
  

   
                                                                      

                                                                      ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
৪৫তি রিরসএস রিরল ক্র্যাশ কক্াসস  

 

*     ৪৫তম বিবিএি বিবি ক্র্যাশ ক ার্িে িিের্মাট ৫০রি কি চার ক্লাি, ০৬ রি িশ্নিযাাং  

এনািাইবিি ক্লাি, ১০০ কসি কেইবি এক্সাম, ২০ কসি উই বি এক্সাম, ১২ কসি 

িাির্েক্ট ফাইনাি এক্সাম, ১০ কসি ফাইনাি মর্েি কটস্ট অনুবিত হর্ি। 

*   স্বল্প িমর্ে ক াছার্না িস্তুবতর েন্য বিষেবিবি  ১২ রি বিপার্রশন িু , ০১ রি 
িশ্নিযাাং  (১০ম-৪৩তম), ০১ রি মর্েি কটস্ট িু  (৬০০০ িশ্ন িাংিবিত) 
এিাং ০১ বট আপর্েট ইনর্ফা এর রিডন্িড ক্রি িদান  রা হর্ি। 

*   ি ি ক্লাি অনিাইর্ন Zoom App এর মাধ্যর্ম অনুবিত হর্ি। িবতবট 
     ক্লার্ির মাবি-  ািার pdf ক্লাির্নাট িদান  রা হর্ি এিাং বিবেও বরর্ে কদখার  
      িযিস্থা থা র্ি। 
*    কে ক ান িমিযার িমাধ্ান এিাং নতুন তর্থযর আপর্ের্টর েন্য Join  রুন  
      কফিিু  গ্রুপ          BCS উত্তিণ  

*  ি ি কেইবি পরীক্ষা অনলাইন এিাং উই বি, িাির্েক্ট ফাইনাি ও ফাইনাি মর্েি   

    কটস্ট রিরিক্যারল ও অনলাইন উিে পদ্ধবতর্ত অনুবিত হর্ি।    

    এ েন BCS িতযাশী কদশিযাপী উদ্ভাি-উর্েষ এর কের্ ার্না শাখাে পরীক্ষা  

    বদর্ত পারর্ি এিাং কের্ ার্না শাখা হর্ত বির্টটে িইিমূহ িাংগ্রহ  রর্ত পারর্ি। 

*   িবতবট পরীক্ষার তাৎক্ষবি  এনালাইরসস রিডিািস িদশসন ক্িা হডি। 

    এিং Auto SMS এি িাধ্যডি িরতরি কিিাল্ট কিিণ ক্িা হডি। 

*   িরািবর ব্রার্ে এর্ি অথিা অনিাইন কপর্মটট এর মাধ্যর্ম িবতে হওো োর্ি। 

*     *  বিস্তাবরত োনর্ত অথিা অনিাইর্ন িবতে হর্ত বিবেট  রুন - 

    www.uttoron.academy 

*   Helpline - 09666775566 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০১) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:০০ িা) লাইভ এক্সাি (িাত ১২:০০ িা হডত িডিি িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 
১১-১২-২২ (িরিিাি) গারণরতক্ র্রুি-০১ ---- 

১২-১২-২২ (কসািিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০১  াবিবত  েবুি-০১ MCQ (40×1=40); 25 min. 

১৩-১২-২২ (িঙ্গলিাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১ আন্তেোবত  বিষোিবি-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৪-১২-২২ (িধু্িাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০১ িাাংিার্দশ বিষোিবি-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৫-১২-২২ (িহৃঃিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০১ িাধ্ারি বিজ্ঞান-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১৭-১২-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-01 (গারণরতক্ র্রুি-০১, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০১, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৮-১২-২২ (িরিিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০১ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 
১৯-১২-২২ (কসািিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০২ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২০-১২-২২ (িঙ্গলিাি) গারণরতক্ র্রুি-০২ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২২-১২-২২ (িহৃঃিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০২  াবিবত  েবুি-০২ MCQ (40×1=40); 25 min. 

