
    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 বির্টটে ি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 কপর্মটট এর মোধ্্র্ম িবতে হওেো েোর্ি। 

*       ৪৪তম BCS বিবি ক্র্্োশ ক োিে বফ : ৯০০০/- (নে হোেোর) টো ো  
*  বিস্তোবরত েোনর্ত অথিো অনিোইর্ন িবতে হর্ত বিবেট  রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০৩) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (রিক্াল: ৩:৩০ িা) লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ িা হডত িডিি িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 

০৩-০৪-২২ (রবিিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৬ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৪-০৪-২২ (কিোমিোর) গারণরতক্ র্রুি-০৬ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৫-০৪-২২ (মঙ্গিিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৭  োবিবত  েুবি-০৬ MCQ (40×1=40); 30 min 

০৬-০৪-২২ (িুধ্িোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৭ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৭-০৪-২২ (িৃহঃিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 
০৮-০৪-২২ (শুক্র্িোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৮ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৯-০৪-২২ (শবনিোর) 
Weekly Exam-10 (িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৭+০৮,  োবিবত  েুবি-০৬, িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৭, ইাংর্রবে -০৭+০৮) MCQ (100×1=100); 

45 min. 

১০-০৪-২২ (রবিিোর) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৭ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১১-০৪-২২ (কিোমিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৭ িোাংিো িোষো ও িোবহত্-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১২-০৪-২২ (মঙ্গিিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৯ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৭ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৩-০৪-২২ (িুধ্িোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৯ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৯ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৫-০৪-২২ (শুক্র্িোর) মানসিক দক্ষতা-০৩ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-০৯ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৬-০৪-২২ (শবনিোর) 
Weekly Exam-11 (িোাংিো-০৭, আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৭, িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৯, ইাংর্রবে-০৯, মানসিক দক্ষতা-০৩)  

MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৭-০৪-২২ (রবিিোর) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৮ মানসিক দক্ষতা-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৮-০৪-২২ (কিোমিোর) গারণরতক্ র্রুি-০৭ িোাংিো িোষো ও িোবহত্-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৯-০৪-২২ (মঙ্গিিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০  োবিবত  েুবি-০৭ MCQ (40×1=40); 30 min 

২০-০৪-২২ (িুধ্িোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-১০ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-১০ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২১-০৪-২২ (িৃহঃিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৮ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-১০ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২২-০৪-২২ (শুক্র্িোর) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৯ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৩-০৪-২২ (শবনিোর) 
Weekly Exam-12 (িাংলা-০৮+০৯, গারণরতক্ র্রুি-০৭, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০, ইংডিরি-১০, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৮) 

 MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৪-০৪-২২ (রবিিোর) ননরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও সুশাসন-০২ িোাংিো িোষো ও িোবহত্-০৯ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৫-০৪-২২ (কিোমিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৮ ননরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও সুশাসন-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৬-০৪-২২ (মঙ্গিিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৯ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৮ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৭-০৪-২২ (িুধ্িোর) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-১১ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৯ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৮-০৪-২২ (িৃহঃিোর) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১ ইাংর্রবে িোষো ও িোবহত্-১১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৯-০৪-২২ (শুক্র্িোর) 
Weekly Exam-13 (ননরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও সুশাসন-০২, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৮, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৯, ইংডিরি-১১, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১)  

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 হর্িো। 
 *  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-০৭ Old & Middle English Period (Anglo Saxon Period, The Anglo- Norman Period, The Age of Chaucer, The Barren Age/Dark Age), Figure 

of Speech. Renaissance Period (Preparation for Renaissance, The Elizabethan Period, The Jacobean Period. 

কলক্চাি-০৮ Same word but different parts of speech, Suffix & Prefix, Number & Gender Change, Foreign words. 

কলক্চাি-০৯ 
Caroline Age, Commonwealth Period, Neo-classical Period (The Restoration Period, The Augustan Period, The Age of Sensibility), 

Romantic Period. 

কলক্চাি-১০ Sentence correction. One word substitution, Analogy, Names of parts of paragraphs/letters/applications.  

কলক্চাি-১১ Victorian Period, Modern & Postmodern, Literary Terms, Indian and Bangladeshi Writers, Notable Critics. 

