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

৪৪তি রিরসএস রিরল ফু ল কক্াসস (অনলাইন)
*

৪৪তি রিরসএস রিরল ফু ল কক্াডসস সিসডিাট ১০০রট কলক্চাি ক্লাস, ০৬ রট * সক্ল কডইরল পিীক্ষা অনলাইন এিাং উইক্রল, িান্থরল এক্সাি, সািডেক্ট ফাইনাল
ও ফাইনাল িডডল কটস্ট রফরেক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডি।
িশ্নিযাাংক্ এনালাইরসস ক্লাস, ২০০ কসট কডইরল এক্সাি, ৪৬ কসট উইক্রল
এক্েন BCS িতযাশী কদশিযাপী উদ্ভাস-উডেষ এি কেডক্াডনা শাখায় পিীক্ষা
এক্সাি, ১২ কসট িান্থরল এক্সাি, ১০ কসট সািডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ১০ কসট
রদডত পািডি এিাং কেডক্াডনা শাখা হডত রিডন্টড িইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডি।
ফাইনাল িডডল কটস্ট অনুরিত হডি।
* িরতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটস িদশসন ক্িা হডি
* স্বল্প সিডয় ক াছাডনা িস্তুরতি েন্য রিষয়রিরিক্ ১২ রট রিপাডিশন িুক্, ০১ রট
এিাং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরট কিোি কিিি ক্িা হডি।
িশ্নিযাাংক্ (১০ি-৪৩তি) এিাং ০১ রট িডডল কটস্ট িুক্ (৬০০০ িশ্ন সাংিরলত)
* সিাসরি ব্রাডে এডস অথিা অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি িরতস হওয়া োডি।
এি রিডন্টড ক্রপ িদান ক্িা হডি।
*
৪৪তি BCS রিরল ফু ল কক্াসস রফ : ১২০০০/- (িাি হাোি) টাক্া
* সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডি। িরতরট ক্লাডসি
* রিস্তারিত োনডত অথিা অনলাইডন িরতস হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy
িারি- ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট িদান ক্িা হডি এিাং রিরডও রিডে কদখাি িযিস্থা থাক্ডি। * Helpline - 09666775566

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০১)
তারিখ ও রদন
১১.১২.২১ (শরনিাি)
১৩.১২.২১ (কসািিাি)
১৪.১২.২১ (িঙ্গলিাি)
১৫.১২.২১ (িুধ্িাি)
১৭.১২.২১ (শুক্রিাি)
১৮.১২.২১ (শরনিাি)
১৯.১২.২১ (িরিিাি)
২০.১২.২১ (কসািিাি)
২১.১২.২১ (িঙ্গলিাি)
২২.১২.২১ (িুধ্িাি)
২৪.১২.২১ (শুক্রিাি)
২৫.১২.২১ (শরনিাি)
২৬.১২.২১ (িরিিাি)

Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা)
আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২
িাাংলা িাষা-০১
সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১
সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২
ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০২
ইাংডিরে িাষা-০২

লাইি এক্সাি (িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত)
---------আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min.
িাাংলা িাষা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.
সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.
সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২ MCQ (30×1=30); 15 min.
ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০২ MCQ (30×1=30); 15 min.

Weekly Exam-04 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২, িাাংলা িাষা-০১, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২, ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০২) MCQ (100×1=100); 45 min.

ারিরতক্ েুরি-০২
ইাংডিরে িাষা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min.
িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১
ারিরতক্ েুরি-০২ MCQ (30×1=30); 20 min.
িাাংলা সারহতয-০২
িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১ MCQ (30×1=30); 20 min.
ইাংডিরে িাষা-০৩
িাাংলা সারহতয-০২ MCQ (30×1=30); 15 min.
িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২
ইাংডিরে িাষা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min.
Weekly Exam-05 (ইাংডিরে িাষা-০২+০৩, ারিরতক্ েুরি-০২, িাাংলা সারহতয-০২) 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 িরতসক্ৃত 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।

৪৪তি রিরসএস রিরল ফু ল কক্াসস এি রসডলিাস (অনলাইন)
লেকচার

রসডলিাস
ইাংডিরে িাষা

কলক্চাি-০২
কলক্চাি-০৩

Pronoun & Its Classification. Attachment: Vocabulary- D-F
Adjective & Its Classification, Comparison of Degree. Attachment: Vocabulary G-L