২৩-১২-২২ (শুক্র্িাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২ আন্তেোবত  বিষোিবি-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৪-১২-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-02 (ইংডিরি-০১, িাংলা-০১, ইংডিরি-০২, গারণরতক্ র্রুি-০২, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৬-১২-২২ (কসািিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০২ িাাংিার্দশ বিষোিবি-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৭-১২-২২ (িঙ্গলিাি) ক্রিউিাি ও তথ্যির্রুি-০১ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৮-১২-২২ (িধু্িাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৩  বিউটার ও তথযিেবুি -০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

২৯-১২-২২ (িহৃঃিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

৩০-১২-২২ (শুক্র্িাি) গারণরতক্ র্রুি-০৩ আন্তেোবত  বিষোিবি-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

৩১-১২-২২ (শরনিাি) Weekly Exam-03 (িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২, িাংলা-০২, ক্রিউিাি ও তথ্যির্রুি-০১, ইংডিরি-০৩, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০১-০১-২৩ (িরিিাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩  াবিবত  েবুি-০৩ MCQ (40×1=40); 25 min. 

০২-০১-২৩ (কসািিাি) সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০২ িাাংিার্দশ বিষোিবি-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৩-০১-২৩(িঙ্গলিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৩ িাধ্ারি বিজ্ঞান-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৫-০১-২৩ (িহৃঃিাি) ইংডিরি ভাষা ও সারহতয-০৪ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০৩ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৬-০১-২৩ (শুক্র্িাি) িানরসক্ দক্ষতা-০১ ইাংর্রবে িাষা ও িাবহতয-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৭-০১-২৩ (শরনিাি) Weekly Exam-04 (গারণরতক্ রু্রি-০৩, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩, সাধ্ািণ রিজ্ঞান-০২, িাংলা-০৩, ইংডিরি-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৮-০১-২৩ (িরিিাি) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৪ মানবি  দক্ষতা-০১ MCQ (40×1=40); 20 min. 

০৯-০১-২৩ (কসািিাি) িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪ আন্তেোবত  বিষোিবি-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১০-০১-২৩ (িঙ্গলিাি) িাংলা ভাষা ও সারহতয-০৪ িাাংিার্দশ বিষোিবি-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১২-০১-২৩ (িহৃঃিাি) ক্রিউিাি ও তথ্যির্রুি-০২ িাাংিা িাষা ও িাবহতয-০৪ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৩-০১-২৩ (শুক্র্িাি) নৈতিকিা, মলূ্যব াধ ও সু-শাসৈ-০১  বিউটার ও তথযিেবুি-০২ MCQ (40×1=40); 20 min. 

১৪-০১-২৩ (শরনিাি) Weekly Exam-05 (িানরসক্ দক্ষতা-০১, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৪, িাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪, িাংলা-০৪, ক্রিউিাি-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

 
অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 

 *  Live Class অনুবিত হর্ি Zoom App এর মাধ্যর্ম। এেন্য ির্তয  বশক্ষাথেীর্  আর্  কথর্ ই বনর্ের কমািাইি/িযাপটপ/কেস্কটর্প Zoom App Install   র্র রাখার েন্য অনুর্রাধ্  রা হর্িা। 
 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি  রর্ত www.uttoron.academy ওর্েিিাইর্ট ব র্ে Join Now অপশর্ন বক্ল   র্র িবতে ৃত করবের্েশন নম্বর িযিহার  র্র Login  রর্ত হর্ি। 
 

 

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


বিবিএি বিবি ক্র্যাশ ক ািস এর বিলিিাি 
লল্কচার রসডলিাস 

ইংডিরি ভাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০১ Noun, Gerund, Participle, Pronoun, Adjective, Vocabulary- A-C. 

