
    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 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (র্াক্ী অাংশ) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ টা হডত িাত ৯:০০ টা পেসন্ত) লাইি এক্সাি (সক্াল ৬:০০ টা হডত িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত) 

১৪.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৫ ------ 
১৫.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৫ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৫ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৬.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৫  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৫ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৭.০৯.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৬ সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৫ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৮.০৯.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৬ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৯.০৯.২১ (িরর্র্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৫ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২০.০৯.২১ (কসাির্াি) 
------ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৫ MCQ (50×1=50); 25 min. 

Weekly Exam-06 (র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৫,  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৫, সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০৫, 

র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৬, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৫, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২১.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৭ ------ 
২২.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৬ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৭ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৩.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৬ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৬ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৪.০৯.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৬  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৬ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৫.০৯.২১ (শরনর্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৬ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৬.০৯.২১ (িরর্র্াি) নৈতিকিা, মূল্যব াধ ও সু-শাসৈ-০১ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬ MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৭.০৯.২১ (কসাির্াি) 
------ নৈতিকিা, মূল্যব াধ ও সু-শাসৈ-০১ MCQ (50×1=50); 25 min. 

Weekly Exam-07 (র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৭, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৬,   ারিরতক্ েুরি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৬,  

র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৬, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৬, নৈতিকিা, মূল্যব াধ ও সু-শাসৈ-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৮.০৯.২১ (িঙ্গলর্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৭ ------ 
২৯.০৯.২১ (রু্ধ্র্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৭ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৭ MCQ (50×1=50); 25 min. 

৩০.০৯.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৬ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৭ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০১.১০.২১ (শুক্র্র্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৭ সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৬ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০২.১০.২১ (শরনর্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৮  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৭ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৩.১০.২১ (িরর্র্াি) আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৮ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৪.১০.২১ (কসাির্াি) 
------ আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭ MCQ (50×1=50); 25 min. 

Weekly Exam-08 (র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৭, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৭, সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৬, 

 ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৭, র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৮, আন্তেসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৫.১০.২১ (িঙ্গলর্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৮ ------ 
০৬.১০.২১ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৮ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৮ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৭.১০.২১ (র্হৃঃর্াি) সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৭  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৮ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৮.১০.২১ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৯ সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৭ MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৯.১০.২১ (শরনর্াি)  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৯ র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৯ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১০.১০.২১ (িরর্র্াি) র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৮  ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৯ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১১.১০.২১ (কসাির্াি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৯ র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৮ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১২.১০.২১ (িঙ্গলর্াি) ------ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৯ MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৩.১০.২১ (রু্ধ্র্াি) 
Weekly Exam-09 (ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৮+০৯,   ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা-০৮+০৯,  

সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৭,  র্াাংলাডদশ রর্ষয়ার্রল-০৯, র্াাংলা িাষা ও সারহতয-০৮) 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) 
লল্কচার রসডলর্াস 

র্াাংলা িাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০৫  াগ ধারা, প্র াদ ও প্র চৈ, কারক ও ত ভতি, উপসর্গ, এক কথায় প্রকাশ 
কলক্চাি-০৬ শব্দ ও আধুতৈক  াাংল্া  াৈাৈ রীতি, প্রবয়ার্ ও অপপ্রবয়ার্,  াকয প্রকরণ,  াকয শুতি, ছন্দ, অল্ঙ্কার 

