
  

     
                                                                    

                                                                      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-০৩) 
 

 
 

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 ৬:৩০ িা)  লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ িা হডত িডিি িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 

০১.১১.২২ (মঙ্গিিোর) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৬ িোাংিো িোষো-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.১১.২২ (িহৃঃিাি) ইংডিরি সারহতয-০৩ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৪.১১.২২ (শুক্রিোর) ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৩ ইাংর্রবে িোবহত্-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.১১.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-10 (িোাংিো িোষো-০৩, িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৬, ইংডিরি সারহতয-০৩, ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৬.১১.২২ (রবিিোর) িানরসক্ দক্ষতা-০৩  বিউটোর ও তথ্ িেবুি-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min 

০৮.১১.২২ (মঙ্গিিোর) ভূড াল-০২ মোনবি  দক্ষতো-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯.১১.২২ (িধু্িোর) Monthly Exam-02 (Week - 05, 06, 07, 08, 09) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

১০.১১.২২ (িহৃঃিাি) িাংলা সারহতয-০৫ িূর্ োি-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১১.১১.২২ (শুক্রিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ িোাংিো িোবহত্-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২.১১.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-11 (িানরসক্ দক্ষতা-০৩, ভূড াল-০২, িাংলা সারহতয-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৩.১১.২২ (রবিিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৪ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min 

১৫.১১.২২ (মঙ্গিিোর) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৭ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min 

১৭.১১.২২ (িহৃঃিাি)  ারণরতক্ র্রুি-০৬ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৮.১১.২২ (শুক্রিোর) ইংডিরি ভাষা-০৫  োবিবত  েবুি-০৬ MCQ (30×1=30); 25 min. 

১৯.১১.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-12 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৬, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৪, িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৭,  ারণরতক্ র্রুি-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২০.১১.২২ (রবিিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৫ ইাংর্রবে িোষো-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.১১.২২ (মঙ্গিিোর) িাংলা ভাষা-০৪ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min 

২৪.১১.২২ (িহৃঃিাি) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৮ িোাংিো িোষো-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৫.১১.২২ (শুক্রিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৭ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬.১১.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-13 (ইংডিরি ভাষা-০৫, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৫, িাংলা ভাষা-০৪, িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৮) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৭.১১.২২ (রবিিোর) ইংডিরি ভাষা-০৬ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min 

২৯.১১.২২ (মঙ্গিিোর) ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৪ ইাংর্রবে িোষো-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.১২.২২ (িহৃঃিাি) ইংডিরি সারহতয-০৪  বিউটোর ও তথ্ িেবুি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min 

০২.১২.২২ (শুক্রিোর)  ারণরতক্ র্রুি-০৭ ইাংর্রবে িোবহত্-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.১২.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-14 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৭, ইংডিরি ভাষা-০৬, ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৪, ইংডিরি সারহতয-০৪) 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


 ৪৫তি রিরসএস রিরল ফুল কক্াসস এি রসডলিাস 
 

লেকচার রসডলিাস 
ইংডিরি ভাষা 

কলক্চাি-০৫ Tense, Right form of Verbs, Subject-Verb Agreement. Attachment: Vocab Q-T 

কলক্চাি-০৬ Adverb & Its Classification. Attachment: Vocab U-Z 

িাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০৪ পদ, ছন্দ, অলঙ্কার, পররভাষা। 

সাধ্ািণ রিজ্ঞান 
কলক্চাি-০৪ জীব রবজ্ঞান: পদার্থের জীবরবজ্ঞান-রবষয়ক ধর্ে, জজর্নরিকস, জীবববরিত্র, এরনর্যাল ডাইভাররসরি, এরনর্যাল রিস্যয, অর্োন এবং অর্োন রসর্ের্। 

কলক্চাি-০৫ জওুর্লারজকযাল নর্র্নর্েিার, প্রারিজর্ৎ, রক্ত ও রক্ত সঞ্চালন, রক্তিাপ, হৃদরপণ্ড, হৃদর্রার্, স্নায়রু্রার্। 

িাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৫ িন্ম িরিরধ্ (১৮৪৭-১৮৬৮)- মীর মশোররফ কহোর্িন, স্বিেকুমোরী কদিী,  োের্ োিোদ, কমোহোম্মদ নবেির রহমোন, কমোহোম্মদ কমোেোর্ম্মি হ , রিীন্দ্রনোথ ঠোকুর, বির্েন্দ্রিোি 
রোে,  োবমনী রোে, দীর্নশচন্দ্র কিন, িমথ কচৌধু্রী। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৬ 
আন্তিসারতক্ কসিা ও িানিারধ্ক্াি সংস্থা: (Red Cross, করোটোবর ইন্টোরন্যোশনোি, অক্সফোম (OXFAM), CARE, USAID, অরবিি, SCOUTING/SCOUT, 

WOSM, Amnesty International, TI (ট্রোন্সপোর্রবন্স ইন্টোরন্যোশনোি), বহউম্োন রোইটি (Human Rights)। আন্তিসারতক্ িরুলর্, ক াডয়ন্দা ও ক রিলা সংস্থা: 
(ইন্টোরর্পোি, ইউর্রোর্পোি, ক োর্েন্দো িাংস্থো, ক বরিো িাংস্থো)। 

