
    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-০৪) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইি ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ টা) লাইি এক্সাি (িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত) 
০৫.০৩.২২ (শরনিাি) ইাংডিরে িাষা-১০   ারিরতক্ েরুি-০৮ MCQ (30×1=30); 25 min. 

০৬.০৩.২২ (িরিিাি) িাাংলা িাষা-০৫  ইাংডিরে িাষা-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০৩.২২ (কসািিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৯  িাাংলা িাষা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.০৩.২২ (িঙ্গলিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৯   ারিরতক্ েরুি-০৯ MCQ (30×1=30); 25 min. 
০৯.০৩.২২ (িুধ্িাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৮  িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১১.০৩.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-16 (ইাংডিরে িাষা-১০, িাাংলা িাষা-০৫,  ারিরতক্ েুরি-০৯, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৯, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৮) MCQ (100×1=100); 45 Min. 

১২.০৩.২২ (শরনিাি) ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪  আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৩.০৩.২২ (িরিিাি) ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সুশাসন-০২  ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৪.০৩.২২ (কসািিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৭  ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সুশাসন-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৫.০৩.২২ (িঙ্গলিাি) িাাংলা সারহতয-০৭  সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৬.০৩.২২ (িুধ্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০  িাাংলা সারহতয-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৮.০৩.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-17 (ক্রিউটাি-০৪, ননরতক্তা-০২, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৭, িাাংলা সারহতয-০৭, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৯.০৩.২২ (শরনিাি) ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৫  িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২০.০৩.২২ (িরিিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৯   ক্রিউটাি ও তথয িেরুি-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২১.০৩.২২ (কসািিাি) ভূগ োল, পরিগেশ ও দূগ য্ো  েযেস্থোপনো-০৩  আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.০৩.২২ (িঙ্গলিাি) ইাংডিরে সারহতয-০৫  িূড াল, পরিডিশ ও দূডেসা  িযিস্থাপনা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৩.০৩.২২ (িুধ্িাি) িাাংলা িাষা-০৬  ইাংডিরে সারহতয-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৫.০৩.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-18 (ক্রিউটাি-০৫, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৯ , ভূগ োল-০৩, ইাংডিরে সারহতয-০৫, িাাংলা িাষা-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৭.০৩.২২ (িরিিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-১০    িাাংলা িাষা-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৮.০৩.২২ (কসািিাি) িাাংলা সারহতয-০৮  আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২৯.০৩.২২ (িঙ্গলিাি) ইাংডিরে িাষা-১১ িাাংলা সারহতয-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 
৩০.০৩.২২ (িুধ্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৮  ইাংডিরে িাষা-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.০৪.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-19 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-১০, িাাংলা সারহতয-০৮, ইাংডিরে িাষা-১১, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৮) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০২.০৪.২২ (শরনিাি) িানরসক্ দক্ষতা-০৪  সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৩.০৪.২২ (িরিিাি) ইাংডিরে সারহতয-০৬  িানরসক্ দক্ষতা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৪.০৪.২২ (কসািিাি) িাাংলা িাষা-০৭  ইাংডিরে সারহতয-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.০৪.২২ (িঙ্গলিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১ িাাংলা িাষা-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৬.০৪.২২ (িুধ্িাি)  ারিরতক্ েরুি-১০  িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৮.০৪.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-20 (িানরসক্ দক্ষতা-০৪, ইাংডিরে সারহতয-০৬, িাাংলা িাষা-০৭, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১,  ারিরতক্ েুরি-১০) 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) 
ললকচোি রসডলিাস 

ইাংডিরে িাষা 
কলক্চাি-১০ Voice & Narration, Idioms List K-Z 
কলক্চাি-১১ Transformation, Spelling. Attachment: Spelling List  

িাাংলা িাষা 
কলক্চাি-০৫ সমোস, েোগ ধোিো, প্রেোদ ও প্রেচন।  
কলক্চাি-০৬ উপস য, প্রকৃরি-প্রিযয়, এক কথোয় প্রকোশ। 
কলক্চাি-০৭ প্রগয়ো  ও অপপ্রগয়ো , েোকয ও েোকয প্রকিণ, েোনোন ও েোকয শুরি।   

