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

৪৪তি রিরসএস রিরল ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন)   
 

*  ৪৪তম বিবিএি বিবি ফুি ক োর্িে িিের্মোট ৬০রি কি চোর ক্লোি, ০৬ রি িশ্নি্োাং  

এনোিোইবিি ক্লোি, ১২০ কসি কেইবি এক্সোম, ২৬ কসি উই বি এক্সোম, ১২ কসি 

িোির্েক্ট ফোইনোি এক্সোম, ১০ কসি ফোইনোি মর্েি কটস্ট অনুবিত হর্ি। 

*   স্বল্প িমর্ে ক োছোর্নো িস্তুবতর েন্য বিষেবিবি  ১২ রি বিপোর্রশন িু , ০১ রি 

িশ্নি্োাং  (১০ম-৪৩তম) এিাং ০১ রি মর্েি কটস্ট িু  (৬০০০ িশ্ন িাংিবিত) 

এর রিডন্িড ক্রি িদোন  রো হর্ি। 

*   ি ি ক্লোি অনিোইর্ন Zoom App এর মোধ্্র্ম অনুবিত হর্ি। িবতবট ক্লোর্ির 

 মোবি-  োিোর pdf ক্লোির্নোট িদোন  রো হর্ি এিাং বিবেও বরর্ে কদখোর ি্িস্থো থো র্ি। 

*  ি ি কেইবি পরীক্ষো অনলাইন এিাং উই বি, মোন্থবি এক্সোম, িোির্েক্ট ফোইনোি 
 ও ফোইনোি মর্েি কটস্ট রিরিক্যারল ও অনলাইন উিে পদ্ধবতর্ত অনুবিত হর্ি।    
    এ েন BCS িত্োশী কদশি্োপী উদ্ভোি-উর্েষ এর কের্ োর্নো শোখোে পরীক্ষো  
    বদর্ত পোরর্ি এিাং কের্ োর্নো শোখো হর্ত বির্ন্টে িইিমূহ িাংগ্রহ  রর্ত পোরর্ি। 
*   িবতবট পরীক্ষোর তোৎক্ষবি  এনালাইরসস রিডিািস িদশসন ক্িা হডি  
    এিং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরি কিিাল্ট কিিণ ক্িা হডি। 
*   িরোিবর ব্রোর্ে এর্ি অথিো অনিোইন কপর্মন্ট এর মোধ্্র্ম িবতে হওেো েোর্ি। 

*       ৪৪তি BCS রিরল ক্র্যাশ কক্াসস রি : ৯০০০/- (নে হোেোর) টো ো  
*  বিস্তোবরত েোনর্ত অথিো অনিোইর্ন িবতে হর্ত বিবেট  রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০২) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ িা) লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ িা হডত িডিি িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 

০৬-০৩-২২ (রবিিোর) গারণরতক্ র্রুি-০৪ ননবত তো, মিূ্র্িোধ্ ও সুশোিন-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৭-০৩-২২ (কিোমিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৪  োবিবত  েবুি-০৪ MCQ (40×1=40); 30 min 

০৮-০৩-২২ (মঙ্গিিোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৪ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১০-০৩-২২ (িহৃঃিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১১-০৩-২২ (শুক্রিোর) মানসিক দক্ষতা-০১ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১২-০৩-২২ (শবনিোর) Weekly Exam-06 (গারণরতক্ রু্রি-০৪, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৪, ইংডিরি-০৪, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪, মানসিক দক্ষতা-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৩-০৩-২২ (রবিিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৪ মানসিক দক্ষতা-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১৪-০৩-২২ (কিোমিোর) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৪ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১৫-০৩-২২ (মঙ্গিিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫ িোাংিো িোষো ও িোবহত্-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৬-০৩-২২ (িুধ্িোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৫ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৮-০৩-২২ (শুক্রিোর) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৫ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১৯-০৩-২২ (শবনিোর) Weekly Exam-07 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৪, িাংলা-০৪+ ০৫, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫, ইংডিরি-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২০-০৩-২২ (রবিিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৫ িোাংিো িোষো ও িোবহত্-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২১-০৩-২২ (কিোমিোর) মানসিক দক্ষতা-০২ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২২-০৩-২২ (মঙ্গিিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬ মানসিক দক্ষতা-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৪-০৩-২২ (িহৃঃিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৫-০৩-২২ (শুক্রিোর) Weekly Exam-08 (সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৫, মানসিক দক্ষতা-০২, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৭-০৩-২২ (রবিিোর) গারণরতক্ র্রুি-০৫ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৫ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৮-০৩-২২ (কিোমিোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৬  োবিবত  েবুি-০৫ MCQ (40×1=40); 30 min 

