
    ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
(GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

৪৩তি BCS রিরল ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন)   
 

*   ৪৩তি BCS রিরল ক্র্যাশ কক্াডসস সর্সডিাট ৫০রট কলক্চাি ক্লাস, ১০০ কসট কডইরল 

এক্সাি, ২০ কসট উইক্রল এক্সাি, ১২ কসট সার্ডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ০৫ কসট 

ফাইনাল িডডল কটস্ট অনুরিত হডর্। 

*    স্বল্প সিডয় ক াছাডনা িস্তুরতি েন্য রর্ষয়রিরিক্ ১২ রট রিপাডিশন রু্ক্, ০১ রট 

িশ্নর্যাাংক্ (১০ি-৪২তি) এর্াং ০১ রট িডডল কটস্ট রু্ক্ (৪০০০ িশ্ন সাংর্রলত) 

এি রিডন্টড ক্রপ িদান ক্িা হডর্। 

*    সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্। িরতরট ক্লাডসি  

     িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট িদান ক্িা হডর্ এর্াং রিরডও রিডে কদখাি র্যর্স্থা  

     থাক্ডর্  

*   সক্ল পিীক্ষা রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডর্। এক্েন 
 BCS িতযাশী কদশর্যাপী উদ্ভাস-উডেষ এি কেডক্াডনা শাখায় পিীক্ষা রদডত পািডর্ 
 এর্াং কেডক্াডনা শাখা হডত রিডন্টড র্ইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডর্। 
*   িরতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটস িদশসন ক্িা হডর্ এর্াং Auto 

 SMS এি িাধ্যডি িরতরট কিোি কিিি ক্িা হডর্। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডর্।  
*  ৪৩তি BCS রিরল ক্র্যাশ কক্াসস রফ : ৮০০০/- (আট হাোি) টাক্া এর্াং এক্সাি   
    পযাক্ ক্র্যাশ কক্াসস রফ ৫০০০/- (পাাঁচ হাোি) টাক্া িাত্র। 
*  রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন িরতস হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ওরিডয়ডন্টশন কসরিনাি ৮ আ স্ট এর্াং ক্লাস শুরু ১০ আ স্ট, ২০২১ 
ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (িথি ৫ সপ্তাহ) 

 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:৩০ টা হডত িাত ৯:৩০ টা পেসন্ত) লাইি এক্সাি (সক্াল ৭:০০ টা হডত িাত ১১:০০ টা পেসন্ত) 
১০.০৮.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০১ ------ 
১১.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০১ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০১ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১২.০৮.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০১  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০১ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৩.০৮.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০১ সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০১ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৪.০৮.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০১ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৫.০৮.২১ (িরর্র্াি) ------ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৬.০৮.২১ (কসাির্াি) 
Weekly Exam-01 (র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০১,  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০১,  

সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০১, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০১, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৭.০৮.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০২ ------ 
১৮.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০১ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০২ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৯.০৮.২১ (র্হৃঃর্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০২ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০১ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২০.০৮.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০২  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০২ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২১.০৮.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০২ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২২.০৮.২১ (িরর্র্াি) ------ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৩.০৮.২১ (কসাির্াি) 
Weekly Exam-02 (র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০২, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০১,   ারিরতক্ েুরি ও িানরসক্ দক্ষতা-০২,  

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০২, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৪.০৮.২১ (িঙ্গলর্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০২ ------ 
২৫.০৮.২১ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৩ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০২ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৬.০৮.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০২ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৩ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৭.০৮.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৩ সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০২ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৮.০৮.২১ (শরনর্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৩ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৩ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৯.০৮.২১ (িরর্র্াি) ------  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৩ MCQ (50×1=50); 25 min. 

