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

৪৪তি রিরসএস রিরল ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন)   
 

*  ৪৪তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াডসস সিসডিাট ৬০রট কলক্চাি ক্লাস, ০৬ রট িশ্নিযাাংক্ 

এনালাইরসস ক্লাস, ১২০ কসট কডইরল এক্সাি, ০০ কসট উইক্রল এক্সাি, ১২ কসট 

সািডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ১০ কসট ফাইনাল িডডল কটস্ট অনুরিত হডি। 

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

িশ্নিযাাংক্ (১০ি-৪৩তি) এিাং ০১ রট ি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 ক্র্যাশ কক্াসস রফ : ৯০০০/- (নয় হাোি) টাক্া  
*  রিস্তারিত োনডত অথিা অনলাইডন িরতস হডত রিরেট ক্রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (পাটস-০১) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা) লাইি এক্সাি (িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত) 
০১-০২-২২ (িঙ্গলিাি)  ারিরতক্ েুরি-০১ ---- 

০৩-০২-২২ (িহৃঃিাি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০১  ারিরতক্ েরুি-০১ MCQ (40×1=40); 25 min. 

০৪-০২-২২ (শুক্র্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৫-০২-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-01 ( ারিরতক্ েরুি-০১, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০১, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৬-০২-২২ (িরিিাি) িাাংলা িাষা ও সারহতয-০১ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 
০৮-০২-২২ (িঙ্গলিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০১ িাাংলা িাষা ও সারহতয-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১০-০২-২২ (িহৃঃিাি)  ারিরতক্ েুরি-০২ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১১-০২-২২ (শুক্র্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১  ারিরতক্ েরুি-০২ MCQ (40×1=40); 25 min. 
১২-০২-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-02 (িাাংলা িাষা ও সারহতয-০১, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০১,  ারিরতক্ েরুি-০২, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৩-০২-২২ (িরিিাি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০২ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৫-০২-২২ (িঙ্গলিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৭-০২-২২ (িহৃঃিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৮-০২-২২ (শুক্র্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৯-০২-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-03 (ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০২, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২০-০২-২২ (িরিিাি)  ারিরতক্ েুরি-০৩ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২২-০২-২২ (িঙ্গলিাি) িাাংলা িাষা ও সারহতয-০২  ারিরতক্ েরুি-০৩ MCQ (40×1=40); 25 min. 

২৪-০২-২২ (িহৃঃিাি) ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৩ িাাংলা িাষা ও সারহতয-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৫-০২-২২ (শুক্র্িাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৬-০২-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-04 ( ারিরতক্ েুরি-০৩, িাাংলা িাষা ও সারহতয-০২, ইাংডিরে িাষা ও সারহতয-০৩, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৭-০২-২২ (িরিিাি) িাাংলা িাষা ও সারহতয-০৩ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০১-০৩-২২ (িঙ্গলিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩ িাাংলা িাষা ও সারহতয-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৩-০৩-২২ (িহৃঃিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৪-০৩-২২ (শুক্র্িাি) নৈতিকিা, মূল্যব াধ ও সু-শাসৈ-০১ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৫-০৩-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-05 (িাাংলা িাষা ও সারহতয-০৩, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩, নৈতিকিা-০১) 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 ক্র্যাশ কক্াসস এি রসডলিাস (অনলাইন) 
 

লল্কচার রসডলিাস 
ইাংডিরে িাষা ও সারহতয 

কলক্চাি-০১ Noun & Its classification, Countable & Uncountable Noun, Pronoun & Its Classification.  Attachment: Vocabulary- A-H 
কলক্চাি-০২ Adjective & Its Classification, Comparison of Degree, Adverb & Its Classification. Attachment: Vocab I-P 
কলক্চাি-০৩ Verb & Its Classification, Tense, Right form of Verbs, Subject-Verb Agreement, Gerund, Participle. Attachment: Vocab Q -Z 