িাংলা ভাষা ও সারহতয 

কলক্চাি-০৭ 
িন্ম িরিরধ্ (১৮৪৭- ১৮৮৫)- মীর মশোররফ কহোর্িন, স্বিেকুমোরী কদিী,  োের্ োিোদ, কমোহোম্মদ নবেির রহমোন, কমোহোম্মদ কমোেোর্ম্মি হ , রিীন্দ্রনোথ ঠোকুর, 
বির্েন্দ্রিোি রোে,  োবমনী রোে, দীর্নশচন্দ্র কিন, িমথ কচৌধু্রী। কমোহোম্মদ আ রম খোাঁ, আিদুি  বরম িোবহত্ বিশোরদ, শরৎচন্দ্র চর্টোপোধ্্োে, দবক্ষিোরঞ্জন বমত্র 
মেুমদোর, েতীন্দ্রর্মোহন িো চী, করোর্ েো িোখোওেোত কহোর্িন, সিেদ ইিমোইি কহোর্িন বিরোেী,  োেী ইমদোদুি হ , ির্ত্ন্দ্রনোথ দি, ে. মুহম্মদ শহীদুেোহ্।  

কলক্চাি-০৮ 

িন্ম িরিরধ্ (১৮৮৭- ১৯১৯)- সুকুমোর রোে, কমোবহতিোি মেুমদোর, কমোহোম্মদ এেোকুি আিী কচৌধু্রী, েো. কমোহোম্মদ িুৎফর রহমোন, এি ওেোর্েদ আিী,  োেী 
আিদুি ওদুদ, বিবিপোি ইব্রোহীম খোাঁ, বিিবূতিূষি ির্্্োপোধ্্োে, কমোহোম্মদ ওেোর্েদ আিী, আিুি  োিোম শোমসুদ্দীন।  োেী কমোতোহোর কহোর্িন, নীরদচন্দ্র কচৌধু্রী, 
ক োিোম কমোস্তফো, আিুি মনসুর আহমদ, তোরোশঙ্কর ির্্্োপোধ্্োে, কমোহোম্মদ ির তুেোহ,  োেী নেরুি ইিিোম, েীিনোন্ দোশ, িিোইচোাঁদ মুর্খোপোধ্্োে, অবমে 
চক্র্িতেী। সুধ্ীন্দ্রনোথ দি, িমথনোথ বিশী, ে. মুহম্মদ এনোমুি হ , অবচন্ত্কুমোর কিনগুপ্ত, আিুি ফেি, েিীম উদ্দীন, কমোতোর্হর কহোর্িন কচৌধু্রী, অন্নদোশঙ্কর রোে, 
সিেদ মুেতিো আিী, কির্মন্দ্র বমত্র। আিদুি  োবদর, ির্্ আিী বমেো, হুমোেুন  বির, বিেন িটোচোেে, ির্ত্ন কিন, নুরুি কমোর্মন, িুদ্ধর্দি িসু, মোবন  
ির্্্োপোধ্্োে, শোমসুন নোহোর মোহমুদ, বিষু্ণ কদ। আিু েোফর শোমসুদ্দীন, কি ম সুবফেো  োমোি, নীহোররঞ্জন গুপ্ত, অদ্বিত মেিমেি, িমর কিন, আহিোন হোিীি, শও ত 
ওিমোন, ফররুখ আহমদ, বি ো্োর আিু েোফর, মুহম্মদ আিদুি হোই। 