৩০.০৮.২১ (কসাির্াি) 
Weekly Exam-03 (র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৩, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০২,  সাধ্ািি রর্জ্ঞান,  

ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০২,  র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৩,  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

৩১.০৮.২১ (িঙ্গলর্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৩ ------ 
০১.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৪ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৩ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০২.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৪ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৩.০৯.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৪ সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৪.০৯.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৪ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৫.০৯.২১ (িরর্র্াি) ------ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৬.০৯.২১ (কসাির্াি) 
Weekly Exam-04 (ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৩,   ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৩, সাধ্ািি রর্জ্ঞান,  

ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩,  র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৪, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৭.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৪ ------ 
০৮.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৪ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৪ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৯.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৪ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১০.০৯.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৫ সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১১.০৯.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৫ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১২.০৯.২১ (িরর্র্াি) ------ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৩.০৯.২১ (কসাির্াি) 
Weekly Exam-05 (র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৪, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৪,  সাধ্ািি রর্জ্ঞান,  

ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪,  র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৫, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুরিত হডর্ Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য িডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড  কথডক্ই রনডেি কিার্াইল/লযাপটপ/কডিটডপ Zoom App Install  
 ক্ডি িাখাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়র্সাইডট র ডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি িরতসকৃ্ত কিরেডেশন 
 নম্বি র্যর্হাি ক্ডি Login ক্িডত হডর্। 

 *  Daily live Exam & Weekly Live Exam গুডলা রুরটডন উডেরখত তারিখ ও সিয় অনুোয়ী অনুরিত হডর্। উডেরখত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথসী উি 
 Live Exam-এ এক্র্ািই অাংশগ্রহি ক্িডত পািডর্। অরধ্ক্ অনুশীলডনি েন্য রশক্ষাথসীিা এক্ই রসডলর্াডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্র্াি অাংশগ্রহি 
 ক্িডত পািডর্। 

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


৪৩তি BCS কিাগ্রাি এি রসডলর্াস (অনলাইন) 
লেকচার রসডলর্াস 

র্াাংলা িাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০১ ভাষা, উৎপত্তি, ধ্বত্তি, বর্ণ ও অক্ষর, সত্তি, পত্তরভাষা 
কলক্চাি-০২ পদ, সমাস, প্রকৃত্তি-প্রিযয়, সমার্ণক ও ত্তবপরীি শব্দ 

কলক্চাি-০৩ 

র্াাংলা সারহডতযি েু , িাচীন েু ঃ চেসাপডদি আরর্ষ্কািক্, িচনাক্াল, পদক্তসা, পডদি সাংখযা, রর্ষয়র্স্তু ও িাষা এর্াং চেসাপডদি অন্যান্য তথয। িধ্য েুড ি সূচনা (র্াাংলা সারহডতযি অন্ধ্ক্াি 
েু )। িাক্চচতন্য েু  ও শ্রীকৃ্ষ্ণক্ীতসন, বর্ষ্ণর্ পদার্লী, িঙ্গলক্ার্য, েীর্নী সারহতয, িরসসয়া সারহতয, নাথ সারহতয, অনুর্াদ সারহতয। সারহরতযক্ঃ র্ড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, রর্দযাপরত, ক্ানাহরি 
দি, শাহ িুহম্মদ স ীি, কৃ্রির্াস ওঝা, জ্ঞানদাস, কদৌলত উরেি র্াহিাি খান, ক ারর্ন্দদাস, িালাধ্ি র্সু, িুকুন্দিাি চক্র্র্তসী, চন্দ্রার্তী, িারনক্ দি। িুসরলি সারহতয ও কিািারন্টক্ 
িিডয়াপাখযান, িধ্যেুড ি র্াাংলা সারহডতযি ক্ডয়ক্েন পিৃডপাষক্, আিাক্ান (কিাসাঙ্গ) িােসিায় র্াাংলা সারহতয, কলাক্সারহতয ও বিিনরসাংহ  ীরতক্া, শাডয়ি-ক্রর্ওয়ালা ও পুাঁরথ সারহতয। 
সারহরতযক্ঃ বসয়দ সুলতান, কক্াডিশী িা ন ঠাকুি, কদৌলত ক্ােী, আলাওল, রিে র্াংশীদাস, আবু্দল হারক্ি, িািিসাদ কসন, িািতচন্দ্র িায়গুিাক্ি, এন্টরন রফরিরঙ্গ। 