িাাংলা িাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০১ ভাষা ও  াাংল্া ভাষার উৎপতি, ধ্বতৈ,  র্ণ ও অক্ষর, সতি, শব্দ  ও ত তভন্ন প্রকাবরর শব্দ, ত পরীি শব্দ।  
কলক্চাি-০২ পদ, সমাস, উপসর্ণ, সমার্ণক ও পতরভাষা। 
কলক্চাি-০৩  াগ ধারা, প্র াদ ও প্র চৈ, কারক ও ত ভতি, প্রকৃতি-প্রিযয়, এক কর্ায় প্রকাশ। 

সাধ্ািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০১ 
লভৌি ত জ্ঞাৈঃ পদাবর্ণর অ স্থা, এটবমর র্ঠৈ, কা ণবৈর  হুমুখী  য হার, এতসড, ক্ষার ও ল্ র্, পদাবর্ণর ক্ষয়, সা াবৈর কাজ, লভৌি রাতশ এ াং এর পতরমাপ, লভৌি 
ত জ্ঞাবৈর উন্নয়ৈ, লচৌম্বকত্ব, িরঙ্গ এ াং শব্দ, িাপ ও িাপর্তি ত দযা। আবল্ার প্রকৃতি, তস্থর এ াং চল্ িতিৎ, ইবল্কট্রতৈক্স, আধুতৈক পদার্ণত জ্ঞাৈ, শতির উৎস এ াং 
এর প্রবয়ার্, ৈ ায়ৈব ার্য শতির উৎস, পারমার্ত ক শতি, খতৈজ উৎস, শতির রূপান্তর ও আবল্াক  ন্ত্রপাতি। 

কলক্চাি-০২ 
লমৌতল্ক কর্া, ধাি  পদার্ণ এ াং িাবদর ল ৌর্সমূহ, অধাি  পদার্ণ, জারর্-ত জারর্, িতিৎ লকাষ, অজজ  ল ৌর্, নজ  ল ৌর্, িতিৎ লচৌম্বক, ট্রান্সফরমার, এক্স-বর, 
লিজতিয়িা ইিযাতদ। আধুতৈক ত জ্ঞাৈঃ পতৃর্ ী সতৃির ইতিহাস, কসতমক লর, ব্লাক লহাল্, তহবর্র কর্া,  াতরমণ্ডল্, টাইড,  ায়মুণ্ডল্, লটকবটাতৈক লেট, সাইবলাৈ, 
সুৈাতম, ত  িণৈ, সামুতিক জী ৈ ও লজায়ার-ভাটা। ডাবয়াড, ট্রাৈতজস্টর, আইতস, আবপতক্ষক িত্ত্ব, লফাটৈ কর্া ইিযাতদ। 

কলক্চাি-০৩ 
জী  ত জ্ঞাৈঃ পদাবর্ণর জী ত জ্ঞাৈ-ত ষয়কধমণ, তটসুয, লজবৈতটক্স, জী জ তচত্র্য  া এতৈমযাল্ ডাইভারতসতট, োন্ট ডাইভারতসতট, এতৈমযাল্ তটসুয। অর্ণাৈ এ াং অর্ণাৈ তসবস্টম, 
সাবল্াক সাংবেষর্, ভাইরাস,  যাকবটতরয়া, জওুবল্াতজকযাল্ ৈবমৈবলচার ও ল াটাতৈকযাল্ ৈবমৈবলচার, প্রাতর্জর্ৎ, উতিদ, ফুল্, ফল্, রি ও রি সঞ্চাল্ৈ, রিচাপ, 
হৃদতপণ্ড। 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০১ 