কলক্চাি-০২ Verb, Right form of Verbs, Subject-Verb Agreement, Determiner. Vocabulary- D-F 

কলক্চাি-০৩ 
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-০৪ Number & Gender Change, Tense, One word substitution, Analogy Vocabulary: G-L 

িাংলা ভাষা ও সারহতয 
কলক্চাি-০১ িাষার উৎপবি, ধ্ববন, ধ্ববন পবরিতেন, িবি, িমাথে -বিপরীত শব্দ। 

কলক্চাি-০২ 

িাাংিা িাবহর্তযর েু , িাচীন েু - চেোপদ 
মধ্য েুর্ র িূচনা (িাাংিা িাবহর্তযর অি ার েু )   
শ্রী ৃষ্ণ ীতেন, বিষ্ণি পদািিী, মঙ্গি ািয, েীিনী িাবহতয, মবিেো িাবহতয, নাথ িাবহতয, অনুিাদ িাবহতয। 
সারহরতযক্- চণ্ডীদাি, বিদযাপবত, শাহ মুহম্মদ ি ীর, মুকুন্দরাম চক্র্িতেী, চন্দ্রািতী। 
মুিবিম িাবহতয ও করামাবটট  িির্োপাখযান, মধ্যেুর্ র িাাংিা িাবহর্তযর  র্ে েন পিৃর্পাষ , আরা ান (করািাঙ্গ) রােিিাে িাাংিা িাবহতয, কিা িাবহতয ও বমমনবিাংহ  ীবত া, শার্ের- বিওোিা ও পুুঁবথ িাবহতয। 
সারহরতযক্- ক ার্রশী মা ন ঠাকুর, কদৌিত  ােী, আিাওি, আবু্দি হাব ম, িারতচন্দ্র রােগুিা র। 
আধু্বন  েুর্ র উর্েষ, কফাটে উইবিোম  র্িে, শ্রীরামপুর বমশন ও িাাংিা ছাপাখানা, বহন্দু  র্িে ও ইোংর্িঙ্গি, কমাহার্মোন বিটার্রবর কিািাইবট, িঙ্গীে মুিবিম িাবহতয িমাে। 

কলক্চাি-০৩ িমাি, উপি ে, অনুি ে, বদরুিশব্দ, পাবরিাবষ  শব্দ। 

কলক্চাি-০৪ 

ঢা া মুিবিম িাবহতয িমাে, িাাংিা এ ার্েবম, িাাংিার্দশ এবশোবট  কিািাইবট। 
িন্ম িরিরধ্ (১৭৭২-১৮৩০)- রাো রামর্মাহন রাে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পযারীচাুঁদ বমত্র, মদনর্মাহন ত োিঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদযািা র, রামনারােি ত েরত্ন, মাইর্ ি মধু্িূদন দ্ত্ি, দীনিিু বমত্র। 
িন্ম িরিরধ্ (১৮৩৪-১৮৪৭)- নওোি ফেেুর্েিা কচৌধু্রািী, বিহারীিাি চক্র্িতেী,  ৃষ্ণচন্দ্র মেুমদার, িঞ্জীিচন্দ্র চর্টাপাধ্যাে, িবঙ্কমচন্দ্র চর্টাপাধ্যাে, কহমচন্দ্র ির্ন্দযাপাধ্যাে,  ািী িিে বিাংহ, নিীনচন্দ্র কিন। 
িন্ম িরিরধ্ (১৮৪৭-১৮৬৮)-মীর মশাররফ কহার্িন, স্বিেকুমারী কদিী,  াের্ ািাদ, কমাহাম্মদ নবেির রহমান, কমাহাম্মদ কমাোর্ম্মি হ , রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বির্েন্দ্রিাি রাে,  াবমনী রাে, দীর্নশচন্দ্র কিন, িমথ কচৌধু্রী। 
িন্ম িরিরধ্ (১৮৬৮-১৮৮৫)- আিদুি  বরম িাবহতয বিশারদ, শরৎচন্দ্র চর্টাপাধ্যাে, দবক্ষিারঞ্জন বমত্র মেুমদার, েতীন্দ্রর্মাহন িা চী, করার্ ো িাখাওোত কহার্িন, বিেদ ইিমাইি কহার্িন বিরােী,  ােী 
ইমদাদুি হ , ির্তযন্দ্রনাথ দি, ে. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। 

িাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০১ 
িাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, কৃ্রি ও সংিরৃত- 
িাাংিার িাচীন েনপদ, িাচীন িাাংিাে বিবিে শািনামি, িাাংিাে মুিবিম ও স্বাধ্ীন সুিতানী শািন, বদবল্ল িািতানাত, মঘুি শািনামি, িাাংিাে নিািী শািন। উপমহার্দর্শ ইউর্রাপীের্দর আ মন, 
ইস্ট ইবটেো ক ািাবন ও বব্রবটশ ির ার্রর িারত শািন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপমহার্দর্শ বিবিে বির্রাহ ও িাংস্কার আর্ন্দািন, িঙ্গিঙ্গ ও তৎ ািীন রােনীবত। 

কলক্চাি-০২ 
িাষা আর্ন্দািন, রাষ্ট্রিাষা িাাংিার দাবির্ত  বঠত িাংগ্রাম পবরষদ িা  বমবট, ১৯৫৪ িার্ির বনিোচন, ১২৫৬-১৯৬৫ িার্ির ঘটনাপবুঞ্জ, ছেদফা আর্ন্দািন ১৯৬৬,  িঅিুযত্থান ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ 
িার্ির িাধ্ারি বনিোচন। 

কলক্চাি-০৩ 
অিহর্ো  আর্ন্দািন, ৭ মার্চের িাষি, স্বাধ্ীনতা কঘাষিা, মুবেিন র ির ার্রর  ঠন ও  ােোিবি, মবুিেরু্দ্ধর রির্ ৌশি, মবুিেরু্দ্ধ িহৃৎ শবিির্ ের িূবম া, পা িাবহনীর আত্মিমপেি ও িাাংিার্দর্শর 
অিুযদে, বিবিে কদশ  তৃে  িাাংিার্দর্শর স্বী ৃবত, মবুিেরু্দ্ধ অিদার্নর েন্য িীরত্বিূচ  কখতাি, মুবিেদু্ধবিবি  িাবহতয ও চিবিত্র, মবুিেদু্ধবিবি  অন্যান্য বিষোিবি। বাাংলাদেদের জাতীয় অজজন, 
ঐবতহাবি  স্থাপনা ও ননেেজন, জাতীয় পরুস্কার। 

কলক্চাি-০৪ িাাংিার্দর্শর  ৃবষে িিদ, িাাংিার্দর্শর মৎিয িিদ, িাাংিার্দর্শর িািী িিদ ও খবনে িিদ। োবত, ক ািী ও উপোবত িাংক্র্ান্ত বিষোবদ, িাাংিার্দর্শর বচব ৎিা ও স্বাস্থয। 
আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০১ 

বিরিক্ ইরতহাস: এরশয়াি ইরতহাস- (দবক্ষি এবশো, দবক্ষি-পিূে এবশো, দূরিার্চযর কদশ, পবিম এবশো, মধ্য এবশো) আরিক্াি ইরতহাস- (আবি ার দবক্ষিাাংর্শর কদশিমূহ, উির আবি া, পিূে 
আবি া, মধ্য আবি া, পবিম আবি া) এন্িাক্সরিক্াি ইরতহাস- এটটা েবট া মহার্দর্শর তথযািবি। 
ইউডিাডিি ইরতহাস- (পবিম ইউর্রাপ, পিূে ইউর্রাপ, উির ইউর্রাপ, মধ্য ইউর্রাপ, দবক্ষি ইউর্রাপ) উত্তি ও দরক্ষণ আডিরিক্াি ইরতহাস- (উির আর্মবর ার উিরাাংর্শর কদশিমহূ, মধ্য আর্মবর ার 
কদশিমূহ,  যাবরবিোন িীপপঞু্জ অেি, দবক্ষি আর্মবর ার কদশিমহূ) ওডশরনয়াি ইরতহাস- (অর্েবিো, বনউবেিযাটে, পর্ির্নবশো ও কমিার্নবশো অেি, মাইর্ক্র্ার্নবশো অেি) 

