
    ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
(GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

রিরসএস অ্যাডভান্স কক্াসস (অ্নলাইন)   
 

*  রিরসএস অ্যাডভান্স কক্াডসস সিসডিাট ১০০রট কলক্চাি ক্লাস, ১২ রট প্রশ্নিযাাংক্ 

এনালাইরসস ক্লাস, ২২৪ কসট কডইরল এক্সাি, ৪০ কসট উইক্রল এক্সাি, ১০ কসট 

িান্থরল এক্সাি, ২৪ কসট সািডেক্ট ফাইনাল এক্সাি, ১০ কসট ফাইনাল িডডল 

কটস্ট অ্নুরিত হডি। 

*   স্বল্প সিডয় ক াছাডনা প্রস্তুরতি েন্য রিষয়রভরিক্ ১২ রট রপ্রপাডিশন িুক্, ০১ রট 

প্রশ্নিযাাংক্ (১০ি-৪২তি) এিাং ০১ রট িডডল কটস্ট িুক্ (৬০০০ প্রশ্ন সাংিরলত) 

এি রপ্রডন্টড ক্রপ প্রদান ক্িা হডি। 

*   সক্ল ক্লাস অ্নলাইডন Zoom App এি িাধ্যডি অ্নুরিত হডি। প্ররতরট ক্লাডসি 

 িারি- ক্ালাি pdf ক্লাসডনাট প্রদান ক্িা হডি এিাং রভরডও রিডে কদখাি িযিস্থা থাক্ডি  

*   সক্ল পিীক্ষা রফরেক্যারল ও অ্নলাইন উভয় পদ্ধরতডত অ্নুরিত হডি।    

    এক্েন BCS প্রতযাশী কদশিযাপী উদ্ভাস-উডেষ এি কেডক্াডনা শাখায় পিীক্ষা  

    রদডত পািডি এিাং কেডক্াডনা শাখা হডত রপ্রডন্টড িইসিূহ সাংগ্রহ ক্িডত পািডি। 

*   প্ররতরট পিীক্ষাি তাৎক্ষরিক্ এনালাইরসস রিডপাটস প্রদশসন ক্িা হডি  

    এিাং Auto SMS এি িাধ্যডি প্ররতরট কিোি কপ্রিি ক্িা হডি। 

*   সিাসরি ব্রাডে এডস অ্থিা অ্নলাইন কপডিন্ট এি িাধ্যডি ভরতস হওয়া োডি। 

*       BCS অ্যাডভান্স ফুল কক্াসস রফ : ১০০০০/- (দশ হাোি) টাক্া  

*  রিস্তারিত োনডত অ্থিা অ্নলাইডন ভরতস হডত রভরেট ক্রুন www.uttoron.academy 

*  Helpline - 09666775566 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরটন (প্রথি ৫ সপ্তাহ) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ টা) লাইভ এক্সাি (সক্াল ৭:০০ টা হডত িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত) 

১৬.০৯.২১ (িহৃঃিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১ ---- 

১৮.০৯.২১ (শরনিাি) ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি-০১ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.০৯.২১ (কসািিাি) ইাংডিরে সারহতয-০১ ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.০৯.২১ (িুধ্িাি) িানরসক্ দক্ষতা-০১ ইাংডিরে সারহতয-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.০৯.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-01 (সাধ্ািি রিজ্ঞান-০১, ক্রিউটাি ও তথয প্রেুরি-০১, ইাংডিরে সারহতয-০১, িানরসক্ দক্ষতা-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৫.০৯.২১ (শরনিাি) িাাংলা সারহতয-০১ িানরসক্ দক্ষতা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৭.০৯.২১ (কসািিাি) ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সু-শাসন-০১ িাাংলা সারহতয-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.০৯.২১ (িুধ্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১ ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সু-শাসন-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.১০.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-02 (িাাংলা সারহতয-০১, ননরতক্তা, িূলযডিাধ্ ও সু-শাসন-০১, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০২.১০.২১ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০১ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৪.১০.২১ (কসািিাি) িাাংলা ভাষা-০১ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৬.১০.২১ (িুধ্িাি) ইাংডিরে ভাষা-০১ িাাংলা ভাষা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.১০.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-03 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০১, িাাংলা ভাষা-০১, ইাংডিরে ভাষা-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৯.১০.২১ (শরনিাি)  ারিরতক্ েরুি-০১ ইাংডিরে ভাষা-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১১.১০.২১ (কসািিাি) ভূড াল-০১  ারিরতক্ েরুি-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.১০.২১ (িুধ্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২ ভূড াল-০১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.১০.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-04 (সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২, ভূড াল-০১,  ারিরতক্ েুরি-০১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৬.১০.২১ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৮.১০.২১ (কসািিাি) ইাংডিরে ভাষা-০২ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.১০.২১ (িুধ্িাি) িাাংলা সারহতয-০২ ইাংডিরে ভাষা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.১০.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-05 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০২, ইাংডিরে ভাষা-০২, িাাংলা সারহতয-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 
 

