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

৪৪তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস (অনলাইন)   
 

*  ৪৪তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াডসস সিসডিাট ১০০রট কলক্চাি ক্লাস, ০৬রট িশ্নিযাাংক্ 

এনালাইরসস ক্লাস, ২০০ কসট কডইরল এক্সাি, ৬৬ কসট উইক্রল এক্সাি, ১২ কসট 

িান্থরল এক্সাি, ১২ কসট সািডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ১০ কসট ফাইনাল িডডল 

কটস্ট অনুরিত হডি। 

*   স্বল্প সিডয় ক াছাডনা িস্তুরতি েন্য রিষয়রিরিক্ ১২রট রিপাডিশন িুক্, ০১রট 

িশ্নিযাাংক্ (১০ি-৪৩তি) এিাং ০১রট িডডল কটস্ট িুক্ (৬০০০ িশ্ন সাংিরলত) 

এি রিডন্টড ক্রপ িদান ক্িা হডি। 

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

 িারি- ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট িদান ক্িা হডি এিাং রিরডও রিডে কদখাি িযিস্থা থাক্ডি।  

*  সক্ল কডইরল পিীক্ষা অনলাইন এিাং উইক্রল, িান্থরল এক্সাি, সািডেক্ট ফাইনাল 
 ও ফাইনাল িডডল কটস্ট রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডি।    
    এক্েন BCS িতযাশী কদশিযাপী উদ্ভাস-উডেষ এি কেডক্াডনা শাখায় পিীক্ষা  
    রদডত পািডি এিাং কেডক্াডনা শাখা হডত রিডন্টড িইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডি। 
*   িরতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটস িদশসন ক্িা হডি  
    এিাং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরট কিোি কিিি ক্িা হডি। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথিা অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডি। 

*       ৪৪তি BCS রিরল ফুল কক্াসস রফ : ১২০০০/- (িাি হাোি) টাক্া  
*  রিস্তারিত োনডত অথিা অনলাইডন িরতস হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০২) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা) লাইি এক্সাি (িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত) 
২৭.১২.২১ (কসািিাি) ইাংডিরে িাষা-০৪ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.১২.২১ (িুধ্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩ ইাংডিরে িাষা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩১.১২.২১ (শুক্রিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.০১.২২ (শরনিাি) ইাংডিরে সারহতয-০২ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০২.০১.২২ (িরিিাি) Weekly Exam-06 (িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২+০৩, ইাংডিরে িাষা-০৪, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৩.০১.২২ (কসািিাি) িাাংলা িাষা-০২ ইাংডিরে সারহতয-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৫.০১.২২ (িুধ্িাি) ইাংডিরে িাষা-০৫ িাাংলা িাষা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৭.০১.২২ (শুক্রিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ ইাংডিরে িাষা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৮.০১.২২ (শরনিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৩ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min 
০৯.০১.২২ (িরিিাি) Weekly Exam-07 (ইাংডিরে সারহতয-০২, িাাংলা িাষা-০২, ইাংডিরে িাষা-০৫, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১০.০১.২২ (কসািিাি) ইাংডিরে সারহতয-০৩  ারিরতক্ েরুি-০৩ MCQ (30×1=30); 20 min. 

১২.০১.২২ (িুধ্িাি) িাাংলা সারহতয-০৩ ইাংডিরে সারহতয-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৪.০১.২২ (শুক্রিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৪ িাাংলা সারহতয-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৫.০১.২২ (শরনিাি) িানরসক্ দক্ষতা-০২  ারিরতক্ েরুি-০৪ MCQ (30×1=30); 20 min. 
১৬.০১.২২ (িরিিাি) Weekly Exam-08 ( ারিরতক্ েরুি-০৩+০৪, ইাংডিরে সারহতয-০৩, িাাংলা সারহতয-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৭.০১.২২ (কসািিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪ িানরসক্ দক্ষতা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৯.০১.২২ (িুধ্িাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৪ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২১.০১.২২ (শুক্রিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৫ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min 
২২.০১.২২ (শরনিাি) ইাংডিরে িাষা-০৬  ারিরতক্ েরুি-০৫ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২৩.০১.২২ (িরিিাি) Weekly Exam-09 (িানরসক্ দক্ষতা-০২, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৪,  ারিরতক্ েরুি-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৪.০১.২২ (কসািিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫ ইাংডিরে িাষা-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৬.০১.২২ (িুধ্িাি) িাাংলা িাষা-০৩ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৭.০১.২২ (িহৃঃিাি) Monthly Exam-02 (Week - 05, 06, 07, 08, 09) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