কলক্চাি-০২ িারতসংঘ, শারন্তিক্ষা ক্ার্সক্র্ি, িাংলাডদশ ও িারতসংঘ, িারতসংডঘি রিডশষারয়ত সংস্থা, িারতসংডঘি কিাগ্রাি ও িান্ড, বিরিক্ অথ্সননরতক্ িরতষ্ঠানারদ, অথ্সননরতক্ কিাি। 

কলক্চাি-০৩ 
রনিস্ত্রীক্িণ চুরি, রিরভন্ন িতিাদ, রিিিািনীরত, নতুন বিশ্বিযিস্থা, ১ম বিশ্বেদু্ধ, ২ে বিশ্বেদু্ধ ও বিবিে েদু্ধ। 
আন্তিসারতক্ কসিা সংস্থা- ক বরিা িাং ঠন ও ক ার্েন্দা িাংস্থা। 

কলক্চাি-০৪ বিরিক্ আঞ্চরলক্ সংস্থাসিহূ, আন্তিসারতক্ সংগঠন, আন্তিসারতক্ িরিডিশগত ইস্যয ও িলিায় ুকূিনীরত, িলিায় ুসিরক্সত িডিাক্ল ও চুরি। 

গারণরতক্ র্রুি 
কলক্চাি-০১ িীে াবিবত  িূত্রািবি, িহুপদী উৎপাদ , িরি ও বিপদী িমী রি, িরি ও বিপদী অিমতা, িরি িহিমী রি। 

কলক্চাি-০২ িূচ  ও ি াবরদম, িমান্তর ও গুর্িাির অনুক্র্ম ধ্ারা, পবরিাংখযান। 

কলক্চাি-০৩ িাস্তি িাংখযা, ি.িা.গু ও  .িা.গু, অনুপাত ও িমানুপাত। 

সাধ্ািণ রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০১ 
ভ ৌত নবজ্ঞানঃ পোদথজর অবস্থা, এটদের গঠন, কাবজদনর বহুেখুী বযবহার, এনিড, ক্ষার, লবণ, পোদথজর ক্ষয়, িাবাদনর কাজ, ভ ৌত রানে এবাং এর পনরোপ, ভ ৌত নবজ্ঞাদনর উন্নয়ন, ভ ৌম্বকত্ব, তরঙ্গ এবাং েব্দ, 
তাপ ও তাপগনত নবেযা। 
আদলার প্রকৃনত, নস্থর এবাং  ল তনিৎ, ইদলকট্রননক্স, আধনুনক পোথজনবজ্ঞান, েনির উৎি এবাং এর প্রদয়াগ, নবায়নদ াগয েনির উৎি, পারোণনবক েনি, খননজ উৎি, েনির রূপান্তর ও আদলাক  ন্ত্রপানত। 

কলক্চাি-০২ 
ভেৌনলক কণা, ধাতব পোথজ এবাং তাদের ভ ৌগিেহূ, অধাতব পোথজ, জারণ-নবজারণ, তনিৎ ভকাষ, অজজব ভ ৌগ, জজব ভ ৌগ, তনিৎ ভ ৌম্বক, ট্রান্সফরোর, এক্স-দর, ভতজনিয়তা ইতযানে। 
আধনুনক নবজ্ঞানঃ পনৃথবী িনৃির ইনতহাি, কিনেক ভর, ব্লাক ভহাল, নহদগরকণা, বানরেণ্ডল, টাইড, বায়েুণ্ডল, ভটকদটাননক ভেট, িাইদলান, সুনানে, নববতজন, িােুনিক জীবন ও ভজায়ার- াটা। ডাদয়াড, ট্রাননজস্টর, 
আইনি, আদপনক্ষক তত্ত্ব, ভফাটন কণা ইতযানে। 

