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

৪১তি রিরসএস ভাইভা কক্াসস 
 

*    ৪১তম রিরসএস ভাইভা কক্াডসস ১৫রি বিষয়বভবিক বভবিক কলক্চাি ক্লাস, 

০৫রি অবভজ্ঞতা শেয়াব িং ক্লাস, ০৩ রি প্রশ্ন-উি  ক্লাস, ০৪রি মক ভাইভা 

অিজা ভভেন, ০৩রি  বিবজকযাবি মক ভাইভা (ভকন্দ্র-ঢাকা) 

*    ক াছাড া প্রস্তুরতি জন্য ০৩ রি রপ্রডন্িড িকু প্রদা  ক্িা হডি। 

*   সক্ল ক্লাস অ লাইড  Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডি। প্ররতরি 

 ক্লাডসি িারি- ক্ালাি pdf ক্লাসড াি প্রদা  ক্িা হডি এিং রভরডও রিডে 

 কদখাি িযিস্থা থাক্ডি  

*  এক্জ  BCS প্রতযাশী কদশিযাপী উদ্ভাস-উডেষ এি কেডক্াড া শাখা 

 হডত রপ্রডন্িড িইসিূহ সংগ্রহ ক্িডত পািডি। 

*  ৪১তম রিরসএস ভাইভা কক্াসস রি : ৫০০০/- (পাাঁচ হাজাি) িাক্া। সিাসরি 

 ব্রাডে এডস অথিা Online Payment (www.uttoron.academy) এ  

 মাধ্যভম ভবতি হওয়া যাভি 

*  রিস্তারিত জা ডত অথিা অ লাইড  ভরতস হডত রভরজি ক্রু  

*  Helpline - 09666775566 

ক্লাস রুরি  
 

তারিখ িাি Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ িা) 

০৪.০২.২০২২  শুক্রিাি অবভজ্ঞতা শেয়াব িং-০১ 

১০.০২.২০২২ িহৃস্পবতিা  বনভজ  সম্পবকিত-০১ 
১১.০২.২০২২ শুক্রিাি িািংিাভেে বিষয়ািবি-০১  
১৭.০২.২০২২ িহৃস্পবতিা  আন্তজিাবতক বিষয়ািবি-০১   

১৮.০২.২০২২ শুক্রিাি সিংবিধ্ান, আইন ও েঙৃ্খিা-০১ 

২৪.০২.২০২২ িহৃস্পবতিা  কযাডা  বভবিক তথ্যািবি-০১ 
২৫.০২.২০২২ শুক্রিাি প্রশ্ন-উি -০১ 
০৩.০৩.২০২২ িহৃস্পবতিা  অবভজ্ঞতা শেয়াব িং-০২ 
০৪.০৩.২০২২ শুক্রিাি িািংিাভেে বিষয়ািবি-০২   
১০.০৩.২০২২ িহৃস্পবতিা  আন্তজিাবতক বিষয়ািবি-০২    
১১.০৩.২০২২ শুক্রিাি সিংবিধ্ান, আইন ও েঙৃ্খিা-০২  
১৮.০৩.২০২২ শুক্রিাি কযাডা  বভবিক তথ্যািবি-০২  
২৪.০৩.২০২২ িহৃস্পবতিা  প্রশ্ন-উি -০২ 
২৫.০৩.২০২২ শুক্রিাি অবভজ্ঞতা শেয়াব িং-০৩ 
৩১.০৩.২০২২ িহৃস্পবতিা  িািংিাভেে বিষয়ািবি-০৩ 
০১.০৪.২০২২  শুক্রিাি আন্তজিাবতক বিষয়ািবি-০৩   
০৭.০৪.২০২২ িহৃস্পবতিা  সিংবিধ্ান, আইন ও েঙৃ্খিা-০৩ 
০৮.০৪.২০২২ শুক্রিাি অবভজ্ঞতা শেয়াব িং-০৪ 
১৫.০৪.২০২২ শুক্রিাি িািংিাভেে বিষয়ািবি-০৪  
২১.০৪.২০২২ িহৃস্পবতিা  প্রশ্ন-উি -০৩ 
২২.০৪.২০২২ শুক্রিাি সিংবিধ্ান, আইন ও েঙৃ্খিা-০৪  
২৮.০৪.২০২২ িহৃস্পবতিা  উপস্থাপনা-০১ 
২৯.০৪.২০২২ শুক্রিাি অবভজ্ঞতা শেয়াব িং-০৫ 

 

অ লাইড  ক্লাস পদ্ধরত: 
 

*  Live Class অনুরিত হডি Zoom App এি িাধ্যডি। এজন্য প্রডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড  কথডক্ই র ডজি কিািাইল/লযাপিপ/কডিিডপ Zoom App Install  

 ক্ডি িাখাি জন্য অনুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

*  Live Class এ অংশগ্রহণ ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়িসাইডি র ডয় Join Now অপশড  রক্লক্ ক্ডি ভরতসকৃ্ত কিরজডেশ   ম্বি িযিহাি 