সাধ্ািি রিজ্ঞান 
কলক্চাি-০৭ খোদয ও পরুি, রভটোরমন, মোইগরোেোগয়োলরি, প্লোন্ট রনউগেশন, পিো োয়ন। 

কলক্চাি-০৮ 
আধুরনক রেজ্ঞোন: পরৃথেী সরৃিি ইরিহোস, কসরমক লি, ব্লোক লহোল, রহগ িকণো, েোরিমণ্ডল, টোইড, েোয়মুণ্ডল, লটকগটোরনক লপ্লট, সোইগলোন, সুনোরম, রেেিযন, সোমুরিক 
িীেন ও লিোয়োি-ভোটো। 

িাাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৭ 

েে পরিরধ্ (১৯০১-১৯০৪)- সুধ্ীন্দ্রনাথ দি, িিথনাথ রিশী, ড. িুহম্মদ এনািুল হক্, অরচন্তযকুিাি কসনগুপ্ত, আিলু ফেল, েসীি উদ্দীন, কিাতাডহি কহাডসন 
কচৌধু্িী, অন্নদাশঙ্কি িায়, নসয়দ িুেতিা আলী, কিডিন্দ্র রিত্র। েে পরিরধ্ (১৯০৬-১৯০৯)- আিদুল ক্ারদি, িডে আলী রিয়া, হুিায়নু ক্রিি, রিেন িট্টাচােস, 
সডতযন কসন, নুরুল কিাডিন, িদু্ধডদি িসু, িারনক্ িডেযাপাধ্যায়, শািসুন নাহাি িাহিুদ, রিষু্ণ কদ। েে পরিরধ্ (১৯১১-১৯১৯)- আি ুোফি শািসুদ্দীন, কি ি 
সুরফয়া ক্ািাল, নীহািিঞ্জন গুপ্ত, অদ্বৈত িেিিসি, সিি কসন, আহসান হািীি, শওক্ত ওসিান, ফিরুখ আহিদ, রসক্াোি আিু োফি, িুহম্মদ আিদুল হাই। 

কলক্চাি-০৮ 

েে পরিরধ্ (১৯২০-১৯২৬)- িঙ্গিনু্ধ্ কশখ িুরেিুি িহিান, কসাডিন চে্, আহিদ শিীফ, নীরলিা ইব্রারহি, নসয়দ আলী আহসান, নসয়দ ওয়ালী উোহ, সিডিশ িসু, িুনীি কচৌধু্িী, 
িশীদ ক্রিি, আিু ইসহাক্। েে পরিরধ্ (১৯২৬-১৯৩১)- শািসুদ্দীন আিুল ক্ালাি, সুক্ান্ত িট্টাচােস, শহীদুো ক্ায়সাি, ড. আশিাফ রসরদ্দক্ী, আডনায়াি পাশা, োহানািা ইিাি, 
শািসুি িাহিান, নসয়দ িুস্তাফা রসিাে, আিদুোহ আল-িুতী শিফুদ্দীন, সাঈদ আহিদ। েে পরিরধ্ (১৯৩১-১৯৩৫)- িদরুদ্দীন উিি, ড. আলাউরদ্দন আল আোদ, হাসান 
হারফেুি িহিান, ফডয়ে আহিদ, আিদুল  াফ্ফাি কচৌধু্িী, আিু োফি ওিায়দুোহ, সুনীল  ডঙ্গাপাধ্যায়, েরহি িায়হান, িিতাে উদ্দীন আহিদ, িাডিয়া খাতুন। 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 
কলক্চাি-০৮ আন্তঃিাষ্ট্রীয় রনিাপিা ও আন্তঃিাষ্ট্রীয় ক্ষিতা সিক্স: (আন্তেসারতক্ সিক্স ও রনিাপিা, অস্ত্রীক্িি ও রনিস্ত্রীক্িি, কেৌথ রনিাপিা িযিস্থা, শরিসািয িযিস্থা)। 