২৮.০১.২২ (শুক্রিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৪ িাাংলা িাষা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.০১.২২ (শরনিাি) িাাংলা সারহতয-০৪ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩০.০১.২২ (িরিিাি) Weekly Exam-10 (ইাংডিরে িাষা-০৬, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫, িাাংলা িাষা-০৩, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 *  Live Class অনুরিত হডি Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য িডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড  কথডক্ই রনডেি কিািাইল/লযাপটপ/কডিটডপ Zoom App Install  

 ক্ডি িাখাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 
 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়িসাইডট র ডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি িরতসকৃ্ত কিরেডেশন 

 নম্বি িযিহাি ক্ডি Login ক্িডত হডি। 
 *  Daily live Exam & Weekly Live Exam গুডলা রুরটডন উডেরখত তারিখ ও সিয় অনুোয়ী অনুরিত হডি। উডেরখত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথসী উি 

 Live Exam-এ এক্িািই অাংশগ্রহি ক্িডত পািডি। অরধ্ক্ অনুশীলডনি েন্য রশক্ষাথসীিা এক্ই রসডলিাডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্িাি অাংশগ্রহি 
 ক্িডত পািডি। 

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


৪৪তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস এি রসডলিাস (অনলাইন) 
 

লেকচার রসডলিাস 

ইাংডিরে িাষা 
কলক্চাি-০৪ Verb & Its Classification, Gerund, Participle. Attachment: Vocab M-P 
কলক্চাি-০৫ Tense, Right form of Verbs, Subject-Verb Agreement. Attachment: Vocab Q-T 
কলক্চাি-০৬ Adverb & Its Classification. Attachment: Vocab U-Z 

িাাংলা িাষা 
কলক্চাি-০২ শব্দ ও শব্দব্দর বিবিন্ন উৎস, সমার্থক ও বিপরীত শব্দ। 
কলক্চাি-০৩ সবি, কারক ও বিিবি। 

সাধ্ািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৩ 
লমৌবেক কণা, ধাতি পদার্থ এিং তাব্দদর ল ৌগসমহূ, অধাতি পদার্থ, জারণ-বিজারণ, তবিৎ লকাষ, অজজি ল ৌগ, জজি ল ৌগ, তবিৎ লচৌম্বক, 
ট্রান্সফরমার, এক্স-ব্দর, লতজবিয়তা। 

কলক্চাি-০৪ জীি বিজ্ঞানঃ পদাব্দর্থর জীিবিজ্ঞান বিষয়ক ধমথ, লজব্দনবিক্স, জীিজিবচত্র্য, এবনমযাে ডাইিারবসবি, এবনমযাে বিস্যয, অগথান এিং অগথান বসব্দেম। 

িাাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৩ 
িধ্যেডু ি িাাংলা সারহডতযি ক্ডয়ক্েন পিৃডপাষক্, কলাক্সারহতয ও মিিনরসাংহ  ীরতক্া, শাডয়ি-ক্রিওয়ালা ও পুুঁরথ সারহতয। আধ্রুনক্ েডু ি 
উডেষ পিস, কফাটস উইরলয়াি ক্ডলে ও িাাংলা  দয, শ্রীিািপিু রিশন ও িাাংলা ছাপাখানা, রহন্দু ক্ডলে ও ইয়াংডিঙ্গল, কিাহাডিডান রলটাডিরি 
কসাসাইরট, িঙ্গীয় িুসলিান সারহতয সিাে, ঢাক্া িুসরলি সারহতয সিাে, িাাংলা এক্াডডরি, িাাংলাডদশ এরশয়ারটক্ কসাসাইরট। 