অ্নলাইডন ক্লাস ও পিীক্ষা পদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অ্নুরিত হডি Zoom App এি িাধ্যডি। এেন্য প্রডতযক্ রশক্ষাথসীডক্ আড  কথডক্ই রনডেি কিািাইল/লযাপটপ/কডিটডপ Zoom App Install  

 ক্ডি িাখাি েন্য অ্নুডিাধ্ ক্িা হডলা। 

 *  Live Class &  Live Exam এ অ্াংশগ্রহি ক্িডত www.uttoron.academy ওডয়িসাইডট র ডয় Join Now অ্পশডন রক্লক্ ক্ডি ভরতসকৃ্ত কিরেডেশন 

 নম্বি িযিহাি ক্ডি Login ক্িডত হডি। 

 *  Daily live Exam & Weekly Live Exam গুডলা রুরটডন উডেরখত তারিখ ও সিয় অ্নুোয়ী অ্নুরিত হডি। উডেরখত সিডয়ি িডধ্য এক্েন রশক্ষাথসী উি 

 Live Exam-এ এক্িািই অ্াংশগ্রহি ক্িডত পািডি। অ্রধ্ক্ অ্নুশীলডনি েন্য রশক্ষাথসীিা এক্ই রসডলিাডসি Practice Exam এ এক্ারধ্ক্িাি অ্াংশগ্রহি 

 ক্িডত পািডি। 

https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


রিরসএস এডভান্স কক্াসস এি রসডলিাস (অ্নলাইন) 
লেকচার রসডলিাস 

ইাংডিরে ভাষা 
কলক্চাি-০১ Noun & Its classification, Countable & Uncountable Noun, Gerund, Participle. 

কলক্চাি-০২ Pronoun & Its Classification. 

িাাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০১ ভাষা ও িাাংলা  ভাষার উৎপত্তি, ধ্বত্তি, বর্ণ ও অক্ষর। 

সাধ্ািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০১ পদার্থণর অবস্থা, এটর্ের গঠি, কাবণর্ির বহুেখুী বযবহার, এত্তিড, ক্ষার, েবর্, পদার্থণর ক্ষয়, িাবার্ির কাজ, লভৌত রাত্তি এবং এর পত্তরোপ, লভৌত ত্তবজ্ঞার্ির 
উন্নয়ি, লচৌম্বকত্ব, তরঙ্গ এবং িব্দ, তাপ ও তাপগত্তত ত্তবদযা। 

কলক্চাি-০২ আর্োর প্রকৃত্তত, ত্তস্থর এবং চে তত্তিৎ, ইর্েকট্রত্তিক্স, আধতু্তিক পদাথণত্তবজ্ঞাি, িত্তির উৎি এবং এর প্রর্য়াগ, িবায়ির্ াগয িত্তির উৎি, পারোর্ত্তবক িত্তি, 
খত্তিজ উৎি, িত্তির রূপান্তর ও আর্োক  ন্ত্রপাত্তত। 

িাাংলা সারহতয 
কলক্চাি-০১ িাাংলা সারহডতযি ে ু রিভা , প্রাচীন ে ু, অ্ন্ধ্ক্াি ে ু, শ্রীকৃ্ষ্ণক্ীতসন । 

কলক্চাি-০২ নিষ্ণি পদািলী, িঙ্গলক্ািয, েীিনী সারহতয, িরসসয়া সারহতয, নাথ সারহতয, অ্নুিাদ সারহতয। সারহরতযক্ঃ চণ্ডীদাস, রিদযাপরত, ক্ানাহরি দি, শাহ িুহম্মদ 
স ীি, কৃ্রিিাস ওঝা, জ্ঞানদাস, কদৌলত উরেি িাহিাি খান, ক ারিন্দদাস, িালাধ্ি িসু, িকুুন্দিাি চক্রিতসী, চন্দ্রািতী, িারনক্ দি। 

ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি 

কলক্চাি-০১ ক্রিউটািঃ ক্রিউটাডিি ইরতহাস, ক্রিউটাি কেনাডিশন ও এিডিডডড ক্রিউটাি প্রক্ািডভদ। ক্রিউটাি কপরিডফিাল রডভাইসঃ ইনপটু রডভাইস (ক্ী-
কিাডস, িাউস, িযানাি, ওরসআি, ওএিআি, এিআইরসআি) ও আউটপটু রডভাইস (িরনটি, রপ্রন্টাি, েটাি)। 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০১ নিরিক্ ইরতহাস: এরশয়াি ইরতহাস- (দরক্ষি এরশয়া, দরক্ষি-পিূস এরশয়া, দূিপ্রাডচযি কদশ, পরিি এরশয়া, িধ্য এরশয়া)। আরিক্াি ইরতহাসঃ (আরিক্াি 
দরক্ষিাাংডশি কদশসিূহ, উিি আরিক্া, পিূস আরিক্া, িধ্য আরিক্া, পরিি আরিক্া) এন্টাক্সরটক্াি ইরতহাসঃ এন্টাক্সরটক্া িহাডদডশি তথযািরল। 