কলক্চাি-০৪ 

আধু্রনক্ েুড ি উডেষ পর্সঃ র্াাংলা  ডদযি িাথরিক্ পেসায়, কফাটস উইরলয়াি ক্ডলে ও র্াাংলা  দয, শ্রীিািপিু রিশন ও ছাপাখানা, রহন্দু ক্ডলে ও ইয়াংডর্ঙ্গল, কিাহাডিডান 
রলটাডিরি কসাসাইরট, র্ঙ্গীয় িুসলিান সারহতয সিাে, ঢাক্া িুসরলি সারহতয সিাে, র্াাংলা এক্াডডরি, র্াাংলাডদশ এরশয়ারটক্ কসাসাইরট, র্াাংলা  ডদযি অরর্স্মিিীয় র্যরিত্ব 
ও তাডদি সারহতযক্িস। উপন্যাস, নাটক্, ক্রর্তা, িহাক্ার্য, উপন্যাডসি কশ্ররিরর্িা , উপন্যাস সিরক্সত সাংরক্ষপ্ত তথয, র্াাংলা সারহডতযি রর্খযাত ঔপন্যারসক্ ও উপন্যাস, 
চলরিত্র রনরিসত হডয়ডছ এিন উডেখডো য উপন্যাস। র্াাংলা নাটডক্ি উৎপরি ও ক্র্িরর্ক্াশ, নাটডক্ি কশ্ররিরর্িা , নাটক্ সিরক্সত গুরুত্বপিূস তথয, র্াাংলা সারহডতযি 
উডেখডো য নাটক্ ও নাটযক্াি, র্াাংলা সারহডতযি ক্রতপয় িহসন ও িচরয়তা। ির্ন্ধ্, িিযিচনা ও ভ্রিিক্ারহরনঃ র্াাংলা ক্রর্তা, আধু্রনক্ র্াাংলা ক্রর্তা, ক্রর্তাি কশ্ররিরর্িা , 
উডেখডো য আধু্রনক্ ক্রর্ ও তাডদি িরচত িহাক্ার্য ও এি কশ্ররিরর্িা , র্াাংলা িহাক্ার্য, রর্খযাত িহাক্ার্য। িাষা আডন্দালনরিরিক্ গ্রন্হ ও চলরিত্র, িুরিেদু্ধরিরিক্ গ্রন্হ ও 
চলরিত্র, িচনাি কশ্ররি ও উপেীর্য, পঙ্রি ও উদ্ধরৃত, র্াাংলা  ান, উপারধ্ ও ছদ্মনাি, র্াাংলা সারহডতযি িধ্ান সারহরতযক্ ও সারহতযক্িস। সক্ল পরত্রক্া, সািরয়ক্ী ও সিাদক্।  

 ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা 
কলক্চাি-০১ র্াস্তর্ সাংখযা, ল.সা.গু ও  .সা.গু, অনুপাত, সিানুপাত 
কলক্চাি-০২ শতক্িা, সিল ও কেৌর ক্ িুনাফা, লাি ও ক্ষরত 
কলক্চাি-০৩ র্ীে ারিরতক্ সতূ্রার্রল, র্হুপদী উৎপাদক্, সিল ও রিপদী সিীক্িি, সিল ও রিপদী অসিতা, সিল সহসিীক্িি 

কলক্চাি-০৪ িাষা ত কেৌরিক্ রর্চাি (সাাংডক্রতক্ রর্ন্যাস, শব্দ ও র্াক্য  ঠন, িার্াথস অনুধ্ার্ন ও সরঠক্ শব্দ, সাদশৃয ও বর্সাদশৃয রর্চাি, িডিি সিক্স ও রর্ডশষত্ব রনিসয়, রসদ্ধান্ত গ্রহি ও 
রর্চাি দক্ষতা), র্ানান ও িাষা (আধু্রনক্ র্াাংলা র্ানাডনি রনয়ি ও র্ানান সনািক্িি, Spelling ও র্াক্য িক্িি, সিাথসক্ ও রর্পিীতাথসক্ শব্দ, Synonyms and Antonyms) 

সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি 

কলক্চাি-০১ 
লভৌি ত্তবজ্ঞািঃ পদার্র্ণর অবস্থা, এটর্মর গঠি, কাবণর্ির বহুমুখী বযবহার, এত্তসড, ক্ষার, েবর্, পদার্র্ণর ক্ষয়, সাবার্ির কাজ, লভৌি রাত্তশ এবং এর পত্তরমাপ, লভৌি ত্তবজ্ঞার্ির 
উন্নয়ি, লচৌম্বকত্ব, িরঙ্গ এবং শব্দ, িাপ ও িাপগত্তি ত্তবদযা। আর্োর প্রকৃত্তি, ত্তস্থর এবং চে িত্তিৎ, ইর্েকট্রত্তিক্স, আধুত্তিক পদার্ণত্তবজ্ঞাি, শত্তির উৎস এবং এর প্রর্য়াগ, 
িবায়ির্ াগয শত্তির উৎস, পারমার্ত্তবক শত্তি, খত্তিজ উৎস, শত্তির রূপান্তর ও আর্োক  ন্ত্রপাত্তি। 