কলক্চাি-০৯ 
গুরুত্বপূিস চুরি ও সনদ, আন্তেসারতক্ সািরিক্ সাংস্থা: (ন্যাডটা (NATO), ওয়ািশ পযাক্ট, আনেসু (ANZUS) ও রসডয়ডটা ও কসডন্টা ও IAEA, OPCW, রনিস্ত্রীক্িি 
চুরি, আইরডওডলারে)। 

কলক্চাি-১০ 
আন্তেসারতক্ পরিডিশ ত ইসুয ও েলিায়ু কূটনীরত- (পরিডিশ ও ইডক্ালরে ও নিরিক্ উষ্ণায়ন, রগ্রন হাউে িরতরক্রয়া, ওডোনস্তি অিক্ষয়, পরিডিশ রিষয়ক্ সাংস্থা, 
পরিডিশ রিষয়ক্ চুরি ও সনদ, পরিডিশ রিষয়ক্ আেরলক্ ও কিসিক্ারি সাংস্থা, রিরিন্ন সাংস্থাি সদি দপ্তি)। 

ইাংডিরে সারহতয 
কলক্চাি-০৫ Victorian Period. (Important writers) 
কলক্চাি-০৬ Modern & Postmodern. (Important writers) Names of American, Irish, Indian and Bangladeshi Writers, Notable Critics. 

 ারিরতক্ েুরি 
কলক্চাি-০৯ রপথাড ািাডসি উপপাদয, চতুিুসে সাংক্রান্ত উপপাদয ও িিৃ সাংক্রান্ত উপপাদয। 
কলক্চাি-১০ পরিরিরত, সিল কক্ষত্র ও ঘনিস্তু, কসট। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 
কলক্চাি-০৯ িাাংলাডদডশি কৃ্রষে সিদ: শসয উৎপাদন এিাং এি িহুিুখীক্িি, খাদয উৎপাদন ও িযিস্থাপনা। 
কলক্চাি-১০ িাাংলাডদডশি িৎসয সিদ, িাাংলাডদডশি িািী সিদ, খরনে সিদ, সুেিিন, োতীয় উদযান িন্য িািীি অিয়ািিয, ইডক্া ও সাফারি পাক্স। 
কলক্চাি-১১ িাাংলাডদডশি েনসাংখযা, আদিশুিারি, োরত, ক ািী ও উপোরত সাংক্রান্ত রিষয়ারদ, িাাংলাডদডশি রচরক্ৎসা ও স্বাস্থয।  

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০৪ সংখযো ি ক্ষমিোাঃ (অনুক্রি সিরক্সত সিসযা, ধ্ািাি সিরি রনিসয়, রচডত্র িদি সাংখযাি কেৌরিক্ অিস্থান রনিসয়, িগ্াাংশ ও দশরিক্ সাংখযাি সিসযািরল, শতক্িা, 
িগ্াাংশ ও অনুপাত, ি সিূল ও ঘনিূল রনিসয়, সাংখযাি ধ্ািিা, সিীক্িি সিরক্সত সিসযািরল)। 

ক্রিউটাি ও তথয িে্ুরি 

কলক্চাি-০৪ তথযিেরুিঃ কডটা ও ইনফিডিশন, ফাইিাি অপরটক্ ক্যািল, তািরিহীন িাধ্যি, কিািাইল িেরুিি নিরশিয, ক্রিউটাি কনটওয়াক্স-লযান, ওয়ান, িযান, কনটওয়াক্স 
টডপালরে, ইন্টািডনট, ব্রডিযান্ড ইন্টািডনট, কসললুাি ডাটা কনটওয়াক্স-টুরে, রিরে, কফািরে, ওয়াইিযাক্স, ব্লটুুথ, ওয়াইফাই; ক্রিউটাি িডয়া  ও িারিরিরডয়া। 

