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ফাইনাল িডডল প্েস্ট (রফরিক্যাল & অনলাইন) 
 

অনলাইন লাইভ এক্সাডিি সিয়সূরি 
(িাত ১২:০০ ো হডত পডিি িাত ১১:৫৫ ো পর্যন্ত) 

 রফরিক্যাল এক্সাডিি সিয়সূরি 
(সক্াল ৮:০০ ো হডত িাত ৮:০০ ো) (িিিান সিয়়ঃ সক্াল ৮:০০ ো হডত রিক্াল ৫:০০ ো) 

 

তারিখ ও িাি পিীক্ষাি নাি পিীক্ষাি ধিন  নম্বি 
অনলাইন লাইভ 
এক্সাডিি সিয় 

রফরিক্যাল 
এক্সাডিি সিয় 

০৩-০৪-২৩ (স োমবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-০৩ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

০৮-০৪-২৩ (শননবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-০৪ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

১৩-০৪-২৩ (বহৃঃবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-০৫ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

১৭-০৪-২৩ (স োমবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-০৬ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

২৮-০৪-২৩ (শুক্রবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-০৭ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

০২-০৫-২৩ (মঙ্গলবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-০৮ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

০৬-০৫-২৩ (শননবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-০৯ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

১০-০৫-২৩ (বুধবোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-১০ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

১৪-০৫-২৩ (রনববোর) ফোইনোল মডেল সেস্ট-১১ 
BCS Standard MCQ  

(রফরিক্যাল অথিা অনলাইন) 
200 ×1=200 Marks 01 Hr. 50 min. 02 Hr. 

৪৫তি BCS রিরল  পিীক্ষা পিূযিতযী পিাির্যিূলক্ প্সরিনাডিি সিয় ও রলিংক্ SMS এ িানাডনা হডি। 
 
 

অনলাইডন পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

*  Live Exam এ অংশগ্রহণ করডে www.uttoron.academy ওডেব োইডে নিডে Join Now অপশডন নিক কডর ভনেিকৃে সরনিডেশন নম্বর বযবহোর 
কডর Login করডে হডব। 

 
 

Final Model Test পিীক্ষাগুডলা এক্িন রর্ক্ষাথযী উদ্ভাস-উডেষ এি প্র্ডক্াডনা ব্রাডে রিডয় রফরিক্যারল অিংর্গ্রহণ ক্িডত পািডি। 
 
 
ঢাক্াি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ : রিিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনিি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্েনডিন্ে-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, প্িাহাম্মদপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, 
সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািযডিে-০১৭১৩-২৩৬৭১১, র্ারন্তনিি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলিাি-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, 
িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, িািীপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, 
নািায়ণিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ প্ক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, েিংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রর্িািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২, নিলিোও-০১৭১৩-২৩৬৭৬৮। 
 
ঢাক্াি িাইডিি পিীক্ষা প্ক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, িয়িনরসিংহ(প্ক্রি)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯,  রক্ডর্ািিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্র্িপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
োঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িিংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ িাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, 
সসয়দপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পিুহাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনািপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুিিাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাির্াহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওিাাঁ- 
০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডোি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডর্াি-
০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরির্াল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলে-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসিংদী-
০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, প্নায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ প্ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িক্িািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হারলর্হি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, প্িাপালিঞ্জ-
০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িরুন্সিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্িঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, চোদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫, কক্সবোিোর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, সনত্রডকোনো-০১৭১৩-
২৩৬৭৬৭, চুেোেোঙ্গো -০১৭১৩-২৩৬৭৬৪। 

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