কতিউটার ও িথ্যপ্রযতুি 

কলক্চাি-০১ 
 বিউটালরর িথবি  ধারণা ও ইবিহাি ( বিউটালরর িাথবি  ধারণা,  বিউটালরর পারঙ্গিিা,  বিউটালরর ইবিহাি),  বিউটালরর ি ারলেদ ( বিউটালরর কেবণবিোগ),  বিউটালরর িজন্ম, 
 বিউটালরর অঙ্গিংগঠন (হার্সওয়্যার, িাইলক্র্ািলিির, িাি, িাদারলিার্স),  বিউটার কপবরলেরাি বর্োইি (ইনপুট-আউটপুট বর্োইি) 

কলক্চাি-০২ 

কিলিাবর (কিলিাবরর কেৌি গঠন, কিলিাবরর ি ারলেদ),  বিউটার নম্বর বিলেি ও িবজ  কগইট (িংখ্যা পদ্ধবি, িুবিয়্ান অযািলজিরা, িবজ  কগইট),  বিউটার কিাগ্রাবিং ও িেটওয়্যার (কিাগ্রাবিং 
ও ক াবর্ং, কিাগ্রাবিং োষা, অনুিাদ  কিাগ্রাি,  িেটওয়্যার উন্নয়্লনর ধাপিিূহ, িেটওয়্যার এর কেবণবিোগ, অপালরবটং বিলেলির ইবিহাি, অপালরবটং বিলেলির ি ারলেদ, োিসওয়্যার, BIOS, 
Booting, ওয়্ার্স িলিবিং িেটওয়্যার ও অবেি িুযট,  বিউটার োইরাি), কর্টালিজ বিলেি (কর্টার ি ারলেদ, কর্টালিজ এর ি ারলেদ, ব ছু জনবিয়্ কর্টালিজ কিলনজিযান্ট িেটওয়্যার, োইি 
এক্সলটনশন), দদনবিন জীিলন  বিউটার (দদনবিন জীিলন  বিউটালরর িলয়্াগ, িাবিবিবর্য়্া)। 

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০১ 
িাষা ত কেৌবি  বিচার (িাাংর্ বত  বিন্যাি, শব্দ ও িা য  ঠন, িািাথে অনুধ্ািন ও িবঠ  শব্দ, িাদশৃয ও বিিাদশৃয বিচার, রর্ির িি ে ও বির্শষত্ব বনিেে, বিদ্ধান্ত গ্রহি ও বিচার দক্ষতা, িমাথে  
শব্দ, বিপরীত শব্দ, িানান, Spelling, Synonyms, Antonyms) 

বনরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও স্য-শাসন 

কলক্চাি-০১ 

বনবত তা, সুশািন ও মিূযর্িার্ধ্র িি ে, মূিযর্িাধ্, িাংস্কবৃত, মূিযর্িার্ধ্র কশ্রবিবিিা , মিূযর্িার্ধ্র বিবি িা উপাদানিমহূ, মিূযর্িাধ্ এিাং সুশাির্নর িি ে, মিূযর্িার্ধ্র অিক্ষে এিাং পবরিবত, 
মূিযর্িার্ধ্র অিক্ষে করার্ধ্  রিীে, মিূযর্িাধ্ বশক্ষার গুরুত্ব, মূর্িযর্িাধ্ বশক্ষা ও সুশাির্নর িিাি। 
ই- ির্নেন্স, সুশাির্নর উপাদান, সুশীি িমাে, সুশাির্নর উপাদানিমহূ িমার্ে িবতিা, িাাংিার্দশ ও সুশািন, সুশাির্নর িমিযািবি, রাষ্ট্র, সুশািন িবতিাে ির ার্রর িূবম া, সুশািন িবতিাে 
না বরর্ র দাবেত্ব ও  তেিয।  

 


