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

৪৩তি BCS রলরিত ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন)   
 

*    ৪৩তি BCS রলরিত করাগ্রাডি সর্সডিাট ৫৮রট কলক্চাি ক্লাস, ৫৮রট রলরিত 
এক্সাি, ১৪রট ইভালডুয়শন কটস্ট, ১৩রট সার্ডেক্ট কটস্ট, ০৬রট ফাইনাল িডডল 
কটস্ট অনুরিত হডর্। 

*   ক াছাডনা রস্তুরতি েন্য রর্ষয়রভরিক্ ১২রট রলরিত ররপাডিশন রু্ক্, ০১রট রলরিত 
রশ্নর্যাাংক্, ০২রট ররডন্টড িযাপ রু্ক্ (র্াাংলাডেশ ও আর্ন্সোরতক্) এি ররডন্টড 
ক্রপ রোন ক্িা হডর্। 

*    সক্ল ক্লাস অনলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডর্।  
*    ররতরট ক্লাডসি িারি-ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট রোন ক্িা হডর্ 
*    ররতরট ক্লাডসি রিডে রভরডও কেিাি র্যর্স্থা থাক্ডর্ 

*  ররতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটস রেশসন ক্িা হডর্  
*   কডইরল রলরিত কটস্ট অনলাইন  এর্াং ইভযালডুয়শন কটস্ট, সার্ডেক্ট কটস্ট ও ফাইনাল 
 িডডল কটস্ট রফরেক্যারল ও অনলাইন উভয় পদ্ধরতডত অনুরিত হডর্।    
*  এক্েন BCS রতযাশী কেশর্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এি কেডক্াডনা শািায় পিীক্ষা  

    রেডত পািডর্ এর্াং কেডক্াডনা শািা হডত ররডন্টড র্ইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডর্। 
*   Auto SMS এি িাধ্যডি ররতরট কিোি করিি ক্িা হডর্। 
*   সিাসরি ব্রাডে এডস অথর্া অনলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি ভরতস হওয়া োডর্। 
*   রর্স্তারিত োনডত অথর্া অনলাইডন ভরতস হডত রভরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ ক্লাডসি সিয়সূরচ 06:30pm অনলাইন লাইভ এক্সাডিি সিয়সূরচ 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০১) 
 

তারিি ও রেন লাইভ ক্লাস (Zoom Live) লাইভ এক্সাি (12:00am to 11:55pm) 

০২.০২.২২ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০১ ------ 

০৪.০২.২২ (শুক্র্র্াি) র্াাংলা-০১  ারিরতক্ েরুি-০১ Written (50 Marks); 120 min. 

০৫.০২.২২ (শরনর্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০১ র্াাংলা-০১ Written (30 Marks); 50 min. 

০৭.০২.২২ (কসাির্াি)  ারিরতক্ েরুি-০২ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০১ Written (50 Marks); 70 min. 

০৯.০২.২২ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলা-০২  ারিরতক্ েরুি-০২ Written (50 Marks); 120 min. 

১১.০২.২২ (শুক্র্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৩ র্াাংলা-০২ Written (30 Marks); 50 min. 

১২.০২.২২ (শরনর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০১  ারিরতক্ েরুি-০৩ Written (50 Marks); 120 min. 

১৪.০২.২২ (কসাির্াি) র্াাংলা-০৩ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০১ Written (30 Marks); 60 min. 

১৬.০২.২২ (রু্ধ্র্াি)  ারিরতক্ েরুি-০৪ র্াাংলা-০৩ Written (30 Marks); 50 min. 

১৮.০২.২২ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০২  ারিরতক্ েরুি-০৪ Written (50 Marks); 120 min. 

১৯.০২.২২ (শরনর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০২ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০২ Written (50 Marks); 70 min. 

২০.০২.২২ (িরর্র্াি) Evaluation Test-01 ( ারিরতক্ েুরিিঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩, ০৪) Written (50 Marks); 120 min. 

২২.০২.২২ (িঙ্গলর্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০২ Written (30 Marks); 60 min. 

২৩.০২.২২ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলা-০৪ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০১ Written (40 Marks); 75 min. 

২৫.০২.২২ (শুক্র্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৩ র্াাংলা-০৪ Written (30 Marks); 50 min. 