২৯-০৩-২২ (মঙ্গিিোর) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৬ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

৩১-০৩-২২ (িহৃঃিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৬ িোাংিো িোষো ও িোবহত্-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০১-০৪-২২ (শুক্রিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 
০২-০৪-২২ (শবনিোর) Weekly Exam-09 (গারণরতক্ র্রুি-০৫, ইংডিরি-০৬, িাংলা-০৬, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৬, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 *  Live Class অনুবিত হর্ি Zoom App এর মোধ্্র্ম। এেন্য ির্ত্  বশক্ষোথেীর্  আর্  কথর্ ই বনর্ের কমোিোইি/ি্োপটপ/কেস্কটর্প Zoom App Install  

  র্র রোখোর েন্য অনুর্রোধ্  রো হকিো। 
 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি  রর্ত www.uttoron.academy ওর্েিিোইর্ট ব র্ে Join Now অপশর্ন বক্ল   র্র িবতে ৃত করবের্েশন 

 নম্বর ি্িহোর  র্র Login  রর্ত হর্ি। 
 *  Daily live Exam & Weekly Live Exam গুর্িো রুবটর্ন উর্েবখত তোবরখ ও িমে অনুেোেী অনুবিত হর্ি। উর্েবখত িমর্ের মর্ধ্্ এ েন বশক্ষোথেী উি 

 Live Exam-এ এ িোরই অাংশগ্রহি  রর্ত পোরর্ি। অবধ্  অনুশীির্নর েন্য বশক্ষোথেীরো এ ই বির্িিোর্ির Practice Exam এ এ োবধ্ িোর অাংশগ্রহি 

  রর্ত পোরর্ি। 

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


৪৪তি রিরসএস রিরল ক্র্যাশ কক্াসস এি রসডলিাস (অনলাইন) 
 

লেকচার রসডলিাস 
ইংডিরি ভাষা ও সারহতয 

কলক্চাি-০৪ Preposition, Appropriate preposition, Determiner, Modifier, Article, Conjunction & Linkers, Group Verbs.  
কলক্চাি-০৫ Phrases, Clauses, Identification of Phrases and Clauses, Idioms & Phrase. Attachment: Idioms List A-J 
কলক্চাি-০৬ Voice & Narration, Transformation, Spelling. Attachment: Idioms List K-Z 

িাংলা ভাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০৪ আধসুনক বাাংলা বানান রীসত, প্রয় াগ ও অপপ্রয় াগ, বাকয প্রকরণ, বাকয শুসি, ছন্দ, অলঙ্কার। 

কলক্চাি-০৫ 

িাংলা সারহডতযি র্গু, িাচীন র্গুঃ চেেোপর্দর আবিষ্কোর , রচনো োি, পদ তেো, পর্দর িাংখ্ো, বিষেিস্তু ও িোষো  এিাং চেেোপর্দর অন্যোন্য তথ্। মধ্্ েুর্ র 
িূচনো (িোাংিো িোবহর্ত্র অন্ধ োর েু )। িো চচতন্য েু  ও শ্রী ৃষ্ণ ীতেন, নিষ্ণি পদোিিী, মঙ্গি োি্, েীিনী িোবহত্, মবিেেো িোবহত্, নোথ িোবহত্, অনুিোদ 
িোবহত্। সারহরতযক্ঃ িড়ু চণ্ডীদোি, চণ্ডীদোি, বিদ্োপবত,  োনোহবর দি, শোহ মুহম্মদ ি ীর,  ৃবিিোি ওঝো, জ্ঞোনদোি, কদৌিত উবের িোহরোম খোন, 
ক োবিন্দদোি, মোিোধ্র িসু, মুকুন্দরোম চক্রিতেী, চন্দ্রোিতী, মোবন  দি। মুিবিম িোবহত্ ও করোমোবন্ট  িির্েোপোখ্োন, মধ্্েুর্ র িোাংিো িোবহর্ত্র  র্ে েন 
পিৃর্পোষ , আরো োন (করোিোঙ্গ) রোেিিোে িোাংিো িোবহত্, কিো িোবহত্ ও নমমনবিাংহ  ীবত ো, শোর্ের- বিওেোিো ও পুুঁবথ িোবহত্। সারহরতযক্: নিেদ 
সুিতোন, ক োর্রশী মো ন ঠোকুর, কদৌিত  োেী, আিোওি, বিে িাংশীদোি, আবু্দি হোব ম, রোমিিোদ কিন, িোরতচন্দ্র রোেগুিো র, এন্টবন বফবরবঙ্গ। 