কলক্চাি-০৯ 

িন্ম িরিরধ্ (১৯২০-িতসিান)- িঙ্গিনু্ধ কশখ মুবেিুর রহমোন, কিোর্মন চন্দ্র, আহমদ শরীফ, নীবিমো ইব্রোবহম, সিেদ আিী আহিোন, সিেদ ওেোিী উেোহ, িমর্রশ িসু, 
মুনীর কচৌধু্রী, রশীদ  বরম, আি ুইিহো । শোমসুদ্দীন আিুি  োিোম, সু োন্ত িটোচোেে, শহীদুেো  োেিোর, ে. আশরোফ বিবদ্দ ী, আর্নোেোর পোশো, েোহোনোরো ইমোম, 
শোমসুর রোহমোন, সিেদ মুস্তোফো বিরোে, আিদুেোহ আি-মুতী শরফুদ্দীন, িোঈদ আহমদ। িদরুদ্দীন উমর, ে. আিোউবদ্দন আি আেোদ, হোিোন হোবফেুর রহমোন, ফর্েে 
আহমদ, আিদুি  োফ্ফোর কচৌধু্রী, আিু েোফর ওিোেদুেোহ, সুনীি  র্ঙ্গোপোধ্্োে, েবহর রোেহোন, মমতোে উদ্দীন আহমদ, রোর্িেো খোতুন। সিেদ শোমসুি হ , আি ু
কহনো কমোস্তফো  োমোি, আি মোহমুদ, রোবেেো খোন, শও ত আিী, কমোহোম্মদ মবনরুজ্জোমোন, ে. আবনসুজ্জোমোন, হোিোন আবেেুি হ , মহোর্দি িোহো, বিিদোশ িড়ুেো। 
মোহমুদুি হ , আিদুেোহ আি মোমুন, রবফ  আেোদ, শহীদ  োদ্রী, আখতোরুজ্জোমোন ইবিেোি, আিদুি মোন্নোন সিেদ, আহমদ ছফো, বনমের্িন্দু গুি, কশখ হোবিনো, 
হুমোেুন আেোদ। আিুি হোিোন, কিবিনো কহোর্িন, হুমোেূন আহর্মদ, কহিোি হোবফে, মোমুনুর রশীদ, কিবিম আি দীন, মুহম্মদ েোফর ই িোি, দোউদ হোেদোর, ইমদোদুি 
হ  বমিন, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুেোহ, আবনসুি হ । 

সাধ্ািণ রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৭ 
তথ্যির্রুি- কেটো ও ইনফরর্মশন, ফোইিোর অপবট   ্োিি, তোরবিহীন মোধ্্ম, কমোিোইি িেবুির সিবশষ্ট্্,  বিউটোর কনটওেো ে-ি্োন, ওেোন, ম্োন, কনটওেো ে 
টর্পোিবে, ইটটোরর্নট, ব্রেি্োটে ইটটোরর্নট, কিিুিোর েোটো কনটওেো ে-টুবে, বিবে, কফোর বে, ওেোইম্োক্স, ব্লুটুথ, ওেোইফোই;  বিউটোর ির্েো  ও 
মোবিবমবেেো।নদনরিন িীিডন ক্রিউিাি-  ৃবষ, কেো োর্েো , বশক্ষো, স্বোস্থ্, কখিোধু্িো; বিট ও িোইট ওেোেে। 

কলক্চাি-০৮ 

নদনরিন িীিডন তথ্যির্রুিি িযিহাি- স্মোটের্ফোন, ই- মোিে, w.w.w, বনত্ির্েোেনীে  বিউবটাং িেবুি, ই-কমইি, ফ্োক্স, তথ্িেবুির িড় িবতিোন ও তোর্দর 

কিিোিমূহ, গু ি, মোইর্ক্র্োিফট, আইবিএম ইত্োবদ।কসাসযাল কনিওয়ারক্সং- কফিিু , টুইটোর, ইিটোগ্রোম; ক্লোর্েটট িোিেোর ম্োর্নের্মটট, ক্লোউে  বিউবটাং, 

করোর্িোবটক্স; িোইিোর ক্র্োইম, রোউটোর, ক টওর্ে, বব্রে, সুইচ ও হোি। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৭ 
সংস্থা ও িরিক্ল্পনা: ন্যোর্টো, ওেোরশ প্োক্ট, কির্টটো, বিেোর্টো, আনেুি, IAEA & OPCW. শারন্ত চুরি- িোিেোই চুবি, তোিখ্ চুবি, বিমিো চুবি,  ্োি কেবিে 
চুবি, কেটন চুবি, প্োবরি চুবি, আিবেেোিে চুবি ও বিখ্োত অপোর্রশন। 

কলক্চাি-০৮ 
ভূডগালঃ িরূ্ োি ও পবরর্িশ, মহো োশ, মহোবিশ্ব ও কিৌরে ৎ, পবৃথিীর আ োর ও আ ৃবত, পবৃথিীর  বত। িো ৃবত  িূর্ োি, পবৃথিীর অি্ন্তরীি  ঠন উপোদোন, 
নদীর বিবিন্ন  বত িো অিস্থো, পিেত, মোিিূবম, িমিূবম, মরুিূবম, েিিপোত, িোবরমণ্ডি, পবৃথিীর িৃহিম নদ-নদী। 