 ক্ডি Login ক্িডত হডি। 

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


৪১তি রিরসএস ভাইভা কক্াসস এি রসডলিাস (অ লাই ) 
 

শিকচা  রসডলিাস 
বনভজ  সম্পভকি 

শিকচা -০১ 
িাংলা ও ইংডিরজডত ৫-৬ লাইড  র জ সম্পডক্স িলডত পািা, র জ কজলা, উপডজলা, এলাক্া সম্পডক্স সক্ল তথয জা া (রডরস, ইউএ ও, রিখযাত ও কুখযাত 
িযরিি স, দশস ীয় স্থা , ঐরতহ্য, কলাক্রশল্প, িধ্যভূরি ইতযারদ), র জ এলাক্াি ও আত্মীয় স্বজড ি িডধ্য িুরিডোদ্ধা থাক্ডল তাডদি সম্পডক্স জা া, র ডজি 
িুল, ক্ডলজ, রিশ্বরিদযালয় ও অন্যান্য রশক্ষা প্ররতিা  সম্পডক্স জা া, র ডজি কক্া   শখ িা এক্সট্রাক্ারিকুলাি এরিরভরিস র ডয় িলডত পািা। 

িািংিাভেে বিষয়ািবি 

শিকচা -০১ 

িাংলাডদডশি সংরক্ষপ্ত পরিরচরত (িাষ্ট্র ও জাতীয় রিষয়, আয়ত  ও সীিা া, ভূ-প্রকৃ্রত, জলিায়,ু জ সংখযা, কু্ষদ্র  -ৃক ািী িা উপজারত, স্বাধ্ী তা েুদ্ধ ও 
অভূযদয়, সিক্াি, প্রশাস , জাতীয় সংসদ, র িসাচ  ও র িসাচ  ক্রিশ , স্থা ীয় সিক্াি, িযাংক্-িীিা, কৃ্রষ, খর জ, রশল্প, ও অথস ীরত,  দী- ালা, 
কো াডো , রশক্ষা,  ণিাধ্যি ও কিরলডো াডো , তথয প্রেুরি, রিভা  পরিরচরত) ও প্রাচী ক্াল কথডক্ উপর ডিরশক্ ইরতহাস (প্রাচী  িাংলা, প্রাচী  
জ পদ ও   িসিূহ, গুপ্ত পিিতসী েু  ও শশাঙ্ক, পাল শাস , কস  শাস , িাংলায় শাহী িংশ, কহাডস  শাহী িংডশি শাস ািল, িুঘল আিল, িাংলায় 
সুিাদাি শাস , িাংলায়  িািী শাস , ইউডিাপীয়ডদি আ ি  ও রব্ররিশ শাস , রব্ররিশ আিডল রিরভন্ন রিডদ্রাহ ও সংিাি আডদাল , কদশ রিভা ) 

শিকচা -০২ 

ভাষা আডদাল  কথডক্ িরুিেদু্ধ পেসন্ত (ভাষা আডদাল , ভাষা শরহদডদি পরিচয় ও শরহদ রি াি, ভািেস ও স্থাপতয, উপন্যাস,  ািক্, প্রিন্ধ্, চলরিত্র 
ও  া , সং ঠ  ও সংস্থাসিহূ, ছয় দিা ক্িসসূরচ, ঐরতহারসক্ আ িতলা িািলা, ৬৯’ি  ণ অভূযত্থা , ১৯৭০ সাডলি র িসাচ ) ও িঙ্গিনু্ধ্ ও জাতীয় 
ক তা (িংশানুক্রি, পরিরচরত, পারিিারিক্, রশক্ষা, িাজন রতক্ জীি , ক্ািাজীি , রিশ্বড তাডদি কচাডখ িঙ্গিনু্ধ্, িঙ্গিনু্ধ্ি উরি, সািলযসিহূ, স্বডদশ 
প্রতযািতস , িঙ্গিনু্ধ্ি রিতীয় িরিসভা, িাক্শাল ও িঙ্গিনু্ধ্,  ঠ তি, িঙ্গিনু্ধ্ হতযাক্াণ্ড, উপারধ্সিহূ, িঙ্গিনু্ধ্ডক্ র ডয় কলখা ক্রিতা, িঙ্গিনু্ধ্ িরচত 
গ্রন্থসিহূ, সসয়দ  জরুল ইসলাি, তাজউদ্দী  আহিদ, ক্যাডে  এি ি সুি আলী, আিুল হাস াত কিাহাম্মদ ক্ািারুজ্জািা ) 

শিকচা -০৩ 
িরুিেদু্ধ রিষয়ক্ সক্ল তথয (িরুিেডুদ্ধি ধ্ািািারহক্ ইরতহাস, স্বাধ্ী তাি কঘাষণা, িরুজি  ি সিক্াি, স্বাধ্ী তাি কঘাষণাপত্র, স্বাধ্ী  িাংলা কিতাি, 
িাংলাডদশ িরুিিারহ ী, আত্মসিপসণ, িীিডেিডদি পরিচয়, িাংলাডদশডক্ স্বীকৃ্রত দা ক্ািী কদশসিহূ, িরুিেডুদ্ধি স্মরৃতডসৌধ্সিহূ, িরুিেদু্ধরভরিক্ 
স্থাপতয ও ভািেসসিহূ, িরুিেডুদ্ধি োদুঘি, িরুিেদু্ধরভরিক্ সারহতয, চলরিত্র ও  া ) ও িঙ্গিনু্ধ্ কশখ িরুজিুি িহিা । 