কলক্চাি-০৭ 

ক্ােী নেরুল ইসলাি (১৮৯৯-১৯৭৬): নেরুডলি িারতিারনক্ রশক্ষা, রর্রিন্ন ক্িসডক্ষডত্র কো দান, রর্র্াহ ও সন্তান, িাপ্ত পদক্সিূহ, িচনার্রল, িথি িচনা ও িথি রনরষদ্ধ 
গ্রন্হ, নেরুল িরচত ক্ার্যগ্রন্হ, ক্রর্তা, রশশুডতাষ ও কিিিূলক্ ক্রর্তা। নেরুডলি ৩রট উপন্যাস, ৩রট  ল্পগ্রন্হ, নাটযগ্রন্হ, চলরিত্র ও অন্যান্য সারহতযক্িস। পযািীচাাঁদ রিত্র 
(১৮১৪-১৮৮৩), ঈশ্বিচন্দ্র রর্দযাসা ি (১৮২০-১৮৯১), িাইডক্ল িধু্সূদন দি (১৮২৪-১৮৭৩), দীনর্নু্ধ্ রিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), র্রিিচন্দ্র চডটাপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), 
িীি িশািিফ কহাডসন (১৮৪৭-১৯১১), রিডেন্দ্রলাল িায় (১৮৬৩-১৯১৩), িিথ কচৌধু্িী (১৮৬৮-১৯৪৬), শিৎচন্দ্র চডটাপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), সসয়দ ইসিাইল কহাডসন 
রসিােী (১৮৮০-১৯৩১), কর্ ি কিাডক্য়া সাখাওয়াত কহাডসন (১৮৮০-১৯৩২), রর্িূরতিূষি র্ড্যাপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। অন্যান্য উডেখডো য সারহরতযক্ ও সারহতযক্িসঃ 
অরিয় চক্র্র্তসী (১৯০১-১৯৮৭), আডনায়াি পাশা (১৯২৮-১৯৭১), আর্দুল ক্রিি সারহতযরর্শািদ (১৮৭১-১৯৫৩), আর্দুোহ আল-িুতী (১৯৩০-১৯৯৮), আরু্ ইসহাক্ 
(১৯২৬-২০০৩), আরু্ োফি শািসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), আরু্ল ফেল (১৯০৩-১৯৮৩), আহিদ শিীফ (১৯২১-১৯৯৯), রিরিপাল ইব্রাহীি খাাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮),  এি 
আি আখতাি িুকুল (১৯৩০-২০০৪),  ক্ালীিসন্ন ক াষ (১৮৪৩-১৯১০), ক্ালীিসন্ন রসাংহ (১৮৪০-১৮৭০), োহানািা ইিাি (১৯২৯-১৯৯৪), তািাশিি র্ড্যাপাধ্যায় 
(১৮৯৮-১৯৭১), র্ড্ আলী রিয়া (১৯০৬-১৯৭৯),  রর্ষু্ণ কদ (১৯০৯-১৯৮২),  িাো িািডিাহন িায় (১৭৭২-১৮৩৩), শহীদুোহ ক্ায়সাি (১৯২৭-১৯৭১), সডতযন্দ্রনাথ দি 
(১৮৮২-১৯২২), সসয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), আহিদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), নীরলিা ইব্রারহি (১৯২১-২০০২), হাসান আরেেুল হক্ (১৯৩৯-)। 