২৬.০২.২২ (শরনর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৩ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৩ Written (50 Marks); 70 min. 

২৭.০২.২২ (িরর্র্াি) Evaluation Test-02 (র্াাংলািঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩, ০৪) Written (60 Marks); 75 min. 

২৮.০২.২২ (কসাির্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৩ Written (30 Marks); 60 min. 

০২.০৩.২২ (রু্ধ্র্াি) র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৪ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০২ Written (40 Marks); 75 min. 

০৪.০৩.২২ (শুক্র্র্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল-০৪ Written (50 Marks); 70 min. 

০৫.০৩.২২ (শরনর্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৪ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৩ Written (40 Marks); 75 min. 

০৬.০৩.২২ (িরর্র্াি) Evaluation Test-03 (র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রলিঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩) Written (100 Marks); 120 min. 

০৭.০৩.২২ (কসাির্াি) ইাংডিরে-০১ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৪ Written (30 Marks); 60 min. 

০৯.০৩.২২ (রু্ধ্র্াি) রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৫ ইাংডিরে-০১ Written (50 Marks); 60 min. 

১১.০৩.২২ (শুক্র্র্াি) আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ রর্জ্ঞান ও রেরুি-০৫ Written (30 Marks); 60 min. 

১২.০৩.২২ (শরনর্াি) ইাংডিরে-০২ আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল-০৪ Written (45 Marks); 85 min. 

১৩.০৩.২২ (িরর্র্াি) Evaluation Test-04 (রর্জ্ঞান ও রেুরিিঃ কলক্চাি-০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫) Written (45 Marks); 85 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুরিত হডর্ Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য রডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড  কথডক্ই রনডেি কিার্াইল/লযাপটপ/কডিটডপ Zoom App Install  

 ক্ডি িািাি েন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়র্সাইডট র ডয় Join Now অপশডন রক্লক্ ক্ডি ভরতসকৃ্ত কিরেডেশন নম্বি  

র্যর্হাি ক্ডি Login ক্িডত হডর্। 

 *  Daily live Exam গুডলা রুরটডন উরিরিত তারিি ও সিয় অনুোয়ী অনুরিত হডর্। উরিরিত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথসী উি Live Exam-এ এক্র্ািই 

অাংশগ্রহি ক্িডত পািডর্।  

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


৪৩তি BCS রলরিত ক্র্যাশ কক্াসস এি রসডলর্াস (পাটস-০১) 
লেকচার রসডলর্াস 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০১ রসডলর্াস আডলাচনা, ভগ্াাংশ, পারট ারিরতক্ সিীক্িি, ঐরক্ক্ রনয়ি, ল.সা.গু ও  .সা.গু, অনুপাত ও সিানুপাত। 

কলক্চাি-০২ সিল ও কেৌর ক্ িুনাফা, সিলীক্িি, শতক্িা, লাভ-ক্ষরত। 

কলক্চাি-০৩ রিভুে সাংক্র্ার্ন্ উপপােয, রপথাড ািাস সাংক্র্ার্ন্ উপপােয, র্িৃসাংক্র্ার্ন্ ও চতুভুসে সাংক্র্ার্ন্ উপপােয, পরিরিরত। 

কলক্চাি-০৪ রিডক্ািরিরত, রিডক্ািরিরতক্ িান র্যর্হাি ক্ডি েূিত্ব ও উচ্চতা রনিসয় এর্াং স্থানাঙ্ক েযারিরত, সিতল ও কক্ষিফল সাংক্র্ার্ন্ সিসযাি সিাধ্ান। 

র্াাংলাডেশ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০১ 
রসডলর্াস আডলাচনা, কভৌড ারলক্ পরিরচরত: র্াাংলাডেডশি ভূড াল, রাকৃ্রতক্ বর্রশষ্ট্য, কভৌড ারলক্ অর্স্থান ও সুরর্ধ্া, িরৃিক্া, েলর্ায়,ু িযানডগ্রাভ অেল, র্ডিন্দ্র 
অেল, র্ডিন্দ্র োদুঘি, র্-দ্বীপ, রছটিহল, সিুদ্র রর্েয় ইতযারে। েনসাংিযাতত্ত্ব: র্াাংলাডেডশি আেিশুিারি, েনসাংিযাি বর্রচিয, উপোরতডেি অর্স্থান এর্াং সাংিরৃত 
এর্াং র্াাংলাডেডশি ইরতহাস ও সাংিরৃত: রাচীনক্াল কথডক্ সিসািরয়ক্ ক্াল পেসর্ন্ (১৯৪৭-পরূ্স ঐরতহারসক্ গুরুত্বপিূস ঘটনা)। সিাে, সারহতয ও সাংিরৃত। 