শিকচা -০৪ 
িাংলাডদডশি িযাপ পরিরচরত ও অন্যান্য রিষয় (িাংলাডদডশি অিস্থা  ও সীিা া, কজলা, সীিান্তিতসী কজলা, রিভা , ভূরিক্ম্পপ্রিণ অেল, িরুিেডুদ্ধি 
কসিিসিহূ, রিরভন্ন  দীি উৎস ও সংডো স্থল, িঙ্গীয় ি-িীপ, উপকূলীয় িীপ, স্থলিদিসিহূ, পেসি  কক্ন্দ্রসিহূ, প্রাচী  জ পদ)। 

আন্তজিাবতক বিষয়ািবি 

শিকচা -০১ সাম্প্ররতক্ সংক্ি, সংস্থা ও ইসুয (COP-26, সাম্প্ররতক্ সংস্থাসিহূ, রিরভন্ন সডম্মল , র িসাচ , আি ার স্তা  ইসুয, রিরলরস্ত  ও ইসিাইল ইসূয, িারক্স  
কপ্ররসডডন্ি র িসাচ , আডিসর য়া ও আজািিাইজা  সংক্ি, ক্ডিা া ভাইিাস, চী , ভািত, িারশয়া, রিয়া িাি, ব্ল-ুইডক্াড ারি, চতুথস রশল্প রিেি)। 

শিকচা -০২ রিরভন্ন ধ্ািণা ও িতিাদ (পিিাষ্ট্র ীরত রিষয়ক্ রিরভন্ন ধ্ািণা, রিখযাত িতিাদ, রিরিধ্) ও রিশ্ব িযাপ পরিরচরত। 

শিকচা -০৩ রিরভন্ন ধ্িড ি কূিন রতক্ িািস, আন্তজসারতক্ চুরি ও রিশ্ব পরিরচরত (রিরভন্ন প্রক্াি কূি ীরত, চুরি, চুরিি প্রক্ািডভদ, রক্ছু গুরুত্বপূণস িািস, গুরুত্বপূণস চুরি ও স দ, 
এক্  জডি রিশ্ব, রিডশ্বি িাষ্ট্র ও িাজধ্া ীসিূহ, িীপ, সীিাডিখা, প্রণারল, িুদ্রা, পরিিরতসত  াি, কভৌড ারলক্ উপ াি, রিখযাত শহি,স্থা , িয়াি, সদি দপ্তি)। 

সিংবিধ্ান, আইন ও েঙৃ্খিা 
শিকচা -০১ সংরিধ্া  পরিরচরত ও িাংলাডদডশি সংরিধ্া  প্রণয়ড ি ইরতহাস + সংরিধ্া  (প্রস্তাি া, প্রথি ভা  কথডক্ তৃতীয় ভা )। 
শিকচা -০২ সংরিধ্া  (চতুথস ভা  কথডক্ ষি ভা )। 
শিকচা -০৩ সংরিধ্া  (সপ্তি ভা  কথডক্ এক্াদশ ভা )। 
শিকচা -০৪ সংরিধ্া  (তিরসলসিূহ + শপথ পাঠ + সাংরিধ্ার ক্ সংস্থা ও পদ) + প্রচরলত আই সিূহ (কিৌজদারি ক্ােসরিরধ্, দণ্ডরিরধ্ ইতযারদ)। 

কযাডা বভবিক 
শিকচা -০১ প্রশাস , পরুলশ, আ সাি, খাদয, পরিিাি পরিক্ল্প া, তথয, কিলওডয় পরিিহ  ও িারণরজযক্, পরিসংখযা , কৃ্রষ, স্বাস্থয, পশু সম্পদ, িৎস, ি  

শিকচা -০২ 
পিিাষ্ট্র, ক্ি, র িীক্ষা ও রহসাি, শুল্ক ও আি ারি, সিিায়, ডাক্, িার জয, সাধ্ািণ রশক্ষা, ক্ারি রি রশক্ষা,  ণপতূস, জ স্বাস্থয প্রডক্ৌশল, সড়ক্ ও 
জ পথ, কিলওডয় প্রডক্ৌশল 

উপস্থাপনা 
শিকচা -০১  উপস্থাপ া 

 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপ  ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্ি ডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািসড ি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরজিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্ত  ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলিা -০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, ি েী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দর য়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  াজীপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬,  ািায়ণ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কক্া াপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯ 
িক্রশিাজাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি িাইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়ি রসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাি া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাজ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পিুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদ াজপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩,  ও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬,  াডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাই িাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িরিদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুল া-০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩,  িরসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, ক ায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কি ী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িাজাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রি াইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িরুন্স ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িার ক্ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 