কলক্চাি-০৮ 

ির্ীন্দ্রনাথ ঠাকুি (১৮৬১-১৯৪১): েীর্নচরিত, সিারদত পরত্রক্া, কদশভ্রিি, ডক্টডিট রডরগ্র লাি, ির্ীন্দ্রনাথ ক্তৃসক্ রর্রিন্ন র্যরিডক্ উৎস সীকৃ্ত গ্রন্হ, রর্রশষ্ট র্যরি সিডক্স 
ির্ীন্দ্রনাডথি িন্তর্য-উরি, ির্ীন্দ্রনাডথি উডেখডো য র্িৃতা ও র্িৃতাি রশডিানাি, র্াাংলা সারহডতয ির্ীন্দ্রনাডথি অর্দান, ির্ীন্দ্রনাথ িরচত ক্ার্যগ্রন্হ, উপন্যাস, উপন্যাস 
সিরক্সত তথযার্রল, ভ্রিিক্ারহরন, পত্র সাংক্লন, কছাট ল্প, উডেখডো য কছাট ল্প, নাটক্, ক্ার্যনাটয ও চরিত্র, কেরিরর্িা  রিরিক্ নাটক্, পিুডনা নাটক্গুডলাি সাংরক্ষপ্ত 
সাংিিি, উডেখডো য ক্রর্তা। রু্দ্ধডদর্ র্সু (১৯০৮-১৯৭৪), সুরফয়া ক্ািাল (১৯১১-১৯৯৯), আহসান হার্ীর্ (১৯১৭-১৯৮৫), শওক্ত ওসিান (১৯১৭-১৯৯৮), ফিরুখ 
আহিদ (১৯১৮-১৯৭৪), রসক্ান্দাি আরু্ োফি (১৯১৯-১৯৭৫), সসয়দ ওয়ালীউোহ (১৯২২-১৯৭১), িুনীি কচৌধু্িী (১৯২৫-১৯৭১), সুক্ান্ত িটাচােস (১৯২৬-১৯৪৭), 
শািসুি িাহিান (১৯২৯-২০০৬), আলাউরদ্দন আল আোদ (১৯৩১-২০০৯), েরহি িায়হান, (১৯৩৫-১৯৭২), সসয়দ শািসুল হক্ (১৯৩৫-২০১৬), আল িাহিুদ 
(১৯৩৬-২০১৯), আখতারুজ্জািান ইরলয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), হুিায়নু আোদ (১৯৪৭-২০০৪), হুিায়নূ আহডিদ (১৯৪৮-২০১২), কসরলি আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)। 
কিাহাম্মদ কিাোডম্মল হক্ (১৮৬০-১৯৩৩), কিাহাম্মদ লুৎফি িহিান (১৮৯৭-১৯৩৬), এস. ওয়াডেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ক্ােী আর্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), 
িুহম্মদ আর্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), িশীদ ক্িীি (১৯২৫-২৬ রডডসম্বি ২০১১), শািসুদ্দীন আরু্ল ক্ালাি (১৯২৬-১৯৯৭), হাসান হারফেুি িহিান (১৯৩২-১৯৮৩), 
আর্দুল  াফ্ফাি কচৌধু্িী (১৯৩৪-), শওক্ত আলী (১৯৩৬-২০১৮), রনিসডলন্দু গুি (১৯৪৫-), কসরলনা কহাডসন (১৯৪৭-), ড. িুহম্মদ োফি ইক্র্াল (১৯৫২-) 

 ারিরতক্ েরুি ও িানরসক্ দক্ষতা 
কলক্চাি-০৫ সচূক্ ও ল ারিদি, সিান্তি ও গুডিািি অনুক্র্ি ধ্ািা, পরিসাংখযান 
কলক্চাি-০৬ কিখা, কক্াি, রত্রিুে ও চতুিুসে সাংক্র্ান্ত উপপাদয, রপথাড ািাডসি উপপাদয ও র্িৃ সাংক্র্ান্ত উপপাদয, পরিরিরত, সিল কক্ষত্র ও  নর্স্তু 
কলক্চাি-০৭ কসট, রর্ন্যাস, সিাডর্শ ও সম্ভার্যতা 

কলক্চাি-০৮ 
সমসযা সমাধাৈ ( রি রর্ষয়ক্ অিীক্ষা, র্াি ও তারিখ রনিসয়, কনৌক্া-করাত, নল-কচৌর্ািা, সিয়-ক্াে রর্ষয়ক্ সিসযা, শতক্িা ও ঐরক্ক্) যাতিক দক্ষিা (দপসডি 
িরতরর্ম্ব, সিল েন্ত্র ও েরটল েন্ত্র, র্ল রর্িােন নীরত, েন্ত্রাাংশ ও সিঞ্জাি) 

কলক্চাি-০৯ 
সিসযা সিাধ্ান (েযারিরতক্ সিসযা, র্ড়, CLIMBING & SLIPPING,  য়স সম্পতকগি সমসযা তল্) স্থাৈাঙ্ক সম্পকগ (স্থাৈাঙ্ক  য স্থা, তচত্র র্ণৈা ও প্রাসতিক তচত্র 
 াছাই)। সাংখ্যার্ি ক্ষমিা (অনুক্রম সম্পতকগি সমসযা, ধারার সমতি তৈণগয়, তচবত্র প্রদত্ত সাংখ্যার লযৌতিক অ স্থাৈ তৈণগয়, ভগ্াাংশ ও দশতমক সাংখ্যার সমসযা তল্, 
শিকরা, ভগ্াাংশ–অনুপাি, র্ সিূল ও  নিূল রনিসয়, সাংখ্যার ধারণা, সমীকরণ সম্পতকগি সমসযা তল্) 