এরশয়াি ইরতহাসঃ দরক্ষি এরশয়া: িািডতি ইরতহাস, ক্াশ্মীি সিসযা ও দরক্ষি এরশয়াি অন্যান্য কদডশি ইরতহাস। দরক্ষি-পিূস এরশয়া: রিডয়তনাি, রসঙ্গাপিু, 
িালডয়রশয়া, ইডদাডনরশয়া, রফরলপাইন ও থাইলযাডন্ডি ইরতহাস। এরশয়াি ইরতহাস: চীডনি ইরতহাস ও ঘটনািরল, হাংক্াং-িযাক্াও নীরত, ওয়ান কিি ও ওয়ান কিাড, 
রসল্ক কিাড। পিূস এরশয়াি অন্যান্য কদশ: োপান, কক্ারিয়া, ইসিাইল ও রফরলরস্তডনি ইরতহাস ও ঘটনািরল, কিলডফাি কঘাষিা, িধ্যিাচয ও িধ্য এরশয়াি অন্যান্য 
কদডশি ইরতহাস, তুিি এিাং িুস্তফা ক্ািাল। ইউডিাডপি ইরতহাস: কিািান আিল, ইটারলি ইরতহাস, কগ্রট রব্রডটডনি ইরতহাস, ফ্রাডেি ইরতহাস, ফিারস রিেি ও 
কনডপারলয়ান, রুশ রিেি ও িারশয়াি ইরতহাস, কপডিস্ত্রইক্া ও গ্লাসনস্ত নীরত, কসারিডয়ত ইউরনয়ডনি পতন, রহটলাি ও োিসারনি ইরতহাস, িারলসন িাচীি ও দুই 
োিসারনি এক্রিক্িি। আডিরিক্াি ইরতহাসঃ িারক্সন েিুিাডেি ইরতহাস, েিুিাডেি সাডিক্ কিরসডডন্টডদি কৃ্রতত্ব, আডিরিক্াি িশাসন অঙ্গিােয, রক্উিাি 
রিসাইল সাংক্ট, গুয়ানতানাডিা ক্ািা াি, ফাক্স ক রিলা শারন্তচুরি, উিি ও দরক্ষি আডিরিক্াি অন্যান্য অাংডশি ইরতহাস। আরফ্রক্াি ইরতহাসঃ নিো িি, আিি 
োতীয়তািাদ, রিশডিি ইরতহাস, রিশি ক্তৃসক্ সুডয়েখাল োতীয়ক্িি, দরক্ষি আরফ্রক্াি ইরতহাস ও  িতন্ত্রায়ন, আথস-সািারেক্ ও িােননরতক্ ইসুযসিূহ। 

কলক্চাি-০২ 

োরতসাংঘঃ োরতসাংঘ  ঠডনি পটিূরি, িধ্ান অঙ্গ সাং ঠনসিূহ, আন্তেসারতক্ অপিাধ্ আদালত ও োরতসাংডঘি িহাসরচি ি। শারন্তিক্ষা ক্ােসক্র্িঃ োরতসাংডঘি 
শারন্তিক্ষী িারহনী, শারন্তিক্ষা ক্ােসক্র্ি ও োরতসাংঘ রিশ্বরিদযালয়। িাাংলাডদশ ও োরতসাংঘঃ োরতসাংডঘ উচ্চপডদ িাাংলাডদরশ, শারন্তিক্ষা ক্ােসক্র্ডি িাাংলাডদশ ও 
িাাংলাডদডশ োরতসাংডঘি ক্ােসক্র্ি। োরতসাংডঘি রিডশষারয়ত সাংস্থাঃ ITU, WMO, UPU, ILO, UNWTO, FAO, UNESCO, ICAO, WHO, IMO, UNIDO, 

WIPO & IFAD. োরতসাংডঘি কিাগ্রাি ও ফান্ডঃ UNICEF, UNRWA, UNHCR, UNCTAD, UNDP, UNIFEM, UNFPA, UNEP, UNU, WFP, 

UNODC, MDG ও SDG রিষয়ক্ সডেলন। বিরশ্বক্ অথসননরতক্ িরতিানারদঃ কব্রটন-উডস অথসননরতক্ িযিস্থা, WB group (IBRD, IFC, IDA, ICSID, MIGA); 

IMF, ADB, IDB, BIS, NDB, AIIB, GATT to WTO. 