কলক্চাি-০২ 
িুরিেুডদ্ধি করক্ষাপট: কেশ ভা , ভাষা আডদালন, ১৯৫৪-এি রনর্সাচন, ১৯৬২-এি রশক্ষা আডদালন, ১৯৬৫ এি পাক্-ভািত েুদ্ধ পেসর্ন্ গুরুত্বপূিস ঘটনাক্র্ি। ১৯৬৬-ি ৬ 
েফা, ১৯৬৯-এি  িঅভুযত্থান, ১৯৭০-এি সাধ্ািি রনর্সাচন, ১৯৭১ সাডলি ২৫ িাডচসি  িহতযা, স্বাধ্ীনতাি কঘাষিা (১৯৬৬-১৯৭১)-এি িাচস পেসর্ন্ গুরুত্বপূিস ঘটনাক্র্ি)। 

কলক্চাি-০৩ 
িুরিেদু্ধ: িুরের্ন ি সিক্াি  ঠন ও ক্ােসার্রল, িুরিেডুদ্ধ ভািতসহ পিাশরি (আডিরিক্া, কসারভডয়ত ইউরনয়ন, চীন, েিুিােয, ফ্রান্স) ও োরতসাংডঘি ভূরিক্া, 
পারক্স্তারন র্ারহনীি আত্মসিপসি, স্বাধ্ীন র্াাংলাডেডশি অভুযেয় (রর্েয় অেসন), র্ঙ্গর্নু্ধি স্বডেশ রতযার্তসন, ভািতীয় কসনার্ারহনী রতযাহাি, র্াাংলাডেশডক্ স্বীকৃ্রত, 
সাংরর্ধ্ান রিয়ন, ১৯৭৩ সাডলি রনর্সাচন, র্ঙ্গর্নু্ধি শাসনািল ও ১৯৭৫ সাডলি ১৫ আ স্ট র্ঙ্গর্নু্ধ হতযাক্াণ্ড, িুরের্ শতর্ষস ও স্বাধ্ীনতাি সুর্িস েয়র্ন্ী। 

কলক্চাি-০৪ 
সাংরর্ধ্ান: রিয়ন ররক্র্য়া, িূলনীরত, িাষ্ট্রপরিচালনাি িূলনীরত, কিৌরলক্ অরধ্ক্াি ও িানর্ারধ্ক্াি, নািী অরধ্ক্াি, ধ্িসরনিডপক্ষতা, সাংরর্ধ্াডনি সাংডশাধ্নী, রর্রভন্ন 
রিট, আইন এর্াং অধ্যাডেশ ও অন্যান্য। 

র্াাংলা 

কলক্চাি-০১ রসডলর্াস আডলাচনািঃ রাচীন ে ু, ে ু রর্ভা  ও চেসাপে, অন্ধক্াি ে ু, ডাক্ ও িনাি র্চন, শ্রীকৃ্ষ্ণক্ীতসন, বর্ষ্ণর্ পোর্রল, িঙ্গলক্ার্য, অনুর্াে সারহতয, কিািারন্টক্ 
রিডয়াপািযান ও আিাক্ান িােসভা, কলাক্সারহতয, ক্রর্ ান ও পুুঁরথসারহতয এর্াং িরসসয়া সারহতয। 