সাধ্ািি রর্জ্ঞান, ক্রিউটাি ও তথয িেরুি 

কলক্চাি-০৫ হৃদবরার্, স্নায়বুরার্, খ্াদয ও পতুি, তভটাতমৈ, মাইবক্রা াবয়াল্তি, প্লান্ট তৈউতিশৈ, পরার্ায়ৈ, ইিযাতদ। মাৈ বদবে, লরাবর্র কারণ ও প্রতিকার, সাংক্রামক লরার্, লরার্ 
িী াণরু িী ৈধারণ, মা ও তশশু স্বাস্থয, ইমুযৈাইবিশৈ ,ভযাকতসবৈশৈ, এইচআইতভ, এইডস, তটত  ও লপাতল্ও, এতপকাল্চার, লসতরকাল্চার, তপতসকাল্চার, েতটগকাল্চার। 

কলক্চাি-০৬ 
ক্রিউটাি কিাগ্রািঃ কডটাডর্ইে রসডস্টি, ক্রিউটাি কিাগ্রাডিি িাষা, হাই কলডিল লযাাংগুডয়ে, ন্যাচািাল লযাাংগুডয়ে ও ক্রিউটাি নম্বি রসডস্টি। তথযিেুরিঃ 
কডটা ও ইনফিডিশন, ফাইর্াি অপরটক্ ক্যার্ল, তািরর্হীন িাধ্যি, কিার্াইল িেরুিি সর্রশষ্টয, ক্রিউটাি কনটওয়াক্স-লযান, ওয়ান, িযান, কনটওয়াক্স টডপালরে, 
ইন্টািডনট, ব্রডর্যান্ড ইন্টািডনট, কসললুাি ডাটা কনটওয়াক্স-টুরে, রিরে, কফাি রে, ওয়াইিযাক্স, ব্লটুুথ, ওয়াইফাই; ক্রিউটাি িডয়া  ও িারিরিরডয়া। 

কলক্চাি-০৭ সদনর্ন েীর্ডন তথযিেরুিি র্যর্হািঃ স্মাটসডফান, ই-ক্িাসস, w.w.w, রনতযিডয়ােনীয় ক্রিউরটাং িেরুি, ই-কিইল, ফযাক্স, তথযিেরুিি র্ি িরতিান ও তাডদি 
কসর্াসিূহ, গু ল, িাইডক্র্াসফট, আইরর্এি ইতযারদ। কসাসযাল কনটওয়ারক্সাংঃ কফসর্কু্, টুইটাি, ইিটাগ্রাি; ক্লাডয়ন্ট সািসাি িযাডনেডিন্ট, ক্লাউড ক্রিউরটাং, 
কিাডর্ারটক্স; সাইর্াি ক্র্াইি, িাউটাি, ক টওডয়, রব্রে, সুইচ ও হার্। সদনর্ন েীর্ডন ক্রিউটািঃ কৃ্রষ, কো াডো , রশক্ষা, স্বাস্থয, কখলাধু্লা; রর্ট ও র্াইট ওয়াডস। 

 াাংল্াবদশ ত ষয়া তল্ ও িূড াল (র্াাংলাডদশ),পরিডর্শ ও দুডেসা  র্যর্স্থাপনা (র্াাংলাডদশ) 
কলক্চাি-০৬ র্াাংলাডদডশি সাংরর্ধ্ানঃ িস্তার্না ও সর্রশষ্টয, কিৌরলক্ অরধ্ক্ািসহ িাষ্ট্র পরিচালনাি িূলনীরতসিূহ। সাংরর্ধ্াডনি গুরুত্বপিূস অনুডেদ, তফরসল, সাংডশাধ্নীসিূহ।  