কলক্চাি-০৭ 
রিশ্ব িািনীরত, ভূ- িািনীরত ও আন্তঃিাষ্ট্রীয় সংঘাত: (বিশ্বি্িস্থো ও কমরু রি, আন্তঃরোষ্ট্রীে িন্দ্ব, উপবনর্িশিোদ ও নি্ উপবনর্িশিোদ, নতুন বিশ্ব ি্িস্থো, িূ-
রোেনীবত, িথম বিশ্বেদু্ধ, বিতীে বিশ্বেদু্ধ, স্নোেেুদু্ধ, অন্যোন্য েদু্ধ িমূহ, বিবিন্ন বিেি, িতেমোন ি্িস্থোে িূ-রোেনীবত, গুরুত্বপিূে চুবি ও িনদ)। 

ইংডিরি সারহতয 
কলক্চাি-০৩ Neo-classical Period (The Restoration Period, The Augustan Period, The Age of Sensibility). (Important writers). 

কলক্চাি-০৪ Romantic Period. (Important writers). 

 ারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-০৬ অনুপোত ও িমোনুপোত, িোি ও ক্ষবত। 
কলক্চাি-০৭ িমোন্তর ও গুর্িোির ধ্োরো, অনুক্রম ধ্োরো। 

িাংলাডদর্ রিষয়ািরল 
কলক্চাি-০৬ িাংবিধ্োর্নর গুরুত্বপিূে অনুর্েদ, তফবিি, িাংর্শোধ্নীিমূহ।  

কলক্চাি-০৭ 
িাংলাডদডর্ি িািননরতক্ িযিস্থা: রোেননবত  দিিমূর্হর  ঠন, িূবম ো ও  োেেক্রম, ক্ষমতোিীন ও বির্রোধ্ী দর্ির পোরস্পবর  িি েোবদ, সুশীি িমোে ও চোপ িবৃি োরী 
ক োিীিমূহ এিাং এর্দর িূবম ো।   

কলক্চাি-০৮ 
িাংলাডদডর্ি সিক্াি িযিস্থা: আইন, শোিন ও বিচোর বিিো িমূহ, আইন িিেন, নীবত বনধ্েোরি, েোতীে ও স্থোনীে পেেোর্ের িশোিবন  ি্িস্থোপনো  োঠোর্মো, িশোিবন  
পনুবিেন্যোি ও িাংস্কোর। 

িানরসক্ দক্ষতা 
কলক্চাি-০৩ স্থানাঙ্ক সম্পকক- (স্থানাঙ্ক বযবস্থা, রিত্র র্িনা ও প্রাসরিক রিত্র বাছাই)। 

ক্রিউিাি ও তথ্য ির্ুু্রি 
কলক্চাি-০৩ ক্রিউিাি কিাগ্রাি- কেটোর্িইে বির্স্টম,  বিউটোর কিোগ্রোর্মর িোষো, হোই কির্িি ি্োাংগুর্েে, ন্যোচোরোি ি্োাংগুর্েে ও  বিউটোর নম্বর বির্স্টম। 

কলক্চাি-০৪ 
তথ্যির্রুি- কেটো ও ইনফরর্মশন, ফোইিোর অপবট   ্োিি, তোরবিহীন মোধ্্ম, কমোিোইি িেবুির বিবশি্,  বিউটোর কনটওেো ে-ি্োন, ওেোন, ম্োন, কনটওেো ে 

টর্পোিবে, ইন্টোরর্নট, ব্রেি্োন্ে ইন্টোরর্নট, কিিিুোর েোটো কনটওেো ে-টুবে, বিবে, কফোর বে, ওেোইম্োক্স, ব্লটুুথ, ওেোইফোই;  বিউটোর ির্েো  ও মোবিবমবেেো। 

ভূগ াে, পররগেশ ও দুগ্কা  েযেস্থাপনা 
কলক্চাি-০২ অঞ্চলরভরিক জভৌত পররর্বশ (ভূ-প্রাকৃরতক), সম্পর্দর বণ্টন ও গুরুত্ব, বাংলার্দর্শর পররর্বশ, প্রকৃরত ও সম্পদ, প্রধান িযার্লঞ্জসরূ্হ। 

ঢাক্াি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূিন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, 
কিাহাম্মদিিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, র্ারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলিা -০১৭১৩-২৩৬৭০২, 
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, 
দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ািীিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণ ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ কক্ানািাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, 
িং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রর্িািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২, বখি োও-০১৭১৩-২৩৬৭৬৮। 

ঢাক্াি িাইডিি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, িয়িনরসংহ(কক্রি)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯,  রক্ডর্াি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালিুি-০১৭১৩-
২৩৬৭৪০,কর্িিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, িািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংিুি-০১৭১৩-
২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩  াইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়িিুহাি-০১৭১৩-
২৩৬৭৫৪, রদনািিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাির্াহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিাি-০১৭১৩-
২৩৬৭৫১, চাাঁিাইনিাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডর্াি-০১৭১৩-
২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরির্াল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-
২৩৬৭৪৩, নিরসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িািাি)-০১৭১৩-
২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলর্হি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, ক ািাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্স ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্ ঞ্জ-০১৭১৩-
২৩৬৭৬৩, চোদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫,  ক্সিোেোর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, কনত্রর্ োনো-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭, চুেোেোঙ্গো -০১৭১৩-২৩৬৭৬৪। 
 