কলক্চাি-০২ 
আধু্রনক্ ে ু-১: ে ুসরন্ধক্ষি ও ঈশ্বিচন্দ্র গুপ্ত, পযািীচাুঁে রিি, র্রঙ্কিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, ঈশ্বিচন্দ্র রর্েযাসা ি, রর্হািীলাল চক্র্র্তসী ও েীনর্নু্ধ রিি, িাইডক্ল িধু্সেূন 
েি, ির্ীন্দ্রনাথ ঠাকুি, র্াাংলা সারহডতয পে পান্ডর্ (১.অরিয় চক্র্র্তসী ২. র্ুদ্ধডের্ র্সু ৩. েীর্নানদ োশ ৪. রর্ষু্ণ কে ৫. সুধ্ীন্দ্রনাথ েি ), েীর্নানদ োস। 
ররতডর্েন রলিডনি রনয়িার্রল ও পি রলিডনি রনয়িার্রল। 

কলক্চাি-০৩ 
আধু্রনক্ ে ু-২:  ক্ােী নেরুল ইসলাি, েসীিউদ্েীন, িারনক্ র্ডদযাপাধ্যায়, রিথ কচৌধু্িী ও ফিরুি আহিে এর্াং সারহতয রর্ষয়ক্ রর্রভন্ন পরিক্া, ভাষা আডদালন 
রর্ষয়ক্ রর্রভন্ন সারহতয, িুরিেদু্ধ রর্ষয়ক্ রর্রভন্ন গ্রন্থ, সম্প্ররত আডলারচত রর্রভন্ন র্াাংলা গ্রন্থ। র্াাংলা সারহতয অর্লম্বডন রর্রভন্ন চলরচ্চি এর্াং ক্াল্পরনক্ সাংলাপ। 

কলক্চাি-০৪ 
আধু্রনক্ েু -৩: িীি িশািিফ কহাডসন, বসয়ে ওয়ালীউিাহ্, েরহি িায়হান, শহীদুিাহ ক্ায়সাি, শািসুি িাহিান, বসয়ে শািসুল হক্, শওক্ত ওসিান, িুরনি কচৌধু্িী, 
আিতারুজ্জািান ইরলয়াস, শিৎচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, হুিায়ূন আহডিে, র্রঙ্কিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, রর্ভূরতভূষি র্ডদযাপাধ্যায়, কিাতাডহি কহাডসন কচৌধু্িী, ক্রর্ ক্ায়ডক্ার্াে ও কর্ ি কিাডক্য়া 

আর্ন্েসারতক্ রর্ষয়ার্রল 

কলক্চাি-০১ 
রসডলর্াস আডলাচনা, আর্ন্েসারতক্ সম্পডক্সি ভূরিক্া, পরিরধ্ ও তাৎপেস, আর্ন্েসারতক্ সম্পক্স ও আর্ন্েসারতক্ িােনীরতি সাংডো  ও সম্পক্স। 
রর্ডশ্বি সরক্র্য় ভূরিক্া পালনক্ািী চলক্সিূহ: আধু্রনক্ িাষ্ট্র, িাডষ্ট্রি রক্ািডভে, সার্সডভৌিত্ব, অ-িাষ্ট্রীয় ক্িস, আর্ন্েসারতক্ ররতিান, িাষ্ট্রীয় এর্াং অ-িাষ্ট্রীয় ক্িসসিূডহি 
িডধ্য সম্পক্স। শরি ও রনিাপিা:  োতীয় শরি, শরিসািয, রনিস্ত্রীক্িি ও অস্ত্র-রনয়ন্ত্রি, ভূ-িােনীরত ও সন্ত্রাসর্াে। 

কলক্চাি-০২ 
বর্ডেরশক্ নীরত ও কূটনীরত:  বর্ডেরশক্ নীরত ও কূটনীরতি ধ্ািিা, রসদ্ধার্ন্ গ্রহি ররক্র্য়া, কূটনীরতডক্ি ক্ােসার্রল, কূটনীরতক্ডেি অর্যাহরত ও োয়িুরি। আর্ন্েসারতক্ 
অথসননরতক্ সম্পক্স: আর্ন্েসারতক্ র্ারিেয, িুি র্ারিেয, সাংিক্ষির্াে, বর্ডেরশক্ সাহােয, ঋি সাংক্ট, রর্ডেরশ রতযক্ষ রর্রনডয়া  (এফরডআই), আরথসক্ উোিীক্িি, 
আেরলক্তা ও আেরলক্িি, নথস -সাউথ  যাপ, বর্রশ্বক্ োরিদ্রয, এিরডরে।  