কলক্চাি-০২ 
লমৌত্তেক কর্া, ধািব পদার্ণ এবং িার্দর ল ৌগসমূহ, অধািব পদার্ণ, জারর্-ত্তবজারর্, িত্তিৎ লকাষ, অজজব ল ৌগ, জজব ল ৌগ, িত্তিৎ লচৌম্বক, ট্রান্সফরমার, এক্স-র্র, লিজত্তিয়িা 
ইিযাত্তদ। আধুত্তিক ত্তবজ্ঞািঃ পতৃ্তর্বী সতৃ্তির ইত্তিহাস, কসত্তমক লর, ব্লাক লহাে, ত্তহর্গরকর্া, বাত্তরমণ্ডে, টাইড, বায়মুণ্ডে, লটকর্টাত্তিক লেট, সাইর্লাি, সুিাত্তম, ত্তববিণি, সামুত্তিক 
জীবি ও লজায়ার-ভাটা। ডার্য়াড, ট্রািত্তজস্টর, আইত্তস, আর্পত্তক্ষক িত্ত্ব, লফাটি কর্া ইিযাত্তদ। 

কলক্চাি-০৩ জীব ত্তবজ্ঞািঃ পদার্র্ণর জীবত্তবজ্ঞাি-ত্তবষয়কধমণ, ত্তটসুয, লজর্িত্তটকস, জীবজবত্তচত্র, এত্তিমযাে ডাইভারত্তসত্তট, োন্ট ডাইভারত্তসত্তট, এত্তিমযাে ত্তটসুয। অগণাি এবং অগণাি ত্তসর্স্টম, 
সার্োক সংর্েষর্, ভাইরাস, বযাকর্টত্তরয়া, জওুেত্তজকযাে ির্মির্লচার। লবাটাত্তিকযাে ির্মির্লচার, প্রাত্তর্জগৎ, উত্তিদ, ফুে, ফে, রি ও রি সঞ্চােি, রিচাপ, হৃদত্তপণ্ড। 

কলক্চাি-০৪ ক্রিউটািঃ ক্রিউটাডিি ইরতহাস, ক্রিউটাি কেনাডিশন ও এিডর্ডডড ক্রিউটাি িক্ািডিদ। ক্রিউটাি কপরিডফিাল রডিাইসঃ ইনপটু রডিাইস (ক্ী-কর্াডস, 
িাউস, িযানাি, ওরসআি, ওএিআি, এিআইরসআি) ও আউটপটু রডিাইস (িরনটি, রিন্টাি, েটাি)। ক্রিউটাি অঙ্গসাং ঠনঃ হাডসওয়যাি, হাডসরডি, ি্যাি, কিাি, 
রসরপইউ, িাইডক্র্ািডসসি, িাদাি কর্াডস ও র্াস। সফটওয়যািঃ অপাডিরটাং রসডস্টিস, ডস, উইডন্ডাে, ওয়াডস িডসরসাং, িাইিাস, এরন্ট িাইিাস ও ফায়ািওয়াল। 

বাংোর্দশ ত্তবষয়াবত্তে ও িূড াল (র্াাংলাডদশ),পরিডর্শ ও দুডেসা  র্যর্স্থাপনা (র্াাংলাডদশ) 

কলক্চাি-০১ 

িাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, কৃ্রি ও সাংিৃরতঃ র্াঙারল োরতি উদ্ভর্ ও রর্ক্াশ, র্াাংলাি িাচীন েনপদ, রর্রিন্ন শাসনািডল র্াাংলাি িােধ্ানী, িাচীন 
র্াাংলায় রর্রিন্ন শাসনািল, র্াাংলায় িুসরলি ও স্বাধ্ীন সুলতানী শাসন িরতিা, রদরে সালতানাত, র্াাংলায় ইরলয়াস শাহী শাসন, হুডসন শাহী ে ু, িুঘল শাসনািল, র্াাংলায় 
িুঘল শাসন, র্াাংলায় নর্ার্ী শাসন। উপিহাডদডশ ইউডিাপীয়ডদি আ িন, ইস্ট ইরন্ডয়া কক্ািারন ও রব্ররটশ সিক্াডিি িািত শাসন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপিহাডদডশ রর্রিন্ন 
রর্ডরাহ ও সাংিাি আডন্দালন, োতীয়তার্াদী আডন্দালন, র্ঙ্গিঙ্গ ও তৎক্ালীন িােনীরত, রর্িা -পরূ্স িােনীরত, পারক্স্তান িাডেি েে। 