কলক্চাি-০৭ 
র্াাংলাডদডশি সিক্াি র্যর্স্থাঃ আইন, শাসন ও রর্চাি রর্িা সিূহ, আইন িিয়ন, নীরত রনধ্সািি, োতীয় ও স্থানীয় পেসাডয়ি িশাসরনক্ র্যর্স্থাপনা ক্াঠাডিা, 
িশাসরনক্ পনুরর্সন্যাস ও সাংিাি। র্াাংলাডদডশি িােননরতক্ র্যর্স্থাঃ িােননরতক্ দলসিূডহি  ঠন, িূরিক্া ও ক্ােসক্র্ি, ক্ষিতাসীন ও রর্ডিাধ্ী দডলি পািস্পরিক্ 
সিক্সারদ, সুশীল সিাে ও চাপ সরৃষ্টক্ািী ক ািীসিূহ এর্াং এডদি িূরিক্া।   

কলক্চাি-০৮ িূড ালঃ  র্াাংলাডদডশি কিৌ রলক্ রর্র্িি, আথস সািারেক্ ও িূ-িােননরতক্ গুরুত্ব। র্াাংলাডদডশি িূ-িকৃ্রত, নদ-নদী, র্নে সিদ চি, রর্ল, হাওি িিৃরত। 
কলক্চাি-০৯ িূড ালঃ  র্াাংলাডদডশি েল র্ায় ুও েলর্ায় ুঅেল। র্াাংলাডদডশি িাকৃ্রতক্ দুডেসা  আর্হাওয়া ও েলর্ায় ুসিরক্সত িরতিান, েলর্ায় ুঝুাঁরক্ কিাক্াডর্লায় সিক্াডিি 

পদডক্ষপ, প্রাকৃতিক দুবযগার্ ও  য স্থাপৈ- দুবযগাবর্র ধরৈ, প্রকৃতি ও  য স্থাপৈা। 
আন্তিগাতিক ত ষয়া তল্ ও িূড াল (রর্শ্ব), পরিডর্শ ও দুডেসা  র্যর্স্থাপনা (রর্শ্ব) 

কলক্চাি-০৫ সাংস্থা ও পরিক্ল্পনা: ন্যাডটা, ওয়ািশ, কসডন্টা, রসয়াডটা, আনেসু, IAEA & OPCW. শারন্ত চুরিঃ িাসসাই চুরি, তাসখ্ চুরি, রসিলা চুরি, ক্যাি কডরিড চুরি, 
কডটন চুরি, পযারিস চুরি, আলরেয়াসস চুরি ও রর্খযাত অপাডিশন। রর্ডশ্বি সাম্প্ররতক্ ও চলিান  টনাির্াহ। 

কলক্চাি-০৬ 
িূড ালঃ িূড াল ও পরিডর্শ, িহাক্াশ, িহারর্শ্ব ও কসৌিে ৎ, পরৃথর্ীি আক্াি ও আকৃ্রত, পরৃথর্ীি  রত। িাকৃ্রতক্ িূড াল, পরৃথর্ীি অিযন্তিীি  ঠন উপাদান, 
নদীি রর্রিন্ন  রত র্া অর্স্থা, পর্সত, িালিূরি, সিিূরি, িরুিূরি, েলিপাত, র্ারিিন্ডল, পরৃথর্ীি র্হৃিি নদ-নদী। 

কলক্চাি-০৭ িূড ালঃ আর্হাওয়াও েলর্ায়িু উপাদান, েলর্ায়িু রনয়ািক্, সিুদ্রতলডদডশি িূরিরুপ। রর্শ্ব উষ্ণায়ন ও িাকৃ্রতক্ সিদ, িূরিক্ি সুনারি, আডেয়র রি। সাম্প্ররতক্ 
িূড াল, িাকৃ্রতক্ দুডেসা , েলর্ায় ুঝুাঁরক্ কিাক্াডর্লায় সর্রশ্বক্ পদডক্ষপ 