কলক্চাি-০৬ 
িন্ম িরিরধ্ (১৭৭২- ১৮৪৭) রোেো রোমর্মোহন রোে, িোিন শোহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্োরীচোুঁদ বমত্র, মদনর্মোহন ত েোিঙ্কোর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্োিো র, রোমনোরোেি 
ত েরত্ন, মোইর্ ি মধু্িূদন দ্ত্ি, রঙ্গিোি ির্ন্দ্োপোধ্্োে, দীনিনু্ধ বমত্র। নওেোি ফেেরু্েিো কচৌধু্রোিী, বিহোরীিোি চক্রিতেী,  ৃষ্ণচন্দ্র মেমুদোর, িঞ্জীিচন্দ্র 
চর্টোপোধ্্োে, িবঙ্কমচন্দ্র চর্টোপোধ্্োে, কহমচন্দ্র ির্ন্দ্োপোধ্্োে, সুর্রন্দ্রনোথ মেমুদোর,  োিী িিে বিাংহ,  োিীিিে ক োষ, নিীনচন্দ্র কিন ।  

সাধ্ািণ রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৪ 
হৃদয়রাগ, স্না য়ুরাগ, খাদয ও পসুি, সিটাসমন, মাইয়রাবায় ালসি, প্লান্ট সনউসিশন, পরাগা ন ইতযাসদ। মানবয়দয়ে, ররায়গর কারণ ও প্রসতকার, 
িাংরামক ররাগ, ররাগ িীবাণরু িীবনধারণ, মা ও সশশু স্বাস্থ্য, ইমযুনাইয়িশন, িযাকসিয়নশন, এইচআইসি, এইডি, সটসব ও রপাসলও, এসপকালচার, 
রিসরকালচার, সপসিকালচার, েসটিকালচার। 

কলক্চাি-০৫ 
ক্রিউিািঃ  বিউটোর্রর ইবতহোি,  বিউটোর কেনোর্রশন ও এমর্ির্েে  বিউটোর্রর ি োরর্িদ। ক্রিউিাি কিরিডিিাল রডভাইসঃ ইনপটু 
বেিোইি ( ী-কিোেে, মোউি, স্ক্োনোর, ওবিআর, ওএমআর, এমআইবিআর) ও আউটপটু বেিোইি (মবনটর, বিন্টোর, েটোর)। ক্রিউিাি অঙ্গসংগঠনঃ 
হোেেওে্োর, হোেেবেস্ক, র্্োম, করোম, বিবপইউ, মোইর্ক্রোির্িির, মোদোর কিোেে ও িোি। 

কলক্চাি-০৬ 
সিিওয়যািঃ অপোর্রবটাং বির্স্টমি, েি, উইর্ন্েোে, ওেোেে ির্িবিাং, িোইরোি, এবন্ট িোইরোি ও ফোেোরওেোি। ক্রিউিাি কিাগ্রািঃ কেটোর্িইে 
বির্স্টম,  বিউটোর কিোগ্রোর্মর িোষো, হোই কির্িি ি্োাংগুর্েে, ন্যোচোরোি ি্োাংগুর্েে ও  বিউটোর নম্বর বির্স্টম। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৪ 
রিশ্বিািনীরতঃ বিশ্ব ি্িস্থো, কমরু রি, ঔপবনর্িবশ  ও নি্ ঔপবনর্িবশ  রোেনীবত, িূ-রোেনীবত, উির-দবক্ষি িি ে, নতুন বিশ্বি্িস্থো, ১ম 
বিশ্বেদু্ধ, ২ে বিশ্বেদু্ধ ও বিবিে েদু্ধ। আন্তিসারতক্ কসিা সংস্াঃ করেক্রি, করোটোবর ইন্টোরন্যোশনোি, অ্োমর্নবস্ট ইন্টোরন্যোশনোি, অক্সফোম, ক েোর, 
USAID, ক বরিো িাং ঠন ও ক োর্েন্দো িাংস্থো। 

কলক্চাি-০৫ 
বিরশ্বক্ আঞ্চরলক্ সংস্াসিহূঃ SAARC (SAPTA, SAFTA) BIMSTEC, ASEAN (AFTA), EU & Brexit, IJO & IJSG, APEC, 

NAFTA, CIRDAP, BCIM, APP, ECO & ACU. আন্তিসারতক্ সংগঠনঃ NAM  মনওর্েিথ, আরিবি , ওআইবি, GCC & AU.  

