
    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-০৩) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা) লাইি এক্সাি (িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত) 
৩১.০১.২২ (কসািিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৬ িাাংলা সারহতয-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০২.০২.২২ (িুধ্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬  ারিরতক্ েরুি-০৬ MCQ (30×1=30); 20 min. 

০৪.০২.২২ (শুক্রিাি) ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.০২.২২ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৬.০২.২২ (িরিিাি) Weekly Exam-11 (িাাংলা সারহতয-০৪,  ারিরতক্ েুরি-০৬, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬, ক্রিউটাি ও তথয িেুরি-০৩,) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৭.০২.২২ (কসািিাি) িাাংলা সারহতয-০৫ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৮.০২.২২ (িঙ্গলিাি) ইাংডিরে িাষা-০৭ িাাংলা সারহতয-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৯.০২.২২ (িুধ্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৫ ইাংডিরে িাষা-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১১.০২.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-12 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৫, িাাংলা সারহতয-০৫, ইাংডিরে িাষা-০৭, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১২.০২.২২ (শরনিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৭ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৩.০২.২২ (িরিিাি) িাাংলা িাষা-০৪  ারিরতক্ েরুি-০৭ MCQ (30×1=30); 20 min. 

১৪.০২.২২ (কসািিাি) িানরসক্ দক্ষতা-০৩ িাাংলা িাষা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.০২.২২ (িঙ্গলিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল- ০৭ িানরসক্ দক্ষতা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৬.০২.২২ (িুধ্িাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৮.০২.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-13 ( ারিরতক্ েুরি-০৭, িাাংলা িাষা-০৪, িানরসক্ দক্ষতা-০৩, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৯.০২.২২ (শরনিাি) ইাংডিরে িাষা-০৮ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.০২.২২ (িরিিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮ ইাংডিরে িাষা-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২২.০২.২২ (িঙ্গলিাি) ইাংডিরে সারহতয-০৪ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৩.০২.২২ (িুধ্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৬ ইাংডিরে সারহতয-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৫.০২.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-14 (ইাংডিরে িাষা-০৮, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮, ইাংডিরে সারহতয-০৪, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৬.০২.২২ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৭ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৭.০২.২২ (িরিিাি) ভূ-গ োল, পরিবেশ ও দূব্যো  েযেস্থোপনো-০২ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৮.০২.২২ (কসািিাি) ইাংডিরে িাষা-০৯ িূড াল, পরিডিশ ও দূডেসা  িযিস্থাপনা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.০৩.২২ (িঙ্গলিাি) িাাংলা সারহতয-০৬ ইাংডিরে িাষা-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০২.০৩.২২ (িুধ্িাি)  ারিরতক্ েরুি-০৮ িাাংলা সারহতয-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৪.০৩.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-15 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৭, িূড াল-০২, ইাংডিরে িাষা-০৯, িাাংলা সারহতয-০৬,  ারিরতক্ েুরি-০৮) 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) 
 

গলকচোি রসডলিাস 

ইাংডিরে িাষা 
কলক্চাি-০৭ Preposition, Determiner, Modifier, Article. Attachment: Preposition List A-E 
কলক্চাি-০৮ Conjunction & Linkers, Group Verbs. Attachment: List F-Z 
কলক্চাি-০৯ Phrases, Clauses, Identification of Phrases and Clauses, Idioms & Phrase. Attachment: Idioms List A-J 

িাাংলা িাষা 
কলক্চাি-০৪ পদ, ছন্দ, অলঙ্কোি, পরিভোষো। 

সাধ্ািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৫ জওুবলোরজকযোল নবেনবেচোি, প্রোরিজ ৎ, িক্ত ও িক্ত সঞ্চোলন, িক্তচোপ, হৃদরপণ্ড, হৃদবিো , স্নোয়বুিো । 

কলক্চাি-০৬ প্লোন্ট ডোইভোিরসরট, রটস্যয, সোবলোক সংবেষি, ভোইিোস, েযোকবটরিয়ো, গেোটোরনকযোল নবেনবেচোি, উরিদ, ফুল, ফল। 

িাাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৫ 
েে পরিরধ্ (১৮৪৭-১৮৬৮)- িীি িশািিফ কহাডসন, স্বিসকুিািী কদিী, ক্ায়ডক্ািাদ, কিাহাম্মদ নরেিি িহিান, কিাহাম্মদ কিাোডম্মল হক্, 
িিীন্দ্রনাথ ঠাকুি, রিডেন্দ্রলাল িায়, ক্ারিনী িায়, দীডনশচন্দ্র কসন, িিথ কচৌধ্িুী। 

