
  

   
                                                                      

                                                                      ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
৪৫তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস  

 

*  ৪৫তম বিবিএি বিবি ফুি ক োর্িে িিের্মোট ১০০রি কি চোর ক্লোি, ০৬ রি 
িশ্নি্োাং  এনোিোইবিি ক্লোি, ২০০ কসি কেইবি এক্সোম, ৫০ কসি উই বি 
এক্সোম, ১০ কসি মোন্থবি 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), ০১ রি মর্েি কটস্ট িু  (৬০০০ িশ্ন িাংিবিত) 
এিাং ০১ বট আপর্েট ইনর্ফো 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। 
*    কে ক োন িমি্োর িমোধ্োন এিাং নতুন তর্থ্র আপর্ের্টর েন্য Join  রুন  
      কফিিু  গ্রুপ          BCS উত্তিণ  

*  ি ি কেইবি পরীক্ষো অনলাইন এিাং উই বি, মোন্থবি এক্সোম, িোির্েক্ট ফোইনোি 
 ও ফোইনোি মর্েি কটস্ট রফরিক্যারল 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 িদর্সন ক্িা হডি  
    এিং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরি কিিাল্ট কিিণ ক্িা হডি। 
*   িরোিবর ব্রোর্ে এর্ি অথিো অনিোইন কপর্মন্ট এর মোধ্্র্ম িবতে হওেো েোর্ি। 

*       ৪৫তম BCS বিবি ফুি ক োিে বফ : ১৩০০০/- (কতর্রো হোেোর) টো ো  
*  বিস্তোবরত েোনর্ত অথিো অনিোইর্ন িবতে হর্ত বিবেট  রুন  
    www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০২) 
 

 
 

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। 

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

২৬.০৯.২২ (কসািিাি) গারণরতক্ র্রুি-০৩ ইাংর্রবে িোষো-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৮.০৯.২২ (িধু্িাি) িাংলা সারহতয-০৩  োবিবত  েবুি-০৩ MCQ (30×1=30); 25 min. 

৩০.০৯.২২ (শুক্রিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ িোাংিো িোবহত্-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.১০.২২ (র্রনিাি) িাংলা ভাষা-০২ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min 

০২.১০.২২ (রবিিোর) Weekly Exam-05 (ইাংর্রবে িোষো-০২,  োবিবত  েবুি-০৩, িাংলা সারহতয-০৩, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৩.১০.২২ (কসািিাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৩ িোাংিো িোষো-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৪.১০.২২ (িঙ্গলিাি) িানরসক্ দক্ষতা-০২ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৬.১০.২২ (িহৃঃিোর) Monthly Exam-01 (Week - 01, 02, 03, 04) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 
০৭.১০.২২ (শুক্রিাি) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৪ মোনবি  দক্ষতো-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
০৮.১০.২২ (র্রনিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৪ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯.১০.২২ (রবিিোর) Weekly Exam-06 (িাংলা ভাষা-০২, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৩, িানরসক্ দক্ষতা-০২, িাংলাডদর্ রিষয়ািরল-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১০.১০.২২ (কসািিাি) ভূডগাল-০১ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২.১০.২২ ( িধু্িাি ) ইংডিরি ভাষা-০৩ িূর্ োি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৪.১০.২২ (শুক্রিাি) গারণরতক্ র্রুি-০৪ ইাংর্রবে িোষো-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৫.১০.২২ (র্রনিাি) ইংডিরি সারহতয-০২  োবিবত  েবুি-০৪ MCQ (30×1=30); 25 min. 

১৬.১০.২২ (রবিিোর) Weekly Exam-07 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৪, ভূডগাল-০১, ইাংর্রবে িোষো-০৩,  োবিবত  েবুি-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৭.১০.২২ (কসািিাি) ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০২ ইাংর্রবে িোবহত্-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 
১৯.১০.২২ ( িধু্িাি ) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৫ ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০২ MCQ (30×1=30); 15 min 
২১.১০.২২ (শুক্রিাি) গারণরতক্ র্রুি-০৫ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 
২২.১০.২২ (র্রনিাি) িাংলা সারহতয-০৪  োবিবত  েবুি-০৫ MCQ (30×1=30); 25 min. 
২৩.১০.২২ (রবিিোর) Weekly Exam-08 (ইংডিরি সারহতয-০২, ক্রিউিাি-০২,িাংলাডদর্ রিষয়ািরল-০৫, গারণরতক্ র্রুি-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৪.১০.২২ (কসািিাি) ইংডিরি ভাষা-০৪ িোাংিো িোবহত্-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬.১০.২২ ( িধু্িাি ) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ ইাংর্রবে িোষো-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৮.১০.২২ (শুক্রিাি) ননরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও সু-র্াসন-০১ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min 

২৯.১০.২২ (র্রনিাি) িাংলা ভাষা-০৩ ননবত তো, মূি্র্িোধ্ ও সু-শোিন-০১ MCQ (30×1=30); 15 min.  

