
  

     

                                                                      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-০৪) 
 

 
 

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) 

০৪.১২.২২ (রবিিোর) িাংলা সারহতয-০৬  োবিবত  েবুি-০৭ MCQ (30×1=30); 25 min. 

০৬.১২.২২ (মঙ্গিিাি) ইংডিরি ভাষা-০৭ িোাংিো িোবহত্-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.১২.২২ (িধু্িোর) Monthly Exam-03 (Week - 10, 11, 12, 13, 14) MCQ (200×1=200); 1:30 min. 

০৮.১২.২২ (িহৃঃিোর) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৬ ইাংর্রবে িোষো-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯.১২.২২ (শুক্রিোর) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-০৯ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min 

১০.১২.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-15 ( োবিবত  েবুি-০৭, িোাংিো িোবহত্-০৬, ইংডিরি ভাষা-০৭, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১১.১২.২২ (রবিিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৮ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.১২.২২ (মঙ্গিিোর) ভূড াল-০৩ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min 
১৪.১২.২২ (িধু্িোর) িানরসক্ দক্ষতা-০৪ িূর্ োি-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.১২.২২ (িহৃঃিাি) িাংলা সারহতয-০৭ মোনবি  দক্ষতো-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৭.১২.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-16 (িাংলাডদর্ রিষয়ািরল-০৯, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৮, ভূড াল-০৩, িানরসক্ দক্ষতা-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৮.১২.২২ (রবিিোর)  ারণরতক্ র্রুি-০৮ িোাংিো িোবহত্-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.১২.২২ (মঙ্গিিোর) ইংডিরি ভাষা-০৮  োবিবত  েবুি-০৮ MCQ (30×1=30); 25 min. 

২২.১২.২২ (িহৃঃিাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০৭ ইাংর্রবে িোষো-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৩.১২.২২ (শুক্রিোর) ইংডিরি ভাষা-০৯ িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.১২.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-17 (িাংলা সারহতয-০৭,  ারণরতক্ র্রুি-০৮, ইংডিরি ভাষা-০৮, িোধ্োরি বিজ্ঞোন-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৬.১২.২২ (কিোমিোর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৯ ইাংর্রবে িোষো-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৭.১২.২২ (মঙ্গিিোর) িাংলা সারহতয-০৮ আন্তেেোবত  বিষেোিবি-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min 

২৯.১২.২২ (িহৃঃিাি)  ারণরতক্ র্রুি-০৯ িোাংিো িোবহত্-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩০.১২.২২ (শুক্রিোর) িোাংিোর্দশ রিষয়ািরল-১০  োবিবত  েবুি-০৯ MCQ (30×1=30); 25 min. 

৩১.১২.২২ (শবনিোর) Weekly Exam-18 (ইংডিরি ভাষা-০৯, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৯, িাংলা সারহতয-০৮,  োবিবত  েবুি-০৯) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০১.০১.২৩ (রবিিোর) ইংডিরি সারহতয-০৫ িোাংিোর্দশ বিষেোিবি-১০ MCQ (30×1=30); 15 min 

০৩.০১.২৩ (মঙ্গিিোর) ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৫ ইাংর্রবে িোবহত্-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.০১.২৩ (িহৃঃিাি) িাংলা ভাষা-০৫  বিউটোর ও তথ্ িেবুি-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min 

০৬.০১.২৩ (শুক্রিোর) ইংডিরি ভাষা-১০ িোাংিো িোষো -০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০১.২৩ (শবনিোর) Weekly Exam-19 (িাংলাডদর্ রিষয়ািরল-১০, ইংডিরি সারহতয-০৫, ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৫, িাংলা ভাষা-০৫) 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-০৭ Preposition, Determiner, Modifier, Article. Attachment: Preposition List A-E 

কলক্চাি-০৮ Conjunction & Linkers, Preposition, Group Verbs. Attachment: List F-Z 

কলক্চাি-০৯ Phrases, Clauses, Identification of Phrases and Clauses, Idioms & Phrase. Attachment: Idioms List A-J 

কলক্চাি-১০ Voice & Narration, Idioms List K-Z 

িাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০৫ সমাস, বাগ ধারা, প্রবাদ ও প্রবচন।  