কলক্চাি-০৬ 

েে পরিরধ্ (১৮৬৮-১৮৮৫)- কিাহাম্মদ আক্িি খাাঁ, আিদুল ক্রিি সারহতয রিশািদ, শিৎচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, দরক্ষিািঞ্জন রিত্র িেিুদাি, 
েতীন্দ্রডিাহন িা চী, কিাডক্য়া সাখাওয়াত কহাডসন, সসয়দ ইসিাইল কহাডসন রসিােী, ক্ােী ইিদাদুল হক্, সডতযন্দ্রনাথ দি, ড. িহুম্মদ শহীদুোহ্। 
েে পরিরধ্ (১৮৮৭-১৮৯৭)- সুকুিাি িায়, কিারহতলাল িেিুদাি, কিাহাম্মদ এয়াকুি আলী কচৌধ্িুী, ডা. কিাহাম্মদ লৎুফি িহিান, এস ওয়াডেদ 
আলী, ক্ােী আিদুল ওদুদ, রিরিপাল ইব্রাহীি খাাঁ, রিিূরতিূষি িড্যাপাধ্যায়, কিাহাম্মদ ওয়াডেদ আলী, আিুল ক্ালাি শািসুদ্দীন। েে পরিরধ্ 
(১৮৯৭-১৯০১)- ক্ােী কিাতাহাি কহাডসন, নীিদচন্দ্র কচৌধ্িুী, ক ালাি কিাস্তফা, আিুল িনসুি আহিদ, তািাশঙ্কি িড্যাপাধ্যায়, কিাহাম্মদ িিক্তুোহ, 
ক্ােী নেরুল ইসলাি, েীিনান্ দাশ, িলাইচাাঁদ িুডখাপাধ্যায়, অরিয় চক্রিতসী। 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৫ 
আেরলক্ সাংস্থা: (SAARC, BIMSTEC, ASEAN, APEC, CIRDAP, G-77, G-15, BCIM, ACU) আন্তেসারতক্ িােননরতক্ সাং ঠন: (NAM, COMMON 

WEALTH, আিিলী , OIC,  GCC, OAU & AU, CIS, APA, সাাংহাই সহডোর তা সাংস্থা, IJO & IJSG, NAFTA)। 

কলক্চাি-০৬ 
আন্তেসারতক্ কসিা ও িানিারধ্ক্াি সাংস্থা: (Red Cross, কিাটারি ইন্টািন্যাশনাল, অক্সফাি (OXFAM), CARE, USAID, অিরিস, SCOUTING/SCOUT, 

WOSM, Amnesty International, TI (ট্রািপাডিরি ইন্টািন্যাশনাল), রহউিযান িাইটস (Human Rights)। আন্তেসারতক্ পরুলশ, ক াডয়্া ও ক রিলা সাংস্থা: 
(ইন্টািডপাল, ইউডিাডপাল, ক াডয়্া সাংস্থা, ক রিলা সাংস্থা)। 

কলক্চাি-০৭ 
রিশ্ব িােনীরত, িূ- িােনীরত ও আন্তঃিাষ্ট্রীয় সাংঘাত: (রিশ্বিযিস্থা ও কিরুক্িি, আন্তঃিাষ্ট্রীয় িন্দ্ব, উপরনডিশিাদ ও নিয উপরনডিশিাদ, নতুন রিশ্ব িযিস্থা, িূ-
িােনীরত, িথি রিশ্বেদু্ধ, রিতীয় রিশ্বেদু্ধ, স্নায়েুদু্ধ, অন্যান্য েদু্ধ সিূহ, রিরিন্ন রিেি, িতসিান িযিস্থায় িূ-িােনীরত, গুরুত্বপিূস চুরি ও সনদ)। 

ইাংডিরে সারহতয 
কলক্চাি-০৪ Romantic Period. (Important writers) 

 ারিরতক্ েুরি 

কলক্চাি-০৬ শতক্িা, সিল ও কেৌর ক্ িনুাফা। 

কলক্চাি-০৭ অনুপাত ও সিানুপাত, লাি ও ক্ষরত। 
কলক্চাি-০৮ কিখা, কক্াি, রত্রিুে সাংক্রান্ত উপপাদয এিাং রত্রডক্ািরিরত। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৬ সাংরিধ্াডনি গুরুত্বপিূস অনুডেদ, তফরসল, সাংডশাধ্নীসিহূ।  

কলক্চাি-০৭ 
িাাংলাডদডশি িােননরতক্ িযিস্থা: িােননরতক্ দলসিডূহি  ঠন, িূরিক্া ও ক্ােসক্রি, ক্ষিতাসীন ও রিডিাধ্ী দডলি পািস্পরিক্ সিক্সারদ, সুশীল 
সিাে ও চাপ সরৃিক্ািী ক ািীসিহূ এিাং এডদি িূরিক্া।   

কলক্চাি-০৮ 
িাাংলাডদডশি সিক্াি িযিস্থা: আইন, শাসন ও রিচাি রিিা সিহূ, আইন িিয়ন, নীরত রনধ্সািি, োতীয় ও স্থানীয় পেসাডয়ি িশাসরনক্ িযিস্থাপনা 
ক্াঠাডিা, িশাসরনক্ পনুরিসন্যাস ও সাংিাি। 

িানরসক্ দক্ষতা 
কলক্চাি-০৩ স্থোনোঙ্ক সম্পকয- (স্থোনোঙ্ক েযেস্থো, রচত্র  িনো ও প্রোসরিক রচত্র েোছোই)। 

ক্রিউটাি ও তথয িেুু্রি 

কলক্চাি-০৩ ক্রিউটাি কিাগ্রাি- কডটাডিইে রসডস্টি, ক্রিউটাি কিাগ্রাডিি িাষা, হাই কলডিল লযাাংগুডয়ে, ন্যাচািাল লযাাংগুডয়ে ও ক্রিউটাি নম্বি রসডস্টি। 

ভূ-গ োল, পরিবেশ ও দুব য্ো  েযেস্থোপনো 
কলক্চাি-০২ অঞ্চলরভরিক গভৌত পরিবেশ (ভূ-প্রোকৃরতক), সম্পবদি েণ্টন ও গুরুত্ব, েোংলোবদবশি পরিবেশ, প্রকৃরত ও সম্পদ, প্রধোন চযোবলঞ্জসেহূ। 

 


