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

রিরসএস অ্যাডভান্স কক্াসস (অ্নলাইন)   
 

*  রিরসএস অ্যাডভান্স কক্াডসস সিসডিাট ১০০রট কলক্চাি ক্লাস, ০৬ রট প্রশ্নিযাাংক্ 

এনালাইরসস ক্লাস, ২০০ কসট কডইরল এক্সাি, ৬৬ কসট উইক্রল এক্সাি, ১২ কসট 

িান্থরল এক্সাি, ১২ 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) 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 
 

*   সািডেক্ট ফাইনাল ও ফাইনাল িডডল কটস্ট 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 (১১তি-১৫তি সপ্তাহ) 
 

তারিখ ও রদন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ টা) লাইভ এক্সাি (সক্াল ৬:০০ টা হডত িাত ১১:৫৫ টা পেসন্ত) 

২৭.১১.২১ (শরনিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৪ িানরসক্ দক্ষতা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.১১.২১ (কসািিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.১২.২১ (িুধ্িাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.১২.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam-11 (সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৪, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৪, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৪.১২.২১ (শরনিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৬.১২.২১ (কসািিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৪ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.১২.২১ (িুধ্িাি) িাাংলা সারহতয-০৪  ারিরতক্ েরুি-০৪ MCQ (30×1=30); 20 min. 

১০.১২.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam-12 (িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৫,  ারিরতক্ েরুি-০৪, িাাংলা সারহতয-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১১.১২.২১ (শরনিাি) ইাংডিরে সারহতয-০৩ িাাংলা সারহতয-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.১২.২১ (কসািিাি) িাাংলা ভাষা-০৩ ইাংডিরে সারহতয-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.১২.২১ (িুধ্িাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ িাাংলা ভাষা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৭.১২.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam-13 (ইাংডিরে সারহতয-০৩, িাাংলা ভাষা-০৩, আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৮.১২.২১ (শরনিাি) ইাংডিরে ভাষা-০৫ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.১২.২১ (কসািিাি) ইাংডিরে ভাষা-০৬ ইাংডিরে ভাষা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.১২.২১ (িুধ্িাি)  ারিরতক্ েরুি-০৫ ইাংডিরে ভাষা-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.১২.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam-14 (ইাংডিরে ভাষা-০৫, ইাংডিরে ভাষা-০৬,  ারিরতক্ েরুি-০৫) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৫.১২.২১ (শরনিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬  ারিরতক্ েরুি-০৫ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২৭.১২.২১ (কসািিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৫ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.১২.২১ (িুধ্িাি) িাাংলা সারহতয-০৫ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩১.১২.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam-15 (িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৬, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৫, িাাংলা সারহতয-০৫) 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-০৫ Right form of Verbs, Subject-Verb Agreement.  

কলক্চাি-০৬ Adverb & Its Classification. 

িাাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০৩ সমাস, বাগ ধারা, প্রবাদ ও প্রবচন। 

সাধ্ািি রিজ্ঞান 
কলক্চাি-০৪ জীব ববজ্ঞান: পদার্থের জীবববজ্ঞান-ববষয়কধমে, বিস্যু, লজর্নবিকস, জীববববচত্র, এবনমুাে ডাইভারবসবি, প্লান্ি ডাইভারবসবি, এবনমুাে বিস্যু। 

কলক্চাি-০৫ অর্োন এবং অর্োন বসর্েম, সার্োক সংর্েষণ, ভাইরাস, বুাকর্িবরয়া, জওুর্োবজকুাে নর্মনর্েচার। 

িাাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৪ 
আধ্রুনক্ েডু ি উডেষ পিস, কফাটস উইরলয়াি ক্ডলে ও িাাংলা  দয, শ্রীিািপিু রিশন ও ছাপাখানা, রহন্দু ক্ডলে ও ইয়াংডিঙ্গল, কিাহাডিডান রলটাডিরি 
কসাসাইরট, িঙ্গীয় িুসলিান সারহতয সিাে, ঢাক্া িুসরলি সারহতয সিাে, িাাংলা এক্াডডরি, িাাংলাডদশ এরশয়ারটক্ কসাসাইরট।  