কলক্চাি-০৬ 
আন্তিসারতক্ িরিডিশগত ইস্যয ও িলিায় ুকূিনীরতঃ িরিডিশগত ইস্যযঃ IUCN, Green Peace, UNEP, IPCC, WMO, UNFCCC, WWF, 

COP-ির্ম্মিনিমহূ ও িিেু ফোন্ে। িডিাক্ল ও চুরিঃ মবন্িি ির্টো ি, UNCLOS, ধ্বরত্রী ির্ম্মিন, Rio+5, Rio+10, Rio+20;  োটেোর্ োনো 
ির্টো ি, ব র্েোর্টো ির্টো ি ও প্োবরি েিিোে ুচুবি। 

গারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-০৪ িীে োবিবত  িতূ্রোিবি, িহুপদী উৎপোদ , িরি ও বিপদী িমী রি, িরি ও বিপদী অিমতো, িরি িহিমী রি। 
কলক্চাি-০৫ িচূ  ও ি োবরদম, িমোন্তর ও গুর্িোির, অনুক্রম ধ্োরো, পবরিাংখ্োন। 

িাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৪ 
মবুেিন র ির োর্রর  ঠন ও  োেেোিবি, মবুিেরু্দ্ধর রির্ ৌশি, মবুিেরু্দ্ধ িহৃৎ শবিির্ ের িূবম ো, পো িোবহনীর আত্মিমপেি ও িোাংিোর্দর্শর 
অিু্দে, বিবিে কদশ  তৃে  িোাংিোর্দর্শর স্বী ৃবত, মবুিেরু্দ্ধ অিদোর্নর েন্য িীরত্বিচূ  কখতোি।  

কলক্চাি-০৫ 
মবুিেদু্ধবিবি  িোবহত্ ও চিবিত্র, মবুিেদু্ধবিবি  অন্যোন্য বিষেোিবি। বাাংলায়দয়শর িাতী  অিিন, সবসশি বযসিত্ব, গুরুত্বপণূি প্রসতষ্ঠান ও স্থ্াপনািমেূ, 
িাতী  পরুস্কার, বাাংলায়দয়শর রখলাধলুা ও চলসিত্র, গণমাধযম িাংসিি সবষ াসদ। বির্শ্বর িোম্প্রবত  ও িোাংিোর্দর্শর িোম্প্রবত  অেেন িমহূ। 

কলক্চাি-০৬ 
িাংলাডদডশি কৃ্রষি সিদঃ শি্ উৎপোদন এিাং এর িহুমখুী রি, খোদ্ উৎপোদন ও ি্িস্থোপনো। িোাংিোর্দর্শর মৎি্ িিদ, িোাংিোর্দর্শর িোিী 
িিদ, খবনে িিদ, সুন্দরিন, েোতীে উদ্োন, িন্য িোিীর অিেোরি্, ইর্ ো ও িোফোবর পো ে। িোাংিোর্দর্শর েনিাংখ্ো, আদমশুমোবর, েোবত, ক োিী 
ও উপেোবত িাংক্রোন্ত বিষেোবদ, িোাংিোর্দর্শর বচব ৎিো ও স্বোস্থ্। 

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০১ 
িোষো ত কেৌবি  বিচোর (িোাংর্ বত  বিন্যোি, শব্দ ও িো ্  ঠন, িোিোথে অনুধ্োিন ও িবঠ  শব্দ, িোদশৃ্ ও নিিোদশৃ্ বিচোর, রর্ির িি ে ও 
বির্শষত্ব বনিেে, বিদ্ধোন্ত গ্রহি ও বিচোর দক্ষতো), িোনোন ও িোষো (আধ্বুন  িোাংিো িোনোর্নর বনেম ও িোনোন িনোি রি, Spelling ও িো ্ ি রি, 
িমোথে  ও বিপরীতোথে  শব্দ, Synonyms and Antonyms). 

কলক্চাি-০২ 
িমিযা িমাধান ( বড় বিষে  অিীক্ষো, িোর ও তোবরখ বনিেে, কনৌ ো-করোত, নি-কচৌিোিো, িমে- োে বিষে  িমি্ো, শত রো ও ঐব  ) যাসিক 
দক্ষতা (দপের্ি িবতবিম্ব, িরি েন্ত্র ও েবটি েন্ত্র, িি বিিোেন নীবত, েন্ত্রোাংশ ও িরঞ্জোম)। 

 