সাধ্ািণ রিজ্ঞান 
কলক্চাি-০৬ প্লান্ট ডাইভারসসসট, সটস্যু,সাল াক সংলেষণ, ভাইরাস, বুাকলটসরয়া, ববাটাসনকুা  নলমনলেচার, উসিদ, ফু , ফ । 

কলক্চাি-০৭ খাদু ও পসুি, সভটাসমন, মাইলরাবালয়া সি, প্লান্ট সনউলেশন, পরাগায়ন। 

িাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৬ 

িন্ম িরিরধ্ (১৮৬৮-১৮৮৫)- কমোহোম্মদ আ রম খোাঁ, আিদুি  বরম িোবহত্ বিশোরদ, শরৎচন্দ্র চর্টোপোধ্্োে, দবক্ষিোরঞ্জন বমত্র মেমুদোর, েতীন্দ্রর্মোহন িো চী, 
করোর্ েো িোখোওেোত কহোর্িন, সিেদ ইিমোইি কহোর্িন বিরোেী,  োেী ইমদোদুি হ , ির্ত্ন্দ্রনোথ দি, ে. মুহম্মদ শহীদুল্লোহ্।  
িন্ম িরিরধ্ (১৮৮৭-১৮৯৭)- সুকুমোর রোে, কমোবহতিোি মেমুদোর, কমোহোম্মদ এেোকুি আিী কচৌধু্রী, েো. কমোহোম্মদ িৎুফর রহমোন, এি ওেোর্েদ আিী,  োেী 
আিদুি ওদুদ, বিবিপোি ইব্রোহীম খোাঁ, বিিূবতিূষি ির্্্োপোধ্্োে, কমোহোম্মদ ওেোর্েদ আিী, আিিু  োিোম শোমসুদ্দীন। 
িন্ম িরিরধ্ (১৮৯৭-১৯০১)-  োেী কমোতোহোর কহোর্িন, নীরদচন্দ্র কচৌধু্রী, ক োিোম কমোস্তফো, আিিু মনসুর আহমদ, তোরোশঙ্কর ির্্্োপোধ্্োে, কমোহোম্মদ ির তুল্লোহ, 
 োেী নেরুি ইিিোম, েীিনোন  ্দোশ, িিোইচোাঁদ মুর্খোপোধ্ ো্ে, অবমে চক্রিতেী। 

কলক্চাি-০৭ 

িন্ম িরিরধ্ (১৯০১-১৯০৪)- সুধ্ীন্দ্রনোথ দি, িমথনোথ বিশী, ে. মুহম্মদ এনোমুি হ , অবচন্ত্কুমোর কিনগুপ্ত, আিিু ফেি, েিীম উদ্দীন, কমোতোর্হর কহোর্িন 
কচৌধু্রী, অন্নদোশঙ্কর রোে, সিেদ মুেতিো আিী, কির্মন্দ্র বমত্র। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯০৬-১৯০৯)- আিদুি  োবদর, ির্্ আিী বমেো, হুমোেনু  বির, বিেন িটোচোেে, ির্ত্ন কিন, নুরুি কমোর্মন, িদু্ধর্দি িসু, মোবন  ির্্্োপোধ্্োে, 
শোমসুন নোহোর মোহমুদ, বিষু্ণ কদ।  
িন্ম িরিরধ্ (১৯১১-১৯১৯)- আিু েোফর শোমসুদ্দীন, কি ম সুবফেো  োমোি, নীহোররঞ্জন গুপ্ত, অদ্বৈত মল্লিমেি, িমর কিন, আহিোন হোিীি, শও ত ওিমোন, 
ফররুখ আহমদ, বি ো্োর আি ুেোফর, মুহম্মদ আিদুি হোই। 