কলক্চাি-০৪ 

েে পরিরধ্ঃ (১৭৭২-১৮৩০) িাো িািডিাহন িায়, লালন শাহ, ঈশ্বিচন্দ্র গুপ্ত, পযািীচাুঁদ রিত্র, িদনডিাহন তক্সালঙ্কাি, ঈশ্বিচন্দ্র রিদযাসা ি, 
িািনািায়ি তক্সিত্ন, িাইডক্ল িধ্ুসদূন দ্ত্ি, িঙ্গলাল িড্যাপাধ্যায়, দীনিনু্ধ্ রিত্র। েে পরিরধ্ঃ (১৮৩৪-১৮৪৭) নওয়াি ফয়েডুেসা কচৌধ্িুািী, 
কৃ্ষ্ণচন্দ্র িেিুদাি, সঞ্জীিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, রিহািীলাল চক্রিতসী, িরঙ্কিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, কহিচন্দ্র িড্যাপাধ্যায়, সুডিন্দ্রনাথ িেুিদাি, ক্ালীিসে রসাংহ, 
ক্ালীিসে ক াষ, নিীনচন্দ্র কসন । 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৩ 
কিৌড ারলক্ পরিরচরতঃ (পিুাতন ও পরিিরতসত নাি, কিৌড ারলক্ উপনাি, রিডশ্বি িহাসা ি, সা ি ও উপসা ি, রিডশ্বি রিরিে সিদু্র ি্ি, রিডশ্বি 
রিরিে নদী ও নদী তীিিতসী শহি, রিডশ্বি রিখযাত সীিাডিখা ও িিালী, রিডশ্বি রিরিে খাল, চযাডনল ও অন্তিীপ, রিডশ্বি রিরিে দ্বীপ, উপদ্বীপ ও 
হ্রদসিহূ, রিডশ্বি িূরিরূপ ও েলিপাত, রিখযাত িয়াি, ট্রায়াডঙ্গল ও সাডক্সল, রিডশষারয়ত িাষ্ট্রসিহূ)। আন্তেসারতক্ সাং ঠনঃ (োরতপঞু্জ, োরতসাং )। 

কলক্চাি-০৪ 

মিরশ্বক্ অথসননরতক্ িরতিানারদঃ (কব্রটন উডস, World Bank, IMF, ADB, IDB, NDB, GATT and WTO, EU (ইউডিাপীয় ইউরনয়ন), BIS 

ও AIIB, রিডশ্বি অথসনীরত ও রিরিে কদডশি িুদ্রাি নাি) এিাং অথসননরতক্ কোট: (D-8, G-7, G-20, BRICS, OPEC, ECO, EFTA ও WEF ও 

BENELUX)। 

ইাংডিরে সারহতয 

কলক্চাি-০২ 
Renaissance Period (Preparation for Renaissance, Introduction to Shakespeare, The Elizabethan Period, The Jacobean 

Period, Caroline Age, Commonwealth Period). (Important writers)  
কলক্চাি-০৩ Neo-classical Period (The Restoration Period, The Augustan Period, The Age of Sensibility). (Important writers). 

 ারিরতক্ েুরি 

কলক্চাি-০৩ সচূক্ ও ল ারিদি। 

কলক্চাি-০৪ সিান্তি ও গুডিািি ধ্ািা, অনুক্রি ধ্ািা। 
কলক্চাি-০৫ িাস্তি সাংখযা, ল.সা.গু ও  .সা.গু। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৩ 
িাষা আড্ালন, িাষ্ট্রিাষা িাাংলাি দারিডত  রঠত সাংগ্রাি পরিষদ িা ক্রিরট, ১৯৫৪ সাডলি রনিসাচন, ১৯৫৬-১৯৬৫ সাডলি  টনাপরুঞ্জ, ছয়দফা 
আড্ালন ১৯৬৬,  িঅিুযত্থান ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ সাডলি সাধ্ািি রনিসাচন।  

কলক্চাি-০৪ 

অসহডো  আড্ালন, ৭ িাডচসি িাষি, স্বাধ্ীনতা ক াষিা, িরুেিন ি সিক্াডিি  ঠন ও ক্ােসািরল, িরুিেডুদ্ধি িিডক্ৌশল, িরুিেডুদ্ধ িহৃৎ 
শরিিড সি িূরিক্া, পাক্িারহনীি আত্মসিপসি ও িাাংলাডদডশি অিুযদয়, রিরিে কদশ ক্তৃসক্ িাাংলাডদডশি স্বীকৃ্রত, িরুিেডুদ্ধ অিদাডনি েন্য 
িীিত্বসচূক্ কখতাি, িরুিেদু্ধরিরিক্ সারহতয ও চলরিত্র। 

কলক্চাি-০৫ িাাংলাডদডশি সাংরিধ্ানঃ িস্তািনা ও মিরশষ্ট্য, কিৌরলক্ অরধ্ক্ািসহ িাষ্ট্র পরিচালনাি িলূনীরতসিহূ। 

িানরসক্ দক্ষতা 
কলক্চাি-০২  াবিক দক্ষতাঃ (দপসডি িরতরিম্ব, িল রিিােন নীরত, সিল েন্ত্র ও েরটল েন্ত্র, েন্ত্রাাংশ ও সিঞ্জাি) 

 