কলক্চাি-০৩ 
রধ্ান ধ্ািিা ও িতর্াে: োতীয়তার্াে, সাম্রােযর্াে, উপরনডর্শর্াে, নর্য উপরনডর্শর্াে, উিি আধু্রনক্তার্াে, রর্শ্বায়ন ও নয়া রর্শ্বর্যর্স্থা। 
বর্রশ্বক্ পরিডর্শ: পরিডর্শ ত ইসুয ও চযাডলঞ্জ, েলর্ায় ুপরির্তসন, বর্রশ্বক্ উষ্ণায়ন, েলর্ায় ুঅরভডোেন ও েলর্ায় ুকূটনীরত। 

কলক্চাি-০৪ 

োরতসাংঘ র্যর্স্থা: োরতসাংঘ ও এি অঙ্গ সাংস্থা, োরতসাংডঘি গুরুত্ব ও সীিার্দ্ধতা, োরতসাংডঘি সাংিাি, োরতসাংঘ রনিাপিা ক্াউরন্সডলি ভূরিক্া, োরতসাংঘ 
শারর্ন্িক্ষা ও শারর্ন্ ররতিা ক্ােসার্রল, অরভর্াসডনি ধ্াপ ও  িহতযা রনয়ন্ত্রি/আইন, SDG রনরিত ক্িাি চযাডলঞ্জসিূহ, উন্নয়নশীল কেশগুডলাি LDC কথডক্ উিিডিি 
চযাডলঞ্জ, িানর্ারধ্ক্াি এডেন্ডা, পরিডর্শ ত এডেন্ডা, আর্ন্েসারতক্ রর্চাি আোলত এর্াং নািীি ক্ষিতায়ন। 
েরক্ষি এরশয়াি িােনীরত: ভািত – পারক্স্তান সম্পক্স (ক্াশ্মীি সাংক্ট), েরক্ষি এরশয়ায় ভািত – চীন দ্বন্দ্ব, ভািত র্াাংলাডেশ সম্পক্স (আেরলক্ ভূ-িােনীরত, পারন 
র্ণ্টন সিসযা, সীিার্ন্ সিসযা ও র্ারিেয ভািসািয এর্াং র্াাংলাডেশ – রিয়ানিাি সম্পক্স। 

ইাংডিরে 

কলক্চাি-০১ 
Syllabus Discussion: Course Content and Ideas behind the Lecture Plan, Translation 1: Introduction to Translation, Thematic Translation, 

Your Vocabulary Repertoire-01 (A-E) 
কলক্চাি-০২ Translation 3: An Ideal Translation, Translating the literature Translation. Your Vocabulary Repertoire-02 (F-P) 

রর্জ্ঞান ও রেরুি 

কলক্চাি-০১ 

রসডলর্াডস আডলাচনািঃ আডলা (Light): রকৃ্রত, র্িসারল, রর্রভন্ন র্িস এর্াং এি তিঙ্গনেঘসয, UV, IR এর্াং কলোি িরশ্ম, আডলাি ররতফলন, আডলাি ররতসিি, আডলাি পূিস 
অভযর্ন্িীি ররতফলন, পাতলা অরভসািী কলন্স, আডলাি রর্চ্ছ্বিি, আডলাি ক্িা ধ্িস, আইনস্টাইডনি আডলাক্-বর্দুযরতক্ সিীক্িি, ফডটাডসল (আডলাক্ কক্াষ)। কচৌম্বক্ত্ব 
(Magnetism): রর্দুযৎরর্াডহি কচৌম্বক্ডক্ষডিি সম্পক্স, েণ্ড চুম্বক্, কচৌম্বক্ র্লডিিা, কচৌম্বক্ডক্ষডি এক্রট েণ্ড চুম্বডক্ি ওপি রক্র্য়ািত টক্স, েণ্ড চুম্বক্ রহডসডর্ পরৃথর্ীি 
কচৌম্বক্ডক্ষি, টযানডেন্ট  যালভাডনারিটাি, ক্ম্পন, চুম্বক্িান েন্ত্র, উোহিিসহ ডায়ডচৌম্বক্ পোথস, পযািাডচৌম্বক্ পোথস, কফডিাডচৌম্বক্ পোথস, তারিতচুম্বক্ এর্াং স্থায়ী চুম্বক্। 