কলক্চাি-০৮ 

িন্ম িরিরধ্ (১৯২০-১৯২৬)- িঙ্গিনু্ধ কশখ মুবেিরু রহমোন, কিোর্মন চন্দ্র, আহমদ শরীফ, নীবিমো ইব্রোবহম, সিেদ আিী আহিোন, সিেদ ওেোিী উল্লোহ, িমর্রশ 
িসু, মুনীর কচৌধু্রী, রশীদ  বরম, আিু ইিহো । 
িন্ম িরিরধ্ (১৯২৬-১৯৩১)- শোমসুদ্দীন আিিু  োিোম, সু োন্ত িটোচোেে, শহীদুল্লো  োেিোর, ে. আশরোফ বিবদ্দ ী, আর্নোেোর পোশো, েোহোনোরো ইমোম, শোমসুর 
রোহমোন, সিেদ মুস্তোফো বিরোে, আিদুল্লোহ আি-মুতী শরফুদ্দীন, িোঈদ আহমদ। 
িন্ম িরিরধ্ (১৯৩১-১৯৩৫)- িদরুদ্দীন উমর, ে. আিোউবদ্দন আি আেোদ, হোিোন হোবফেরু রহমোন, ফর্েে আহমদ, আিদুি  োফ্ফোর কচৌধু্রী, আি ুেোফর 
ওিোেদুল্লোহ, সুনীি  র্ঙ্গোপোধ্্োে, েবহর রোেহোন, মমতোে উদ্দীন আহমদ, রোর্িেো খোতুন। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 
কলক্চাি-০৮ আন্তঃিাষ্ট্রীয় রনিািত্তা ও আন্তঃিাষ্ট্রীয় ক্ষিতা সিক্স: (আন্তেেোবত  িি ে ও বনরোপিো, অস্ত্রী রি ও বনরস্ত্রী রি, কেৌথ বনরোপিো ি্িস্থো, শবিিোম্ ি্িস্থো)। 

কলক্চাি-০৯ 
গুরুত্বিণূস চুরি ও সনদ, আন্তিসারতক্ সািরিক্ সংস্থা: (ন্যোর্টো (NATO), ওেোরশ প্োক্ট, আনেিু (ANZUS) ও বির্ের্টো ও কির্ন্টো ও IAEA, OPCW, 
বনরস্ত্রী রি চুবি, আইবেওর্িোবে)। 

ইংডিরি সারহতয 
কলক্চাি-০৫ Victorian Period. (Important writers) 

 ারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-০৮ করখো, ক োি, বত্রিুে িাংক্রোন্ত উপপোদ্ এিাং বপথোর্ োরোর্ির উপপোদ্। 
কলক্চাি-০৯ চতুিুেে িাংক্রোন্ত উপপোদ্ ও িিৃ িাংক্রোন্ত উপপোদ্ এিাং বত্রর্ োিবমবত। 

িাংলাডদর্ রিষয়ািরল 
কলক্চাি-০৯ িাংলাডদডর্ি কৃ্রষি সিদ: শি্ উৎপোদন এিাং এর িহুমুখী রি, খোদ্ উৎপোদন ও ি্িস্থোপনো। 
কলক্চাি-১০ িোাংিোর্দর্শর মৎি্ িিদ, িোাংিোর্দর্শর িোিী িিদ, খবনে িিদ, সু্রিন, েোতীে উদ্োন িন্য িোিীর অিেোরি্, ইর্ ো ও িোফোবর পো ে। 

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০৪ 
সংখ্যাগত ক্ষমতা- (অনুক্রম িিব েত িমি্ো, ধ্োরোর িমবি বনিেে, বচর্ত্র িদি িাংখ্োর কেৌবি  অিস্থোন বনিেে, িগ্োাংশ ও দশবম  িাংখ্োর িমি্োিবি, শত রো, 

িগ্োাংশ ও অনুপোত, ি েমূি ও ঘনমূি বনিেে, িাংখ্োর ধ্োরিো, িমী রি িিব েত িমি্োিবি)। 

ক্রিউিাি ও তথ্য ির্ুু্রি 

কলক্চাি-০৫ 

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

তোর্দর কিিোিমূহ, গু ি, মোইর্ক্রোিফট, আইবিএম ইত্োবদ। কসাসযাল কনিওয়ারক্সং- কফিি ু, টুইটোর, ইিটোগ্রোম; ক্লোর্েন্ট িোিেোর ম্োর্নের্মন্ট, ক্লোউে 

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

ভূগগাে, পররগেশ ও দুগ্যাগ েযেস্থাপনা 

কলক্চাি-০৩ 
বাং ালদশ ও ববসিক পসরলবশ পসরবর্তন- আবহাওয়া ও ি বায় ুসনয়ামকসমূলহর বসক্টরসভসিক (বেমন- অসভবাসন, কৃসষ, সশল্প, মৎসু ইর্ুাসদ) স্থানীয়, আঞ্চস ক 

ও ববসিক প্রভাব। 
 