কলক্চাি-০২ 
িাষা আডন্দালন, িােিাষা র্াাংলাি দারর্ডত  রঠত সাংগ্রাি পরিষদ র্া ক্রিরট, ১৯৫৪ সাডলি রনর্সাচন, ১২৫৬-১৯৬৫ সাডলি ঘটনাপরুি, ছয়দফা আডন্দালন ১৯৬৬, 
 িঅিুযত্থান ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ সাডলি সাধ্ািি রনর্সাচন। 

কলক্চাি-০৩ অসহডো  আডন্দালন, ৭ িাডচসি িাষি, স্বাধ্ীনতা কঘাষিা, িুরের্ন ি সিক্াডিি  ঠন ও ক্ােসার্রল, িুরিেুডদ্ধি িিডক্ৌশল, িুরিেুডদ্ধ র্হৃৎ শরির্ড সি িূরিক্া, পাক্র্ারহনীি আত্মসিপসি 
ও র্াাংলাডদডশি অিুযদয়, রর্রিন্ন কদশ ক্তৃসক্ র্াাংলাডদডশি স্বীকৃ্রত, িুরিেুডদ্ধ অর্দাডনি েন্য র্ীিত্বসূচক্ কখতার্, িুরিেুদ্ধরিরিক্ সারহতয ও চলরিত্র, িুরিেুদ্ধরিরিক্ অন্যান্য 
রর্ষয়ার্রল। বাংোর্দর্শর জািীয় অজণি, ত্তবত্তশি বযত্তিত্ব, গুরুত্বপরূ্ণ প্রত্তিষ্ঠাি ও স্থাপিাসমূহ, জািীয় পরুস্কার, বাংোর্দর্শর লখোধুো ও চেত্তিত্র, গর্মাধযম সংত্তেি ত্তবষয়াত্তদ। 

কলক্চাি-০৪ র্াাংলাডদডশি কৃ্রষে সিদঃ শসয উৎপাদন এর্াং এি র্হুিুখীক্িি, খাদয উৎপাদন ও র্যর্স্থাপনা। র্াাংলাডদডশি িৎসয সিদ, র্াাংলাডদডশি িািী সিদ, খরনে সিদ, সুন্দির্ন, 
োতীয় উদযান র্ন্য িািীি অিয়ািিয, ইডক্া ও সাফারি পাক্স। র্াাংলাডদডশি েনসাংখযা, আদিশুিারি, োরত, ক ািী ও উপোরত সাংক্র্ান্ত রর্ষয়ারদ, র্াাংলাডদডশি রচরক্ৎসা ও স্বাস্থয। 

কলক্চাি-০৫ 
র্াাংলাডদডশি অথসনীরতঃ উন্নয়ন পরিক্ল্পনা কিরক্ষত ও পের্ারষসক্ী, োতীয় আয়-র্যয়, িােস্বনীরত ও র্ারষসক্ উন্নয়ন ক্িসসূরচ, দারিরয রর্ডিাচন ইতযারদ। র্াাংলাডদডশি রশল্প 
ও র্ারিেযঃ রশল্প উৎপাদন, পিয আিদারন ও িপ্তারনক্িি,  াডিসন্টস রশল্প ও এি সারর্সক্ র্যর্স্থাপনা, বর্ডদরশক্ কলন-কদন, অথস কিিি, র্যাাংক্ ও র্ীিা র্যর্স্থাপনা ইতযারদ। 

আন্তজণাত্তিক ত্তবষয়াবত্তে ও িূড াল (রর্শ্ব), পরিডর্শ ও দুডেসা  র্যর্স্থাপনা (রর্শ্ব) 