ইাংডিরে িাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০৫ Adverb & Its Classification, Preposition, Conjunction & Linkers 
কলক্চাি-০৬ Comparison of  Degree, Transformation, Same word but different parts of speech, suffix & prefix, Foreign words 
কলক্চাি-০৭ Idioms & Phrase, Clause, Composition, Voice & Narration 
কলক্চাি-০৮ Spelling, Antonym & Synonym, Misused words & Analogy, One word substitution, 
কলক্চাি-০৯ Victorian Period, Modern & Postmodern, Literary Terms 

সনরতক্তা, িলূযডর্াধ্ ও সুশাসন 

কলক্চাি-০১ 

সনরতক্তা, উৎস ও িকৃ্রত, ধ্িস ও সনরতক্তা সিডক্স িযারক্য়াডিরলি িডনািার্, সনরতক্তা, সুশাসন ও িূলযডর্াডধ্ি সিক্স, িূলযডর্াধ্, সাংিরৃত, িূলযডর্াডধ্ি 
কেরিরর্িা , না রিক্ সিসযা, িূলযডর্াডধ্ি রিরি র্া উপাদানসিূহ, েনসাংখযা সিসযা, িূলযডর্াধ্ এর্াং সুশাসডনি সিক্স, রশশু-রক্ডশাি সিরক্সত সিসযা, িূলযডর্াডধ্ি 
অর্ক্ষয় এর্াং পরিিরত, রক্ডশাি অপিাধ্, িূলযডর্াডধ্ি অর্ক্ষয় কিাডধ্ ক্িিীয়, নািী সিরক্সত সিসযা, রশক্ষা, ইি রটরোং, এরসড রনডক্ষপ, িূলযডর্াধ্ রশক্ষাি গুরুত্ব, 
দুনসীরত, িূলযডর্াধ্ রশক্ষাি উপাদান সিাডে িরতিা, ট্রািপাডিরি ইন্টািন্যাশনাল, িূলযডর্াধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি সিক্স, দূনসীরত দিন ক্রিশন,  োতীয় উন্নয়ডন 
িূডলযডর্াধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি িিার্, সন্ত্রাসর্াদ, সিাে, ও েরঙ্গর্াদ। সুশাসন, ই- িডনসি, সুশাসডনি উপাদান, সুশীল সিাে, সুশাসডনি উপাদানসিূহ সিাডে 
িরতিা, র্াাংলাডদশ ও সুশাসন, সুশাসডনি সিসযার্রল, িাষ্ট্র, সুশাসন িরতিায় সিক্াডিি িূরিক্া, িাডষ্ট্রি উৎপরি, সুশাসডনি গুরুত্ব,  িতন্ত্র, সুশাসন িরতিায় 
না রিডক্ি দারয়ত্ব ও ক্তসর্য, িাডষ্ট্রি উপাদান, োতীয় উন্নয়ডন সুশাসডনি িিার্, িাষ্ট্র পরিচালনাি িূলনীরত, িােননরতক্ দল, সািয, রনর্সাচন, র্াাংলাডদডশি রনর্সাহী 
রর্িা , র্াাংলাডদডশি রনর্সাচন র্যর্স্থা, িাষ্ট্রপরত, আইন, িধ্ানিন্ত্রী, র্াাংলাডদডশি আইনসিা, িানর্ারধ্ক্াি, র্াাংলাডদডশি রর্চাি রর্িা , না রিক্ডদি অরধ্ক্াি, 
সুরিিডক্াটস, স্বাধ্ীনতা ও  রর্চাি রর্িা  পথৃক্ীক্িি। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিহূ: রিিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইি লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলর্া -০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরঝল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮ 
র্াসাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রার্ািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১ 
 ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কক্ানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, র্ক্রশর্াোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি র্াইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩,  াইর্ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 
র্গুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পুিহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 
নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুরষ্টয়া-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,  ব্রাþির্ারিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩ 
নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, চটগ্রাি (চক্র্াোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চটগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