কলক্চাি-০৯ 
ভূডগালঃ আিহোওেো ও েিিোেুর উপোদোন, েিিোেুর বনেোম , িমুদ্রতির্দর্শর িূবমরূপ। বিশ্ব উষ্ণোেন ও িো ৃবত  িিদ, িূবম ি সুনোবম, আর্েেব বর। িোম্প্রবত  
িূর্ োি, িো ৃবত  দুর্েেো , েিিোেু ঝুাঁব  কমো োর্িিোে সিবশ্ব  পদর্ক্ষপ। 

গারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-০৬ করখো, ক োি, বত্রিুে ও চতুিুেে িাংক্র্োন্ত উপপোদ্, বপথোর্ োরোর্ির উপপোদ্ ও িৃি িাংক্র্োন্ত উপপোদ্, পবরবমবত, িরি কক্ষত্র ও ঘনিস্তু, স্থোনোঙ্ক ে্োবমবত। 
কলক্চাি-০৭  বিন্যোি, িমোর্িশ ও িম্ভোি্তো। 

িাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৭ 
িাংলাডদডশি অথ্সনীরত- উন্নেন পবর ল্পনো কিবক্ষত ও পেিোবষে ী, েোতীে আে-ি্ে, রোেস্বনীবত ও িোবষে  উন্নেন  মেিূবচ, দোবরদ্র্ বির্মোচন ইত্োবদ।  
িাংলাডদডশি রশল্প ও িারণিয- বশল্প উৎপোদন, পি্ আমদোবন ও রপ্তোবন রি,  োর্মেটটি বশল্প ও এর িোবিে  ি্িস্থোপনো, সির্দবশ  কিন-কদন, অথে কিরি, ি্োাং  ও 
িীমো ি্িস্থোপনো ইত্োবদ। 

কলক্চাি-০৮ িাংলাডদডশি সংরিধ্ান- িস্তোিনো ও সিবশষ্ট্্, কমৌবি  অবধ্ োরিহ রোষ্ট্র পবরচোিনোর মূিনীবতিমূহ। িাংবিধ্োর্নর গুরুত্বপিূে অনুর্েদ, তফবিি, িাংর্শোধ্নীিমূহ।  

কলক্চাি-০৯ 
িাংলাডদডশি সিক্াি িযিস্থা- আইন, শোিন ও বিচোর বিিো িমূহ, আইন িিেন, নীবত বনধ্েোরি, েোতীে ও স্থোনীে পেেোর্ের িশোিবন  ি্িস্থোপনো  োঠোর্মো, িশোিবন  
পনুবিেন্যোি ও িাংস্কোর। িোাংিোর্দর্শর রোেদ্বনবত  ি্িস্থো- রোেদ্বনবত  দিিমূর্হর  ঠন, িূবম ো ও  োেেক্র্ম, ক্ষমতোিীন ও বির্রোধ্ী দর্ির পোরস্পবর  িি েোবদ, 
সুশীি িমোে ও চোপ িৃবষ্ট্ োরী ক োিীিমূহ এিাং এর্দর িূবম ো।   

কলক্চাি-১০ ভূডগালঃ  িোাংিোর্দর্শর কিৌর্ োবি  বিিরি, আথে িোমোবে  ও িূ-রোেদ্বনবত  গুরুত্ব। িোাংিোর্দর্শর িূ-ি ৃবত, নদ-নদী, িনে িিদ চর, বিি, হোওড় িিৃবত। 

কলক্চাি-১১ 
ভূডগালঃ  িোাংিোর্দর্শর েিিোেু ও েিিোেু অেি। িোাংিোর্দর্শর িো ৃবত  দুর্েেো  আিহোওেো ও েিিোেু িিব েত িবতিোন, েিিোেু ঝুাঁব  কমো োর্িিোে ির োর্রর 
পদর্ক্ষপ, প্রাকৃসতক দুর্যাগ ও ব্যব্স্থাপন- দুর্যারগর ধরণ, প্রকৃসত ও ব্যব্স্থাপনা। 