৩০.১০.২২ (রবিিোর) Weekly Exam-09 (িাংলা সারহতয-০৪, ইংডিরি ভাষা-০৪,আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৫, ননরতক্তা-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
http://www.uttoron.academy/
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


         রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস এি রসডলিাস 
লেকচার রসডলিাস 

ইংডিরি ভাষা 
কলক্চাি-০৩ Adjective & Its Classification, Comparison of Degree. Attachment: Vocab G-L 

কলক্চাি-০৪ Verb & Its Classification, Gerund, Participle. Attachment: Vocab M-P 

িাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০২ শব্দ ও শব্দব্দর বিবিন্ন উৎস, সমার্থক ও বিপরীত শব্দ। 
কলক্চাি-০৩ সবি, কারক ও বিিবি। 

সাধ্ািন রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৩ 
মমৌবিক কণা, ধাতি পদার্থ এিং তাব্দদর ম ৌগসমূহ, অধাতি পদার্থ, জারণ-বিজারণ, তবিৎ মকাষ, অজজি ম ৌগ, জজি ম ৌগ, তবিৎ ম ৌম্বক, ট্রান্সফরমার, এক্স-ব্দর, 
মতজবিয়তা। 

িাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৩ 
মধ্্েরু্ র িোাংিো িোবহর্ত্র  র্ে েন পিৃর্পোষ , কিো িোবহত্ ও নমমনবিাংহ  ীবত ো, শোর্ের- বিওেোিো ও পুুঁবথ িোবহত্।  
আধু্বন  েরু্ র উর্েষ পিে, কফোটে উইবিেোম  র্িে ও িোাংিো  দ্, শ্রীরোমপরু বমশন ও ছোপোখোনো, বহন্দু  র্িে ও ইোংর্িঙ্গি, কমোহোর্মেোন বিটোর্রবর কিোিোইবট, িঙ্গীে 
মুিিমোন িোবহত্ িমোে, ঢো ো মুিবিম িোবহত্ িমোে, িোাংিো এ োর্েবম, িোাংিোর্দশ এবশেোবট  কিোিোইবট। 

কলক্চাি-০৪ 

িন্ম িরিরধ্ (১৭৭২-১৮৩০)- রোেো রোমর্মোহন রোে, িোিন শোহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্োরীচোুঁদ বমত্র, মদনর্মোহন ত েোিঙ্কোর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্োিো র, রোমনোরোেি ত েরত্ন, মোইর্ ি 
মধু্িূদন দ্ত্ি, রঙ্গিোি ির্্্োপোধ্্োে, দীনিনু্ধ বমত্র।  
িন্ম িরিরধ্ (১৮৩৪-১৮৪৭)- নওেোি ফেেরু্েিো কচৌধু্রোিী, বিহোরীিোি চক্রিতেী,  ৃষ্ণচন্দ্র মেমুদোর, িঞ্জীিচন্দ্র চর্টোপোধ্্োে, িবঙ্কমচন্দ্র চর্টোপোধ্্োে, কহমচন্দ্র ির্্্োপোধ্্োে, 
সুর্রন্দ্রনোথ মেুমদোর,  োিী িিে বিাংহ,  োিী িিে ক োষ, নিীনচন্দ্র কিন । 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল  

কলক্চাি-০৩  
কভৌডগারলক্ িরিরচরত: (পরুোতন ও পবরিবতেত নোম, কিৌর্ োবি  উপনোম, বির্শ্বর মহোিো র, িো র ও উপিো র, বির্শ্বর বিবিে িমুদ্র ি্র, বির্শ্বর বিবিে নদী ও নদী 
তীরিতেী শহর, বির্শ্বর বিখ্োত িীমোর্রখো ও িিোিী, বির্শ্বর বিবিে খোি, চ্োর্নি ও অন্তরীপ, বির্শ্বর বিবিে দ্বীপ, উপদ্বীপ ও হ্রদিমূহ, বির্শ্বর িূবমরূপ ও েিিপোত, 
বিখ্োত স্কেোর, ট্রোেোর্ঙ্গি ও িোর্ েি, বির্শষ রোষ্ট্রিমূহ)। আন্তিসারতক্ সংগঠন- (েোবতপঞু্জ, েোবতিাং )। 

কলক্চাি-০৪ 
নিরিক্ অথ্সননরতক্ িরতষ্ঠানারদ: (কব্রটন উেি, World Bank, IMF, ADB, IDB, NDB, GATT and WTO, EU (ইউর্রোপীেন ইউবনেন), BIS ও AIIB, বির্শ্বর 
অথেনীবত ও বিবিে কদর্শর মুদ্রোর নোম) এিং অথ্সননরতক্ কিাি: (D-8, G-7, G-20, BRICS, OPEC, ECO, EFTA, WEF ও BENELUX)। 

কলক্চাি-০৫ 
আঞ্চরলক্ সংস্থা: (SAARC, BIMSTEC, ASEAN, APEC, CIRDAP, G-77, G-15, BCIM, ACU) আন্তিসারতক্ িািননরতক্ সংগঠন: (NAM, COMMON 

WEALTH, আরিিী , OIC,  GCC, OAU & AU, CIS, APA, িোাংহোই িহর্েোব তো িাংস্থো, IJO & IJSG, NAFTA)। 