কলক্চাি-০৫ 

েে পরিরধ্ (১৭৭২-১৮৩০): িাো িািডিাহন িায়, লালন শাহ, ঈশ্বিচন্দ্র গুপ্ত, পযািীচাাঁদ রিত্র, িদনডিাহন তক্সালঙ্কাি, ঈশ্বিচন্দ্র রিদযাসা ি, 
িািনািায়ি তক্সিত্ন, িাইডক্ল িধ্ুসদূন দ্ত্ি, িঙ্গলাল িড্যাপাধ্যায়, দীনিনু্ধ্ রিত্র। েে পরিরধ্ (১৮৩৪-১৮৪৭): নওয়াি ফয়েডুেসা কচৌধ্ুিািী, 
রিহািীলাল চক্রিতসী, কৃ্ষ্ণচন্দ্র িেিুদাি, সঞ্জীিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, িরঙ্কিচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, কহিচন্দ্র িড্যাপাধ্যায়, সুডিন্দ্রনাথ িেুিদাি, ক্ালী প্রসে 
রসাংহ, ক্ালী প্রসে ক াষ, নিীনচন্দ্র কসন । 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৫ 
আেরলক্ সাংস্থাাঃ (SAARC, BIMSTEC, ASEAN, APEC, CIRDAP, G-77, G-15, BCIM, ACU) আন্তেসারতক্ িােননরতক্ সাং ঠনাঃ (NAM, 

COMMON WEALTH, আিিলী , OIC, GCC, OAU & AU, CIS, APA, সাাংহাই সহডোর তা সাংস্থা, IJO & IJSG, NAFTA)। 

কলক্চাি-০৬ 

আন্তেসারতক্ কসিা ও িানিারধ্ক্াি সাংস্থাাঃ (Red Cross, কিাটারি ইন্টািন্যাশনাল, অ্ক্সফাি (OXFAM), CARE, USAID, অ্িরিস, 

SCOUTING/SCOUT, WOSM, Amnesty International, TI (ট্রান্সপাডিরন্স ইন্টািন্যাশনাল), রহউিযান িাইটস (Human Rights)। আন্তেসারতক্ 
পরুলশ, ক াডয়্া ও ক রিলা সাংস্থাাঃ (ইন্টািডপাল, ইউডিাডপাল, ক াডয়্া সাংস্থা, ক রিলা সাংস্থা)। 

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

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০৪ িীে ারিরতক্ সতূ্রািরল, িহুপদী উৎপাদক্, সিল ও রিপদী সিীক্িি। 
কলক্চাি-০৫ সিল ও রিপদী অ্সিতা, সিল সহসিীক্িি। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৪ 
অ্সহডো  আড্ালন, ৭ িাডচসি ভাষি, স্বাধ্ীনতা ক াষিা, িরুেিন ি সিক্াডিি  ঠন ও ক্ােসািরল, িরুিেডুদ্ধি িিডক্ৌশল, িরুিেডুদ্ধ িহৃৎ শরিিড সি 
ভূরিক্া, পাক্িারহনীি আত্মসিপসি ও িাাংলাডদডশি অ্ভুযদয়, রিরভে কদশ ক্তৃসক্ িাাংলাডদডশি স্বীকৃ্রত, িরুিেডুদ্ধ অ্িদাডনি েন্য িীিত্বসচূক্ কখতাি, 
িরুিেদু্ধরভরিক্ সারহতয ও চলরিত্র। 

কলক্চাি-০৫ িাাংলাডদডশি কৃ্রষে সম্পদ: শসয উৎপাদন এিাং এি িহুিুখীক্িি, খাদয উৎপাদন ও িযিস্থাপনা। 
কলক্চাি-০৬ িাাংলাডদডশি িৎসয সম্পদ, িাাংলাডদডশি প্রািী সম্পদ, খরনে সম্পদ, সু্িিন, োতীয় উদযান িন্য প্রািীি অ্ভয়ািিয, ইডক্া ও সাফারি পাক্স। 
 

রিাঃ দ্রাঃ 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 

িরতরিল-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, সসয়দপিু-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, চটগ্রাি (চক্িাোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চটগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 

ক াপাল ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