কলক্চাি-০২ 

শব্দ (Sound): শ্রর্ি কক্ৌশল, কডরসডর্ল, ক্ম্পাঙ্ক, ঘডি ও র্াইডি রর্রভন্ন শব্দ উৎপােনক্ািী েন্ত্র -িাইডক্র্াডফান, লাউডরিক্াি,  িিুিী কো াডো র্যর্স্থা, শব্দ-
ধ্বরনি বর্রশষ্ট্য, টানা তাডি রস্থি তিডঙ্গি উৎপরি, আি ক্ম্পডনি সিূ, অরধ্ক্ম্প, ডপলাি রক্র্য়া, ডপলাি রক্র্য়াি রডয়া  এর্াং সীিার্দ্ধতা, ররতধ্বরন, শব্দতিডঙ্গি 
কশাষি, অনুিিন, োলাডনি শ্রুরতগুি বতরিি িূলনীরত, সার্াইডনি সডূিি রর্র্রৃত। পরলিাি (Polymer): রাকৃ্রতক্ এর্াং কৃ্রিি পরলিাি, পরলিািক্িি ররক্র্য়া, 
উৎস, রাকৃ্রতক্ ও কৃ্রিি পরলিাডিি বর্রশষ্ট্য এর্াং র্যর্হাি, উৎপােন ররক্র্য়া; ফাইর্াি, রসল্ক, উল, নাইলন এর্াং কিয়ডনি বর্রশষ্ট্য ও র্যর্হাি, িার্াি ও োরস্টডক্ি 
কভৌত ও িাসায়রনক্ বর্রশষ্ট্য, পরিডর্শ ভািসািযহীনতায় িার্াি ও োরস্টডক্ি ভূরিক্া, িার্াি ও োরস্টডক্ি র্যর্হাডিি সডচতনতা। আিাডেি রাকৃ্রতক্ সম্পে (Our 
Resources): িারট, িারটি রক্ািডভে, িারটি pH, িারটি েূষডিি ক্ািি ও রক্াি, রাকৃ্রতক্  যাস এর্াং তাি রধ্ান উপাোন, রাকৃ্রতক্  যাডসি উৎস, ররক্র্য়াক্িি 
এর্াং র্যর্হাি, কপডরারলয়াি এর্াং ক্য়লা, র্নায়ন, আিাডেি রাকৃ্রতক্ সম্পডেি সীিার্দ্ধতা এর্াং সাংিক্ষি। 

কলক্চাি-০৩ 

অযারসড, ক্ষািক্ ও লর্ি (Acid, Base & Salt): অযারসড ও ক্ষািডক্ি ধ্ািিা, অযারসড ও ক্ষািডক্ি বর্রশষ্ট্য, অম্ল- ক্ষািরনডেসশক্, রাতযরহক্ েীর্ডন অযারসড ও 
ক্ষািডক্ি র্যর্হাি এর্াং কসগুডলা র্যর্হাডিি কক্ষডি সার্ধ্ানতা, অযারসডডি অপর্যর্হাডিি সািারেক্ রভার্, পাক্স্থলীডত অযারসরডরটি ক্ািি এর্াং সরঠক্ িােয রনর্সাচন, 
pH, র্স্তুি pH-এি পরিিাপ এর্াং গুরুত্ব, লর্ি, লর্ডিি বর্রশষ্ট্য, রাতযরহক্ েীর্ডন লর্ডিি রডয়ােনীয়তা, কৃ্রষ এর্াং রশল্পডক্ষডি লর্ডিি র্যর্হাি। র্ায়িুণ্ডল 
(Atmosphere): েীর্িণ্ডল ও র্ারিিণ্ডল, আয়নিণ্ডল, অরক্সডেন, ক্ার্সন-ডাই-অক্সাইড ও নাইডরাডেডনি ভূরিক্া, রিঠা ও েূরষত পারন, পাস্তুিাইডেশন। পারন 
(Water): পারনি ধ্িস, পারনি  লনাঙ্ক ও সু্ফটনাঙ্ক, তরিৎ পরির্ারহতা, পারনি  ঠন, হাইডরাডেন র্ন্ধন, পারনি উৎস, র্াাংলাডেডশি রিঠাপারনি উৎস, পারনি িানেণ্ড 
(িাং ও স্বাে, পারনি অস্বচ্ছতা, কতেরিয় পোডথসি উপরস্থরত, র্েসয পোডথসি উপরস্থরত, দ্রর্ীভূত অরক্সডেন, তাপিািা, pH, লর্িািতা), পারনি পনুিার্তসন, পরিডর্শ 
সাংিক্ষডি পারনি ভূরিক্া, িানসম্মত পারনি রডয়ােনীয়তা, পারন রর্শুদ্ধক্িি (ছাুঁক্ন, কক্লারিডনশন, সু্ফটনাঙ্ক, পাতন), র্াাংলাডেডশি পারনি উৎস েূষডিি ক্ািি, 
উরিে-রািী এর্াং িানুডষি ওপি পারনেূষডিি রভার্, রর্শুদ্ধ পারনি ওপি বর্রশ্বক্ উষ্ণায়ডনি রভার্, পারনি েূষি ররতডিাডধ্ি কক্ৌশল এর্াং না রিডক্ি োয়র্দ্ধতা 
অথর্া েনসডচতনতা, রশল্প-ক্ািিানাি দ্বািা পারনি েূষি ররতডিাধ্, কৃ্রষেরিি িারটি ক্ষয় দ্বািা পারনি েূষি ররতডিাধ্, পারন উৎডসি সাংিক্ষি ও উন্নয়ন। 