কলক্চাি-০১ 

এরশয়াি ইরতহাসঃ দরক্ষি এরশয়াঃ িািডতি ইরতহাস, ক্াশ্মীি সিসযা ও দরক্ষি এরশয়াি অন্যান্য কদডশি ইরতহাস। দরক্ষি-পূর্স এরশয়াঃ রিডয়তনাি, রসঙ্গাপুি, িালডয়রশয়া, ইডন্দাডনরশয়া, 
রফরলপাইন ও থাইলযাডন্ডি ইরতহাস। এরশয়াি ইরতহাসঃ চীডনি ইরতহাস ও ঘটনার্রল, হাংক্াং-িযাক্াও নীরত, ওয়ান কর্ি ও ওয়ান কিাড, রসল্ক কিাড। পূর্স এরশয়াি অন্যান্য কদশঃ োপান, 
কক্ারিয়া, ইসিাইল ও রফরলরস্তডনি ইরতহাস ও ঘটনার্রল, কর্লডফাি কঘাষিা, িধ্যিাচয ও িধ্য এরশয়াি অন্যান্য কদডশি ইরতহাস, তুিি এর্াং িুস্তফা ক্ািাল। ইউডিাডপি ইরতহাসঃ কিািান 
আিল, ইটারলি ইরতহাস, কগ্রট রব্রডটডনি ইরতহাস, ফ্রাডেি ইরতহাস, ফিারস রর্ের্ ও কনডপারলয়ান, রুশ রর্ের্ ও িারশয়াি ইরতহাস, কপডিস্ত্রইক্া ও গ্লাসনস্ত নীরত, কসারিডয়ত ইউরনয়ডনি 
পতন, রহটলাি ও োিসারনি ইরতহাস, র্ারলসন িাচীি ও দুই োিসারনি এক্রত্রক্িি। আডিরিক্াি ইরতহাসঃ িারক্সন েুিিাডেি ইরতহাস, েুিিাডেি সাডর্ক্ কিরসডডন্টডদি কৃ্রতত্ব, আডিরিক্াি 
িশাসন অঙ্গিােয, রক্উর্াি রিসাইল সাংক্ট, গুয়ানতানাডিা ক্ািা াি, ফাক্স ক রিলা শারন্তচুরি, উিি ও দরক্ষি আডিরিক্াি অন্যান্য অাংডশি ইরতহাস। আরফ্রক্াি ইরতহাসঃ নর্ো িি, 
আির্ োতীয়তার্াদ, রিশডিি ইরতহাস, রিশি ক্তৃসক্ সুডয়েখাল োতীয়ক্িি, দরক্ষি আরফ্রক্াি ইরতহাস ও  িতন্ত্রায়ন, আথস-সািারেক্ ও িােচনরতক্ ইসুযসিূহ। 

কলক্চাি-০২ 

োরতসাংঘঃ োরতসাংঘ  ঠডনি পটিূরি, িধ্ান অঙ্গ সাং ঠনসিূহ, আন্তেসারতক্ অপিাধ্ আদালত ও োরতসাংডঘি িহাসরচর্ ি। শারন্তিক্ষা ক্ােসক্র্িঃ োরতসাংডঘি শারন্তিক্ষী র্ারহনী, শারন্তিক্ষা 
ক্ােসক্র্ি ও োরতসাংঘ রর্শ্বরর্দযালয়। র্াাংলাডদশ ও োরতসাংঘঃ োরতসাংডঘ উিপডদ র্াাংলাডদরশ, শারন্তিক্ষা ক্ােসক্র্ডি র্াাংলাডদশ ও র্াাংলাডদডশ োরতসাংডঘি ক্ােসক্র্ি। োরতসাংডঘি 
রর্ডশষারয়ত সাংস্থাঃ ITU, WMO, UPU, ILO, UNWTO, FAO, UNESCO, ICAO, WHO, IMO, UNIDO, WIPO & IFAD. োরতসাংডঘি কিাগ্রাি ও ফান্ডঃ UNICEF, UNRWA, UNHCR, 
UNCTAD, UNDP, UNIFEM, UNFPA, UNEP, UNU, WFP, UNODC, MDG ও SDG রর্ষয়ক্ সডম্মলন। বর্রশ্বক্ অথসচনরতক্ িরতিানারদঃ কব্রটন-উডস অথসচনরতক্ র্যর্স্থা, WB group 

