইনোি মর্েি কটস্ট রফরিক্যারল ও অনলাইন উিে পদ্ধবতর্ত অনুবিত হর্ি।    

    এ েন BCS িত্োশী কদশি্োপী উদ্ভোি-উর্েষ এর কের্ োর্নো শোখোে পরীক্ষো  

    বদর্ত পোরর্ি এিাং কের্ োর্নো শোখো হর্ত বির্ন্টে িইিমূহ িাংগ্রহ  রর্ত পোরর্ি। 

 *   িবতবট পরীক্ষোর তোৎক্ষবি  এনালাইরসস রিডিািস িদর্সন ক্িা হডি  

    এিং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরি কিিাল্ট কিিণ ক্িা হডি। 

 *   িরোিবর ব্রোর্ে এর্ি অথিো অনিোইন কপর্মন্ট এর মোধ্্র্ম িবতে হওেো েোর্ি। 

*    *  বিস্তোবরত েোনর্ত অথিো অনিোইর্ন িবতে হর্ত বিবেট  রুন  

    www.uttoron.academy 

 *   Helpline - 09666775566 
 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০৬) 
 

 
 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 *  Live Class অনুবিত হর্ি Zoom App এর মোধ্্র্ম। এেন্য ির্ত্  বশক্ষোথেীর্  আর্  কথর্ ই বনর্ের কমোিোইি/ি্োপটপ/কেস্কটর্প Zoom App Install  

  র্র রোখোর েন্য অনুর্রোধ্  রো হর্িো। 
 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি  রর্ত www.uttoron.academy ওর্েিিোইর্ট ব র্ে Join Now অপশর্ন বক্ল   র্র িবতে ৃত করবের্েশন 

 নম্বর ি্িহোর  র্র Login  রর্ত হর্ি। 

  
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ িা)  লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ িা হডত িডিি িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 

৩১.১২.২২ (শবনিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৯ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০২.০১.২৩ (কসািিাি) ইংডিরি ভাষা-১২ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.০১.২৩ (মঙ্গিিোর) Monthly Exam-05 (Week - 23, 24, 25, 26, 27, 28) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

০৪.০১.২৩ (িধু্িোর) িাংলা ভাষা-০৬ ইাংর্রবে িোষো-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৬.০১.২৩ (শুক্রিোর) Weekly Exam-29 (িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৯, ইংডিরি ভাষা-১২, িাংলা ভাষা-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 
০৭.০১.২৩ (শবনিোর) গারণরতক্ র্রুি-১১ িোাংিো িোষো-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৯.০১.২৩ (কসািিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১১  োবিবত  েবুি-১১ MCQ (30×1=30); 25 min. 
১১.০১.২৩ (িধু্িোর) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-১৩ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৩.০১.২৩ (শুক্রিোর) Weekly Exam-30 (গারণরতক্ র্রুি-১১, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১১, িাংলাডদর্ রিষয়ািরল-১৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৪.০১.২৩ (শবনিোর) িাংলা সারহতয-১০ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-১৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৬.০১.২৩ (কসািিাি) ইংডিরি সারহতয-০৬ িোাংিো িোবহত্-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৮.০১.২৩ (িধু্িোর) িাংলা ভাষা-০৭ ইাংর্রবে িোবহত্-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২০.০১.২৩ (শুক্রিোর) Weekly Exam-31 (িাংলা সারহতয-১০, ইংডিরি সারহতয-০৬, িোাংিো িোষো-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 
২১.০১.২৩ (শবনিোর) গারণরতক্ র্রুি-১২ িোাংিো িোষো-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৩.০১.২৩ (কসািিাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-১০  োবিবত  েবুি-১২ MCQ (30×1=30); 25 min. 

২৫.০১.২৩ (িধু্িোর) ইংডিরি ভাষা-১৩ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৭.০১.২৩ (শুক্রিোর) Weekly Exam-32 (গারণরতক্ র্রুি-১২, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-১০, ইংডিরি ভাষা-১৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 
২৮.০১.২৩ (শবনিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১২ ইাংর্রবে িোষো-১৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩০.০১.২৩ (কসািিাি) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-১৪ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
৩১.০১.২৩ (িঙ্গলিাি) িানরসক্ দক্ষতা-০৫ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-১৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০১.০২.২৩ (িধু্িোর) ভূডগাল-০৪ মোনবি  দক্ষতো-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০২.০২.২৩ (িহৃঃিোর) ---- িূর্ োি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.০২.২৩ (শুক্রিোর) Weekly Exam-33 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১২, িাংলাডদর্ রিষয়ািরল-১৪, িানরসক্ দক্ষতা-০৫, ভূডগাল-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৫.০২.২৩ (রবিিোর) Monthly Exam-06 (Week - 29, 30, 31, 32, 33) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

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


রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস এর বির্িিোি 
 

লেকচার রসডলিাস 
ইংডিরি ভাষা 

কলক্চাি-১২ Same word but different parts of speech, Suffix & Prefix, Number & Gender Change, Foreign words. 