ইংডিরি সারহতয 

কলক্চাি-০২ 
Renaissance Period (Preparation for Renaissance, Introduction to Shakespeare, The Elizabethan Period, The Jacobean Period, Caroline Age, 

Commonwealth Period). (Important writers) 

গারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-০৩ িূচ  ও ি োবরদম। 
কলক্চাি-০৪ িীে োবিবত  িূত্রোিবি, িহুপদী উৎপোদ । 
কলক্চাি-০৫ িরি ও বদ্ব োত অিমতো, িরি িহিমী রি, িরি ও বদ্বপদী িমী রি। 

িাংলাডদর্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৪ 
অিহর্েো  আর্্োিন, ৭ মোর্চের িোষি, স্বোধ্ীনতো ক োষিো, মুবেিন র ির োর্রর  ঠন ও  োেেোিবি, মুবিেরু্দ্ধর রির্ ৌশি, মুবিেরু্দ্ধ িহৃৎ শবিির্ ের িূবম ো, পো িোবহনীর 
আত্মিমপেি ও িোাংিোর্দর্শর অিু্দে, বিবিে কদশ  তৃে  িোাংিোর্দর্শর স্বী ৃবত, মুবিেরু্দ্ধ অিদোর্নর েন্য িীরত্বিূচ  কখতোি, মুবিেদু্ধবিবি  িোবহত্ ও চিবিত্র। 

কলক্চাি-০৫ িাংলাডদডর্ি সংরিধ্ান: িস্তোিনো ও নিবশষ্ট্্, কমৌবি  অবধ্ োরিহ রোষ্ট্র পবরচোিনোর মূিনীবতিমূহ। 

িানরসক্ দক্ষতা 
কলক্চাি-০২ যান্ত্রিক দক্ষতা- (দপের্ি িবতবিম্ব, িি বিিোেন নীবত, িরি েন্ত্র ও েবটি েন্ত্র, েন্ত্রোাংশ ও িরঞ্জোম)। 

ক্রিউিাি ও তথ্য ির্ুু্রি 

কলক্চাি-০২ 

ক্রিউিাি অঙ্গসংগঠন- হোেেওে্োর, হোেেবেস্ক, র্্োম, করোম, বিবপইউ, মোইর্ক্রোির্িির, মোদোর কিোেে ও িোি। 

সফিওয়যাি- অপোর্রবটাং বির্স্টমি, েি, উইর্ন্েোে, ওেোেে ির্িবিাং, িোইরোি, এবন্ট িোইরোি ও ফোেোরওেোি। 

নদনরিন িীিডন ক্রিউিাি-  ৃবষ, কেো োর্েো , বশক্ষো, স্বোস্থ্, কখিোধু্িো; বিট ও িোইট ওেোেে। 

ভূ-ল াে, পন্ত্ররবেশ ও দুবযযা  েযেস্থাপনা 
কলক্চাি-০১ িাংিাব্দদশ ও অঞ্চিবিবিক মিৌব্দগাবিক অিস্থান, সীমানা, পবরব্দিশ, আর্থ-সামাবজক ও িূ-রাজজনবতক গুরুত্ব। 

ননরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও সু-র্াসন 

কলক্চাি-০১ 

িলূযডিাধ্ রর্ক্ষা ও সুর্াসডনি সংজ্ঞা- (মূি্র্িোর্ধ্র িাংজ্ঞো ও ধ্োরিো, সুশোির্নর ধ্োরিো, শোিন ও সুশোির্নর ধ্োরিো ও িাংজ্ঞো, সুশোির্নর িাংজ্ঞো)। িলূযডিাধ্ রর্ক্ষা ও সুর্াসডনি 
সিক্স- (মূি্র্িোধ্ ও সুশোির্নর িম্পরূ  বির্েষি)। 
িলূযডিাধ্ রর্ক্ষা ও সুর্াসডনি সাধ্ািণ ধ্ািণা- (মূি্র্িোধ্ বশক্ষোর নিবশষ্ট্্, উপোদোন এিাং কশ্রবি বিিো , সুশোির্নর উপোদোন ও নিবশষ্ট্্)। িলূযডিাধ্ রর্ক্ষা ও সুর্াসডনি 
উিডর্ারগতা এিং অভািিরনত িভাি- (মূি্র্িোধ্ বশক্ষো ও সুশোির্নর উপর্েোব তো, মূি্র্িোধ্ বশক্ষো ও সুশোির্নর অিোিেবনত িোমোবে  অিক্ষে)।  
সিাি িযিস্থায় িলূযডিাধ্ রর্ক্ষা ও সুর্াসডনি উিাদানগুডলা িরতষ্ঠা- (মূি্র্িোধ্ বশক্ষোর উপোদোন ও িমোর্ে মূি্র্িোধ্ িবতিোর উপোে, সুশোির্নর উপোদোন ও সুশোিন িবতিোে 

ির োর্রর িূবম ো, সুশোিন িবতিোে ির োর্রর  রিীে, সুশোিন িবতিোে নো বরর্ র দোবেত্ব ও  তেি্)। 
 

 