কলক্চাি-০৪ 
র্াডয়াডটক্ডনালরে (Biotechnology): কক্র্াডিাডসাি, কক্র্াডিাডসাডিি আক্াি-আকৃ্রত এর্াং িাসায়রনক্ উপাোন, রনউরক্লক্ অযারসড, রড-অরক্সিাইডিারনউরক্সক্ 
অযারসড (DNA), িাইডিারনউরক্লক্ অযারসড (RNA), আরিষ, রেন, DNA কটস্ট, ফডিনরসক্ কটস্ট, িানুডষি কেডনরটক্ রর্শঙৃ্খলা, েীর্রেরুি ও রেন রডক্ৌশল, 
কক্লারনাং, কক্লারনাংডয়ি স্বাভারর্ক্ রভার্, রান্সডেরনক্ উরিে ও রািী, কৃ্রষ, অি যারনেি, ন্যাডনা রেরুি, ফািসাডক্ালরে, ফািসাডক্াক্াইডনরটক্স। 

কলক্চাি-০৫ 

িােয ও পরুষ্ট্ (Food & Nutrition): িাডেযি উপাোন, ক্াডর্সাহাইডরট, আরিষ, চরর্স ও রলরপড, রভটারিন, ক্াডর্সাহাইডরট ও করারটডনি রক্ািডভে এর্াং উৎস, 
পরুষ্ট্গুি, সুষি িাডেযি তারলক্া, সুষি িাডেযি রপিারিড, র্রড িাস ইনডডক্স, (BMI), ফাস্টফুড অথর্া োাংক্ফুড, িােয সাংিক্ষডিি রর্রভন্ন ররক্র্য়া, িােয সাংিক্ষডি 
িাসায়রনডক্ি র্যর্হাি এর্াং তাি শািীরিক্ রভার্। 
কিা  ও স্বাস্থযডসর্া (Disease & Health Care): অভার্েরনত কিা , সাংক্র্িি, অযারন্টডসপরটক্, অযারন্টর্াডয়ারটক্, কোক্, হাটস অযাটাক্, িিচাপ, উচ্চিিচাপ ও 
ডায়াডর্রটস, কডঙু্গ, ডায়রিয়া, িােক্াসরি, ভযাক্রসডনশন, কচাডিি ক্র্রট, িাডেযি রর্ষরক্র্য়া, এক্সডি, আলরাডসাডনাগ্রারফ, রসরটিযান, এিআিআই, ইরসরে, 
এডন্ডাসক্রপ, কিরডওডথিারপ, কক্ডিাডথিারপ, অযানরেওগ্রারফ এর্াং তাডেি র্যর্হাি, সতক্সতা, পাশ্বসররতরক্র্য়া, ক্যান্সাি, এইডস ও কহপাটাইরটডসি কিৌরলক্ ধ্ািিা। 

 