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০৩ 
িমস্যো িমোধ্োন (ে্োবমবত  িমস্যো, গড়, Climbing & slipping, ব্য়ি িম্পসকযত িমস্যাব্সি) স্থানাঙ্ক িম্পকয (স্থানাঙ্ক ব্যব্স্থা, সিত্র গণনা ও প্রািসিক সিত্র ব্াছাই)। 
িংখ্যাগত ক্ষমতা (অনুক্রম িম্পসকযত িমস্যা, ধারার িমসি সনণযয়, সিরত্র প্রদত্ত িংখ্যার য্ৌসিক অব্স্থান সনণযয়, ভগ্াংশ ও দশসমক িংখ্যার িমস্যাব্সি, শতকরা, 
ভগ্াংশ–অনুপাত, ি েমূি ও ঘনমূি বনিেে, িংখ্যার ধারণা, িমীকরণ িম্পসকযত িমস্যাব্সি)। 

ননরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও সুশাসন 

কলক্চাি-০২ 

সািারিক্ ও িাতীয় আদশস গঠন এিং িযরিগত ও নাগরিক্ িীিডন িূলযডিাধ্ রশক্ষা, সুশাসডনি গুরুত্ব- (সুশোির্নর গুরুত্ব, মূি্র্িোধ্ বশক্ষোর গুরুত্ব, সুশোিন িবতিোে 
নো বরর্ র দোবেত্ব ও  তেি্)। িাতীয় উন্নয়ডন িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি িভাি- েোতীে উন্নের্ন সুশোির্নর িিোি, েোতীে উন্নের্ন মূি্র্িোধ্ বশক্ষোর িিোি, ই-
 ির্নেি এিাং সুশোিন, মোনিোবধ্ োর বনবিত রর্ি সুশোিন)। রিরিধ্- (সনবত তোর িাংজ্ঞো, সনবত তোর উৎি ও ি ৃবত, সনবত তো ও ধ্মে, ি্বি ত সনবত তো, 
িোাংিোর্দর্শর িাংবিধ্োন, মোনিোবধ্ োর নীবতমোিো ও সুশোিন, িাংিদ, আইন িিেন ও অথে িাংক্র্োন্ত পদ্ধবত, অধ্্োর্দশ িিেন ক্ষমতো, আইর্নর ধ্োরিো ও িাংজ্ঞো, আইর্নর 
উৎি, আইর্নর উৎি িির্ ে বিস্তোবরত আর্িোচনো, আইর্নর কেবিবিিো , স্বোধ্ীনতো, িোম্, রোষ্ট্র ও কিোটোবধ্ োর, চোপিৃবষ্ট্ োরী ক োিী, কনতৃর্ত্বর ধ্োরিো ও িাংজ্ঞো, 
কনতৃর্ত্বর ি োরর্িদ, কনতৃর্ত্বর ির্েোেনীে গুিোিবি, সুশোিন িবতিোে কনতৃর্ত্বর িূবম ো,  িতন্ত্র,  িতর্ন্ত্রর সিবশষ্ট্্োিবি,  িতর্ন্ত্রর গুি,  িতর্ন্ত্রর কদোষ, িেোতন্ত্র, 
এ নোে তন্ত্র, এ নোে তর্ন্ত্রর সিবশষ্ট্্োিবি, এ নোে তর্ন্ত্রর গুি, এ নোে তর্ন্ত্রর কদোষ িো ত্রুবট, েনমর্তর ধ্োরিো ও িাংজ্ঞো, েনমর্তর সিবশষ্ট্্িমূহ, েনমত 
িাং ঠর্নর মোধ্্ম িো িোহন,  িতন্ত্র ও েনমত, সুশোিন িবতিোে েনমত, রোেদ্বনবত  িাংস্কৃবতর ধ্োরিো ও িাংজ্ঞো, রোেদ্বনবত  িাংস্কৃবতর সিবশষ্ট্্, েনমত ও রোেদ্বনবত  
িাংস্কৃবতর তুিনো, িি ে ও পোথে ্, আমিোতর্ন্ত্রর ধ্োরিো, িাংজ্ঞো ও ি ৃবত, আমিোতর্ন্ত্রর সিবশষ্ট্্, আমিোর্দর বনর্েো , িবশক্ষি ও চো বরর শতে, আমিোতর্ন্ত্রর 
 োেেোিবি)। 

 