কলক্চাি-০১

ভাষা ও িাাংলা ভাষার উৎপত্তি, ধ্বত্তি, বর্ণ ও অক্ষর।

িাাংলা িাষা
সাধ্ািি রিজ্ঞান
কলক্চাি-০১
কলক্চাি-০২

পদার্থণর অবস্থা, এটর্ের গঠি, কাবণর্ির বহুেুখী বযবহার, এত্তিড, ক্ষার, েবর্, পদার্থণর ক্ষয়, িাবার্ির কাজ, লভৌত রাত্তি এবং এর পত্তরোপ, লভৌত ত্তবজ্ঞার্ির উন্নয়ি,
লচৌম্বকত্ব, তরঙ্গ এবং িব্দ, তাপ ও তাপগত্তত ত্তবদযা।
আর্োর প্রকৃ ত্তত, ত্তস্থর এবং চে তত্তিৎ, ইর্েকট্রত্তিক্স, আধুত্তিক পদাথণত্তবজ্ঞাি, িত্তির উৎি এবং এর প্রর্য়াগ, িবায়ির্ াগয িত্তির উৎি, পারোর্ত্তবক িত্তি, খত্তিজ
উৎি, িত্তির রূপান্তর ও আর্োক ন্ত্রপাত্তত।

িাাংলা সারহতয
কলক্চাি-০২

িঙ্গলক্ািয, েীিনী সারহতয, িরসসয়া সারহতয, নাথ সারহতয, অনুিাদ সারহতয, িুসরলি সারহতয, কিািারন্টক্ িিডয়াপাখযান ও আিাক্ান (কিাসাঙ্গ) িােসিায় িাাংলা
সারহতয। সারহরতযক্ঃ ক্ানাহরি দি, শাহ িুহম্মদ স ীি, ক্ৃ রিিাস ওঝা, কদৌলত উরেি িাহিাি খান, িালাধ্ি িসু, িুকুন্দিাি চক্রিতসী, চন্দ্রািতী, িারনক্ দি,
িািতচন্দ্র িায়গুিাক্ি, সসয়দ সুলতান, কক্াডিশী িা ন ঠাকুি, কদৌলত ক্ােী, আলাওল, রিে িাংশীদাস, আব্দুল হারক্ি।

কলক্চাি-০২

ক্রিউটাি অঙ্গসাং ঠনঃ হাডসওয়যাি, হাডসরডি, ি্যাি, কিাি, রসরপইউ, িাইডক্রািডসসি, িাদাি কিাডস ও িাস। সফটওয়যািঃ অপাডিরটাং রসডস্টিস, ডস, উইডন্ডাে,
ওয়াডস িডসরসাং, িাইিাস, এরন্ট িাইিাস ও ফায়ািওয়াল। সদনরন্দন েীিডন ক্রিউটািঃ ক্ৃ রষ, কো াডো , রশক্ষা, স্বাস্থয, কখলাধ্ুলা; রিট ও িাইট ওয়াডস।

ক্রিউটাি ও তথয িেুরি

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল
কলক্চাি-০২

সিরিক্ ইরতহাস: ইউডিাডপি ইরতহাস: (পরিি ইউডিাপ, পূিস ইউডিাপ, উিি ইউডিাপ, িধ্য ইউডিাপ, দরক্ষি ইউডিাপ)। উিি ও দরক্ষি আডিরিক্া: (উিি
আডিরিক্াি উিিাাংডশি কদশসিূহ, িধ্য আডিরিক্াি কদশসিূহ, ক্যারিরিয়ান িীপপুঞ্জ অেল, দরক্ষি আডিরিক্াি কদশসিূহ)। ওডশরনয়াি ইরতহাস: (অডেরলয়া,
রনউরেলযান্ড, পডলডনরশয়া ও কিলাডনরশয়া অেল, িাইডক্রাডনরশয়া অেল)।

কলক্চাি-০২

সিল ও রিঘাত অসিতা, সিল সহসিীক্িি, সিল ও রিপদী সিীক্িি।

ারিরতক্ েুরি
িাাংলাডদশ রিষয়ািরল
কলক্চাি-০১
কলক্চাি-০২

িাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, ক্ৃ রি ও সাংিৃরত: িাঙারল োরতি উদ্ভি ও রিক্াশ, িাাংলাি িাচীন েনপদ, রিরিন্ন শাসনািডল িাাংলাি িােধ্ানী,
িাচীন িাাংলায় রিরিন্ন শাসনািল, িাাংলায় িুসরলি ও স্বাধ্ীন সুলতানী শাসন িরতিা, রদরে সালতানাত, িাাংলায় ইরলয়াস শাহী শাসন, হুডসন শাহী েু , িুঘল
শাসনািল, িাাংলায় িুঘল শাসন, িাাংলায় নিািী শাসন।
উপিহাডদডশ ইউডিাপীয়ডদি আ িন, ইস্ট ইরন্ডয়া কক্ািারন ও রব্ররটশ সিক্াডিি িািত শাসন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপিহাডদডশ রিরিন্ন রিডরাহ ও সাংিাি
আডন্দালন, োতীয়তািাদী আডন্দালন, িঙ্গিঙ্গ ও তৎক্ালীন িােনীরত, রিিা -পূিস িােনীরত, পারক্স্তান িাডেি েে।