কলক্চাি-০২ 
নিরিক্ ইরতহাস: ইউডিাডপি ইরতহাসঃ (পরিি ইউডিাপ, পিূস ইউডিাপ, উিি ইউডিাপ, িধ্য ইউডিাপ, দরক্ষি ইউডিাপ)। উিি ও দরক্ষি আডিরিক্াঃ (উিি 
আডিরিক্াি উিিাাংডশি কদশসিহূ, িধ্য আডিরিক্াি কদশসিহূ, ক্যারিরিয়ান দ্বীপপঞু্জ অ্েল, দরক্ষি আডিরিক্াি কদশসিহূ)। ওডশরনয়াি ইরতহাসঃ 
(অ্ডেরলয়া, রনউরেলযান্ড, পডলডনরশয়া ও কিলাডনরশয়া অ্েল, িাইডক্রাডনরশয়া অ্েল)।       

ভূড াল 
কলক্চাি-০১ বাংোর্দি ও অঞ্চেত্তভত্তিক লভৌর্গাত্তেক অবস্থাি, িীোিা, পত্তরর্বি, আথণ-িাোত্তজক ও ভূ-রাজনিত্ততক গুরুত্ব। 

ইাংডিরে সারহতয 

কলক্চাি-০১ Old & Middle English Period (Anglo Saxon Period, The Anglo- Norman Period, The Age of Chaucer, The Barren Age/Dark Age), 
Figure of Speech. 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০১ িাস্তি সাংখযা, ল.সা.গু ও  .সা.গু। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০১ 
প্রাচীনক্াল হডত সি-সািরয়ক্ ক্াডলি ইরতহাস, কৃ্রি ও সাংিরৃতঃ িাঙারল োরতি উদ্ভি ও রিক্াশ, িাাংলাি প্রাচীন েনপদ, রিরভন্ন শাসনািডল িাাংলাি 
িােধ্ানী, প্রাচীন িাাংলায় রিরভন্ন শাসনািল, িাাংলায় িসুরলি ও স্বাধ্ীন সুলতানী শাসন প্ররতিা, রদরে সালতানাত, িাাংলায় ইরলয়াস শাহী শাসন, হুডসন 
শাহী ে ু, িঘুল শাসনািল, িাাংলায় িুঘল শাসন, িাাংলায় নিািী শাসন। 

ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সু-শাসন 

কলক্চাি-০১ 

িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি সাংজ্ঞাঃ (িলূযডিাডধ্ি সাংজ্ঞা ও ধ্ািিা, সুশাসডনি ধ্ািিা, শাসন ও সুশাসডনি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, সুশাসডনি সাংজ্ঞা)। িূলযডিাধ্ 
রশক্ষা ও সুশাসডনি সিক্সঃ (িলূযডিাধ্ ও সুশাসডনি সিিূক্ রিডেষি)। িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি সাধ্ািি ধ্ািিাঃ (িলূযডিাধ্ রশক্ষাি নিরশি, উপাদান 
এিাং কশ্ররি রিভা , সুশাসডনি উপাদান ও নিরশি)। িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি উপডোর তা এিাং অ্ভািেরনত প্রভািঃ (িলূযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি 
উপডোর তা, িলূযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি অ্ভািেরনত সািারেক্ অ্িক্ষয়)। সিাে িযিস্থায় িূলযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি উপাদানগুডলা প্ররতিাঃ (িলূযডিাধ্ 
রশক্ষাি উপাদান ও সিাডে িলূযডিাধ্ প্ররতিাি উপায়, সুশাসডনি উপাদান ও সুশাসন প্ররতিায় সিক্াডিি ভূরিক্া, সুশাসন প্ররতিায় সিক্াডিি ক্িিীয়, 
সুশাসন প্ররতিায় না রিডক্ি দারয়ত্ব ও ক্তসিয)। 

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০১ 
ভাষা ত কেৌরিক্ রিচািঃ (সাাংডক্রতক্ রিন্যাস, শব্দ ও িাক্য  ঠন, ভািাথস অ্নুধ্ািন ও সরঠক্ শব্দ, সাদশৃয ও নিসাদশৃয রিচাি, িডিি সিক্স ও রিডশষত্ব 
রনিসয়, রসদ্ধান্ত গ্রহি ও রিচাি দক্ষতা)। িানান ও ভাষাঃ (আধ্রুনক্ িাাংলা িানাডনি রনয়ি ও িানান শনািক্িি, Spelling ও িাক্য প্রক্িি, সিাথসক্ ও 
রিপিীতাথসক্ শব্দ, Synonyms and Antonyms)। 

 

রিঃ দ্রঃ অ্নলাইডনি পাশাপারশ রশক্ষা প্ররতিান কখালা সাডপডক্ষ কদশিযাপী D™¢vm-D‡b¥l এি শাখাসিডূহ সিাসরি পিীক্ষা কদওয়াি িযিস্থা থাক্ডি। 

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপন ি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসড ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তন ি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িারলিা -০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িরতরঝল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাং ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রশিাোি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি িাইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাে ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, নসয়দপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনিাি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুরিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িাোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