কলক্চাি-১৩ Sentence correction. One word substitution, Analogy list, Names of parts of paragraphs/letters/applications. 

িাংলা ভাষা 
কলক্চাি-৬ উপসর্গ, প্রকৃতি-প্রিযয়, এক কথায় প্রকাশ। 
কলক্চাি-৭ প্রয়য়ার্ ও অপপ্রয়য়ার্, বাকয ও বাকয প্রকরণ, বানান ও বাকয শুতি।   

সাধ্ািন রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৯ 
মানবয়েহ, ররায়র্র কারণ ও প্রতিকার, সংক্রামক ররার্, ররার্ জীবাণরু জীবনধারণ, মা ও তশশু স্বাস্থ্য, ইমুযনাইয়জশন ,ভ্যাকতসয়নশন, এইচআইতভ্, এইডস, 

তিতব ও রপাতিও। 

কলক্চাি-১০ এতপকািচার, রসতরকািচার, তপতসকািচার, হতিগকািচার, ডায়য়াড, ট্রানতজস্টর, আইতস, আয়পতিক িত্ত্ব, র ািন কণা। 

িাংলা সারহতয 

কলক্চাি-১০ বিখ্োত পবি ো এিাং িম্পোদ , িোষো আর্দোিনবিবি  রচনোিমগ্র, মুবিেুদ্ধবিবি  রচনোিমগ্র, িোবহবত্ র্দর উপোবধ্ ও ছদ্মনোম, িোবহবত্ র্দর বিখ্োত 
উবি, িোবহবত্ , িোবহত্ মে ও িষৃ্ট চবরি, িোাংিো িোবহর্ত্ েো ব ছু িথম, িোাংিো িোবহর্ত্র ইবতহোি বিষে  গ্রন্থ, িোাংিোর্দর্শর েনবিে কিো  োন। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 
কলক্চাি-১১ বির্ের িোম্প্রবত  ও চিমোন ঘটনোিিোহ-০১ ।  
কলক্চাি-১২ বির্ের িোম্প্রবত  ও চিমোন ঘটনোিিোহ-০২ ।  

ইংডিরি সারহতয 
কলক্চাি-০৬ Modern & Postmodern. (Important writers) Names of American, Irish, Indian and Bangladeshi Writers, Notable Critics. 

গারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-১১ বিন্যোি ও িমোর্িশ। 
কলক্চাি-১২ স্থোনোঙ্ক ে্োবমবত, িম্ভোি্তো ও পবরিাংখ্োন।  

িাংলাডদর্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-১৩ 
িাংলাডদডর্ি রর্ল্প ও িারণিয: বশল্প উৎপোদন, পি্ আমদোবন ও রপ্তোবন রি,  োর্মেন্টি বশল্প ও এর িোবিে  ি্িস্থোপনো, বির্দবশ  কিন-কদন, অথে কিরি, 
ি্োাং  ও িীমো ি্িস্থোপনো ইত্োবদ। 

কলক্চাি-১৪ 
বাংিায়েয়শর জািীয় অজগন, তবতশষ্ট বযতিত্ব, গুরুত্বপণূগ প্রতিষ্ঠান ও স্থ্াপনাসমূহ, জািীয় পরুস্কার, বাংিায়েয়শর রেিাধুিা ও চিতিত্র, র্ণমাধযম, সাম্প্রতিক  
ঘটনোিবি।  

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০৫ 

ভাষাগত কর্ৌরিক্ রিচাি- (িোাংর্ বত  বিন্যোি, শব্দ ও িো ্  ঠন, িোিোথে অনুধ্োিন ও িবঠ  শব্দ, িোদশৃ্ ও বিিোদশৃ্ বিচোর, রর্ির িম্প ে ও বির্শষত্ব বনিেে, 

বিদ্ধোন্ত গ্রহি ও বিচোর দক্ষতো)। 

িানান ও ভাষা- (আধু্বন  িোাংিো িোনোর্নর বনেম ও িোনোন শনোি রি, Spelling ও িো ্ ি রি, িমোথে  ও বিপরীতোথে  শব্দ, Synonyms and Antonyms)। 

ভূডগাল, িরিডির্ ও দুডর্সাগ িযিস্থািনা 
কলক্চাি-০৪ প্রাকৃতিক দুয়্গার্ ও বযবস্থ্াপনা- দুয়্গায়র্র ধরন, প্রকৃতি ও বযবস্থ্াপনা। 

 

 

ঢাক্াি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূিনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ কিাহাম্মদিিু-০১৭১৩-

২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরিিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, র্ারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-

০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-

০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ কক্ানািাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রর্িািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি িাইডিি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডর্ািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কর্িিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, 

িািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংিুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, 

িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়িিুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনািিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাির্াহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, 

নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁিাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডর্াি-০১৭১৩-

২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরির্াল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংদী-০১৭১৩-

২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলর্হি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগািালগঞ্জ-

০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, চোদপুর-০১৭১৩২৩৬৭৬৫,  ক্সিোেোর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬। 
 


