
 

 
 

ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 

৪৬তি BCS রিরল 1 Week রি কক্াসস 
 

লাইভ ক্লাডসি সিয় সন্ধ্যা ৬:৩০ টা লাইভ এক্সাডিি সিয় িাত ১২:০০ টা কেডক্ পডিি িাত ১১:৫৫ টা পর্সন্ত চলডে 
 

কক্াসস েযারি: ১১ কেব্রুয়ারি, ২০২৩ হডত ১৮ কেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্সন্ত চলডে 
কিাট ক্লাস সংখ্যা- ০৩ রট, Daily Live & Practice Exam- ০৬ কসট, Weekly Live & Practice Exam- ০২ কসট 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন 

 

১১.০২.২০২৩ (শরনোি) রি কক্াডসসি ওরিডয়ডন্টশন কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডে (সিয় ও রলংক্ SMS এ জানাডনা হডে) 

তারিখ্ ও োি Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা) িাত ১২:০০ টা কেডক্ পডিি িাত ১১:৫৫ টা পর্সন্ত চলডে 

১২.০২.২৩ (রবিিার) োংলাডেশ রেষয়ােরল ---- 

১৪.০২.২৩ (মঙ্গলিার) ইংডিরজ ভাষা ও সারহতয িাাংলাদেশ বিষয়ািবল এক্সাম MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৬.০২.২৩ (িহৃঃিার) গারিরতক্ র্রুি ও িানরসক্ েক্ষতা ইাংদরবি ভাষা ও সাবহত্য এক্সাম MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৭.০২.২৩ (শুক্রিার) ---- গাবিবত্ক যবুি ও মানবসক েক্ষত্া এক্সাম MCQ (30×1=30); 20 min. 

১৮.০২.২৩ (শবনিার) Weekly Exam (োংলাডেশ রেষয়ােরল, ইংডিরজ ভাষা ও সারহতয, গারিরতক্ রু্রি ও িানরসক্ েক্ষতা) MCQ (100×1=100); 45 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

*  Live Class অনুবিত্ হদি Zoom App এর মাধ্যদম। এিন্য প্রদত্যক বশক্ষার্থীদক আদগ থর্দকই বনদির থমািাইল/লযাপটপ/থেস্কটদপ Zoom 

App Install কদর রাখার িন্য অনুদরাধ্ করা হল। 
*  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি করদত্ www.uttoron.academy ওদয়িসাইদট বগদয় Join Now অপশদন বিক কদর ভবত্থকৃত্ 

থরবিদেশন নম্বর িযিহার কদর Login করদত্ হদি। 
*  Daily & Weekly Live Exam গুদলা রুবটদন উদেবখত্ ত্াবরখ ও সময় অনুযায়ী অনুবিত্ হদি। উদেবখত্ সমদয়র মদধ্য একিন বশক্ষার্থী উি 

Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করদত্ পারদি। অবধ্ক অনুশীলদনর িন্য বশক্ষার্থীরা একই বসদলিাদসর Practice Exam এ একাবধ্কিার 
অাংশগ্রহি করদত্ পারদি। 

 

৪৬তি BCS রিরল 1 Weeks রি কক্াসস রসডলোস  
 

লেকচার রসডলোস 
োংলাডেশ রেষয়ােরল 

কলক্চাি িাাংলাদেদশর ইবত্হাস (১৯৪৭-১৯৭১), িাাংলাদেশ সাংবিধ্ান, অর্থননবত্ক সমীক্ষা। 

ইংডিরজ ভাষা ও সারহতয 
কলক্চাি Literature (Question Analysis + Important writer), Grammar (Clause, Subject verb agreement, Preposition) 

গারিরতক্ র্রুি ও িানরসক্ েক্ষতা 
কলক্চাি বিগত্ িছদরর প্রশ্ন বিদেষি (সমাবেশ ও বেন্যাস, সম্ভােযতা, ধারা), ভাষাগত য ৌবিক বেচার (বকাব িং, ক্র্যাবকিং, মযাবচিং) 

 

৪৬তি BCS রিরল কিাগ্রাি সংক্রান্ত কর্ডক্ান তডেযি জন্য রনডনাি নম্বিগুডলাডত কর্াগাডর্াগ ক্রুন- 
 

ঢাক্াি ব্রাঞ্চসিূহ: রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মেপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স 
লযাে.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, োিসডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলোগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, োসাডো-০১৭১৩-২৩৬৭২২, েনশ্রী-
০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীোজাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ র্াত্রাোড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়িগঞ্জ-
০১৭১৩-২৩৬৭১৭ কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, েক্রশোজাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২, বখলগাও-০১৭১৩-২৩৬৭৬৮। 
 

ঢাক্াি োইডিি ব্রাঞ্চসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, িয়িনরসংহ(কক্রে)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯,  রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পােনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ গাইোন্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, 
সসয়েপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, েগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রেনাজপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- 
০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনোেগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, েরিেপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-
০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, েরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিোরড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংেী-
০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কেনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্োজাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপালগঞ্জ-
০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইেহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, চােপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫, কক্সিািার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, থনত্রদকানা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭, 
চুয়াোঙ্গা -০১৭১৩-২৩৬৭৬৪। 
 

Helpline - 09666775566 

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