(IBRD, IFC, IDA, ICSID, MIGA); IMF, ADB, IDB, BIS, NewDB, AIIB, GATT to WTO. অথসচনরতক্ কোট: D-8, G-7, G-20, BRICS, WEF & OPEC. 
কলক্চাি-০৩ আন্তঃিােীয় রনিাপিা ও আন্তঃিােীয় ক্ষিতা সিক্সঃ আন্তঃিহাডদশীয় র্যর্স্থা, অস্ত্রীক্িি এর্াং রনিস্ত্রীক্িি, কেৌথ-রনিাপিা র্যর্স্থা ও শরিসািয র্যর্স্থা। রনিস্ত্রীক্িি চুরিঃ 

NPT, START-1 & 2, SALT-1 & 2, CTBT, NEW START, স্থলিাইন রনরষদ্ধক্িি চুরি ও গুচ্ছডর্ািা রনরষদ্ধক্িি চুরি। রথউরিঃ র্াস্তর্র্াদ, উদািতার্াদ ও ক ি 
রথউরি। রর্শ্বিােনীরতঃ রর্শ্ব র্যর্স্থা, কিরুক্িি, ঔপরনডর্রশক্ ও নর্য ঔপরনডর্রশক্ িােনীরত, িূ-িােনীরত, উিি-দরক্ষি সিক্স, নতুন রর্শ্বর্যর্স্থা, ১ি রর্শ্বেদু্ধ, ২য় রর্শ্বেদু্ধ 
ও রর্রিন্ন েদু্ধ। আন্তেসারতক্ কসর্া সাংস্থাঃ কিডক্র্স, কিাটারি, ইন্টািন্যাশনাল, অযািডনরস্ট ইন্টািন্যাশনাল, অক্সফাি, কক্য়াি,  USAID, ক রিলা সাং ঠন ও ক াডয়ন্দা সাংস্থা। 

কলক্চাি-০৪ বর্রশ্বক্ আেরলক্ সাংস্থাসিূহঃ SAARC (SAPTA, SAFTA) BIMSTEC, ASEAN (AFTA), EU & Brexit, IJO & IJSG, APEC, NAFTA, CIRDAP, BCIM, APP, ECO & ACU. আন্তেসারতক্ সাং ঠনঃ NAM 
ক্িনওডয়লথ, আির্রল , ওআইরস, GCC & AU. আন্তেসারতক্ পরিডর্শ ত ইসুয ও েলর্ায়ু কূটনীরতঃ পরিডর্শ ত ইসুযঃ IUCN, Green Peace, UNEP, IPCC, WMO, UNFCCC, WWF, COP-

সডম্মলনসিূহ ও সরু্ে ফান্ড। িডটাক্ল ও চুরিঃ িরন্িল িডটাক্ল, UNCLOS, ধ্রিত্রী সডম্মলন, Rio+5, Rio+10, Rio+20; ক্াটসাড ানা িডটাক্ল, রক্ডয়াডটা িডটাক্ল ও পযারিস েলর্ায়ু চুরি। 
ইাংডিরে িাষা ও সারহতয 

কলক্চাি-০১ Noun, Its classification, Countable & Uncountable Noun, Gerund, Participle Pronoun & Its Classification, Relative Pronoun, Adjective & Its Classification 
কলক্চাি-০২ Verb & Its Classification, Conjunction of Verb, Right form of Verbs, Subject-Verb Agreement, Determiner, Number & Gender Change, Sentence correction 
কলক্চাি-০৩ Old & Middle English Period (Anglo Saxon Period, The Anglo- Norman Period, The Age of Chaucer, The Barren Age/Dark Age), Figure of 

Speech. Renaissance Period (Preparation for Renaissance, The Elizabethan Period, The Jacobean Period 
কলক্চাি-০৪ Caroline Age, Commonwealth Period, Neo-classical Period (The Restoration Period, The Augustan Period, The Age of Sensibility), Romantic Period 

 
 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইে লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরঝল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯ 
র্ক্রশর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩,  াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
বসয়দপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পুিহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ 
নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ ি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ 
েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা-০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪  
ব্রাþির্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, চট্টগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ 
চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, ক াপাল ি-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