কলক্চাি-০৩ 
অথসননরতক্ কোট: D-8, G-7, G-20, BRICS, WEF & OPEC. আন্তঃিােীয় রনিাপিা ও আন্তঃিােীয় ক্ষিতা সম্পক্সঃ আন্তঃিহাডদশীয় িযিস্থা, অস্ত্রীক্িি এিাং 
রনিস্ত্রীক্িি, কেৌথ-রনিাপিা িযিস্থা ও শরিসািয িযিস্থা। রনিস্ত্রীক্িি চুরিঃ NPT, START-1 & 2, SALT-1 & 2, CTBT, NEW START, স্থলিাইন রনরষদ্ধক্িি 
চুরি ও গুচ্ছডিািা রনরষদ্ধক্িি চুরি। রথউরি- িাস্তিিাদ, উদািতািাদ ও ক ি রথউরি। 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০১ িাস্তি সাংখযা, কসট, ল.সা.গু ও  .সা.গু। 
কলক্চাি-০২ শতক্িা, লাি ও ক্ষরত।  
কলক্চাি-০৩ সিল ও কেৌর ক্ িুনাফা, অনুপাত ও সিানুপাত। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০১ 
িাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, কৃ্রি ও সাংিরৃতঃ িা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 কক্াম্পারন। 

কলক্চাি-০২ 
রব্ররটশ সিক্াডিি িািত শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭), উপিহাডদডশ রিরিন্ন রিডরাহ ও সাংিাি আডদালন, োতীয়তািাদী আডদালন, িঙ্গিঙ্গ ও তৎক্ালীন িােনীরত, 
রিিা -পিূস িােনীরত, পারক্স্তান িাডেি েে ও িাষা আডদালন, িােিাষা িাাংলাি দারিডত  রঠত সাংগ্রাি পরিষদ িা ক্রিরট। 

কলক্চাি-০৩ 
১৯৫৪ সাডলি রনিসাচন, ১৯৫৬-১৯৬৫ সাডলি ঘটনাপরুি, ছয়দফা আডদালন ১৯৬৬,  িঅিুযত্থান ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ সাডলি সাধ্ািি রনিসাচন, অসহডো  
আডদালন, ৭ িাডচসি িাষি, স্বাধ্ীনতা কঘাষিা। 

বনরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সু-শাসন 

কলক্চাি-০১ 

িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি সাংজ্ঞাঃ (িূলযডিাডধ্ি সাংজ্ঞা ও ধ্ািিা, সুশাসডনি ধ্ািিা, শাসন ও সুশাসডনি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা)। িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি সম্পক্সঃ 
(িূলযডিাধ্ ও সুশাসডনি সম্পিূক্ রিডেষি)। িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি সাধ্ািি ধ্ািিাঃ (িূলযডিাধ্ রশক্ষাি বিরশিয, উপাদান এিাং কেরিরিিা , সুশাসডনি উপাদান ও 
বিরশিয)। িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি উপডোর তা এিাং অিািেরনত িিািঃ (িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি উপডোর তা, িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি অিািেরনত 
সািারেক্ অিক্ষয়)। সিাে িযিস্থায় িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি উপাদানগুডলা িরতিাঃ (িূলযডিাধ্ রশক্ষাি উপাদান ও সিাডে িূলযডিাধ্ িরতিাি উপায়, সুশাসডনি 
উপাদান ও সুশাসন িরতিায় সিক্াডিি িূরিক্া, সুশাসন িরতিায় সিক্াডিি ক্িিীয়, সুশাসন িরতিায় না রিডক্ি দারয়ত্ব ও ক্তসিয)। 

ক্ 