কলক্চাি-০৫ 
নদনরেন েীিডন তথযিেরুিি িযিহািঃ স্মাটসডফান, ই-ক্িাসস, w.w.w, রনতযিডয়ােনীয় ক্রিউরটাং িেরুি, ই-কিইল, ফযাক্স, তথযিেরুিি িড় িরতিান ও তাডদি 
কসিাসিূহ, গু ল, িাইডক্রাসফট, আইরিএি ইতযারদ। কসাসযাল কনটওয়ারক্সাংঃ কফসিকু্, টুইটাি, ইন্সটাগ্রাি; ক্লাডয়ন্ট সািসাি িযাডনেডিন্ট, ক্লাউড ক্রিউরটাং, 
কিাডিারটক্স; সাইিাি ক্রাইি, িাউটাি, ক টওডয়, রব্রে, সুইচ ও হাি। 

ভূগ োল, পরিগেশ ও দুগ য্ো  েযেস্থোপনো 
কলক্চাি-০৩ েোংলোগদশ ও বেরিক পরিগেশ পরিেিযন- আেহোওয়ো ও িলেোয় ুরনয়োমকসমূগহি লসক্টিরভরিক (ল্মন- অরভেোসন, কৃরি, রশল্প, মৎসয ইিযোরদ) স্থোনীয়, আঞ্চরলক ও বেরিক প্রভোে। 

বনরিকিো, মূলযগেোধ ও সুশোসন 

কলক্চাি-০২ 

সািারেক্ ও োতীয় আদশস  ঠন এিাং িযরি ত ও না রিক্ েীিডন িূলযডিাধ্ রশক্ষা, সুশাসডনি গুরুত্ব- (সুশাসডনি গুরুত্ব, িূলযডিাধ্ রশক্ষাি গুরুত্ব, সুশাসন িরতিায় 
না রিডক্ি দারয়ত্ব ও ক্তসিয)। োতীয় উন্নয়ডন িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি িিাি- োতীয় উন্নয়ডন সুশাসডনি িিাি, োতীয় উন্নয়ডন িূলযডিাধ্ রশক্ষাি িিাি, ই-
 িডনসন্স এিাং সুশাসন, িানিারধ্ক্াি রনরিতক্িডি সুশাসন)। রিরিধ্ঃ (ননরতক্তাি সাংজ্ঞা, ননরতক্তাি উৎস ও িকৃ্রত, ননরতক্তা ও ধ্িস, িযরি ত ননরতক্তা, 
িাাংলাডদডশি সাংরিধ্ান, িানিারধ্ক্াি নীরতিালা ও সুশাসন, সাংসদ, আইন িিয়ন ও অথস সাংক্রান্ত পদ্ধরত, অধ্যাডদশ িিয়ন ক্ষিতা, আইডনি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, আইডনি 
উৎস, আইডনি উৎস সিডক্স রিস্তারিত আডলাচনা, আইডনি কেরিরিিা , স্বাধ্ীনতা, সািয, িাষ্ট্র ও কিাটারধ্ক্াি, চাপসরৃিক্ািী ক ািী, কনতডৃত্বি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, কনতডৃত্বি 
িক্ািডিদ, কনতডৃত্বি িডয়ােনীয় গুিািরল, সুশাসন িরতিায় কনতডৃত্বি িূরিক্া,  িতন্ত্র,  িতডন্ত্রি নিরশিযািরল,  িতডন্ত্রি গুি,  িতডন্ত্রি কদাষ, িোতন্ত্র, এক্নায়ক্তন্ত্র, 
এক্নায়ক্তডন্ত্রি নিরশিযািরল, এক্নায়ক্তডন্ত্রি গুি, এক্নায়ক্তডন্ত্রি কদাষ িা ত্রুরট, েনিডতি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, েনিডতি নিরশিযসিূহ, েনিত সাং ঠডনি িাধ্যি িা 
িাহন,  িতন্ত্র ও েনিত, সুশাসন িরতিায় েনিত, িােদ্বনরতক্ সাংিরৃতি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, িােদ্বনরতক্ সাংিরৃতি নিরশিয, েনিত ও িােদ্বনরতক্ সাংিরৃতি তুলনা, 
সিক্স ও পাথসক্য, আিলাতডন্ত্রি ধ্ািিা, সাংজ্ঞা ও িকৃ্রত, আিলাতডন্ত্রি নিরশিয, আিলাডদি রনডয়া , িরশক্ষি ও চাক্রিি শতস, আিলাতডন্ত্রি ক্ােসািরল)। 

 


