
    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, 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 (৬ি-১০ি সপ্তাহ) 
 

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

২৩.১০.২১ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ িাাংলা সারহতয-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৫.১০.২১ (কসািিাি) িাাংলা ভাষা-০২ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৭.১০.২১ (িুধ্িাি) ইাংডিরে ভাষা-০৩ িাাংলা ভাষা-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.১০.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-06 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৩, িাাংলা ভাষা-০২, ইাংডিরে ভাষা-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

৩০.১০.২১ (শরনিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২ ইাংডিরে ভাষা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.১১.২১ (কসািিাি) িাাংলা সারহতয-০৩ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.১১.২১ (িুধ্িাি)  ারিরতক্ েরুি-০২ িাাংলা সারহতয-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.১১.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-07 (িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০২, িাাংলা সারহতয-০৩,  ারিরতক্ েরুি-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৬.১১.২১ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৪  ারিরতক্ েরুি-০২ MCQ (30×1=30); 20 min. 

০৮.১১.২১ (কসািিাি) ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি-০২ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১০.১১.২১ (িুধ্িাি) ইাংডিরে সারহতয-০২ ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২.১১.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-08 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৪, ক্রিউটাি ও তথয প্রেুরি-০২, ইাংডিরে সারহতয-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৩.১১.২১ (শরনিাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩ ইাংডিরে সারহতয-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.১১.২১ (কসািিাি) ভূড াল-০২ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৭.১১.২১ (িুধ্িাি)  ারিরতক্ েরুি-০৩ ভূড াল-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৯.১১.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-09 (সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৩, ভূড াল-০২,  ারিরতক্ েরুি-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২০.১১.২১ (শরনিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩  ারিরতক্ েরুি-০৩ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২২.১১.২১ (কসািিাি) ইাংডিরে ভাষা-০৪ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৪.১১.২১ (িুধ্িাি) িানরসক্ দক্ষতা-০২ ইাংডিরে ভাষা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬.১১.২১ (শুক্রিাি) Weekly Exam Exam-10 (িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৩, ইাংডিরে ভাষা-০৪, িানরসক্ দক্ষতা-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-০৩ Adjective & Its Classification, Comparison of Degree. 

কলক্চাি-০৪ Verb & Its Classification. 

িাাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০২ শব্দ ও শব্দব্দর বিবিন্ন উৎস, পবরিাষা, সমার্থক ও বিপরীত শব্দ। 

সাধ্ািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৩ লমৌবেক কণা, ধাতি পদার্থ এিং তাব্দদর ল ৌগসমহূ, অধাতি পদার্থ, জারণ-বিজারণ, তবিৎ লকাষ, অজজি ল ৌগ, জজি ল ৌগ, তবিৎ লচৌম্বক, 
ট্রান্সফরমার, এক্স-ব্দর, লতজবিয়তা । 

িাাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৩ 
িসুরলি সারহতয ও কিািারন্টক্ প্রিডয়াপাখযান, িধ্যেডু ি িাাংলা সারহডতযি ক্ডয়ক্েন পিৃডপাষক্, আিাক্ান (কিাসাঙ্গ) িােসভায় িাাংলা সারহতয, 
কলাক্সারহতয ও মিিনরসাংহ  ীরতক্া, শাডয়ি-ক্রিওয়ালা ও পুুঁরথ সারহতয। সারহরতযক্ঃ মসয়দ সুলতান, কক্াডিশী িা ন ঠাকুি, কদৌলত ক্ােী, 
আলাওল, রিে িাংশীদাস, আব্দলু হারক্ি, িািপ্রসাদ কসন, ভািতচন্দ্র িায়গুিাক্ি, এন্টরন রফরিরঙ্গ। 

ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি 

কলক্চাি-০২ 
ক্রিউটাি অ্ঙ্গসাং ঠনঃ হাডসওয়যাি, হাডসরডি, িয্াি, কিাি, রসরপইউ, িাইডক্রাপ্রডসসি, িাদাি কিাডস ও িাস। সফটওয়যািঃ অ্পাডিরটাং রসডস্টিস, 
ডস, উইডন্ডাে, ওয়াডস প্রডসরসাং, ভাইিাস, এরন্ট ভাইিাস ও ফায়ািওয়াল। মদনরিন েীিডন ক্রিউটািঃ কৃ্রষ, কো াডো , রশক্ষা, স্বাস্থয, কখলাধ্লুা; 
রিট ও িাইট ওয়াডস। 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৩ 
কভৌ রলক্ পরিরচরতঃ (পিুাতন ও পরিিরতসত নাি, কভৌড ারলক্ উপনাি, রিডেি িহাসা ি, সা ি ও উপসা ি, রিডেি রিরভন্ন সিুদ্র িিি, রিডেি 
রিরভন্ন নদী ও নদী তীিিতসী শহি, রিডেি রিখযাত সীিাডিখা ও প্রিালী, রিডেি রিরভন্ন খাল, চযাডনল ও অ্ন্তিীপ, রিডেি রিরভন্ন িীপ, উপিীপ ও 
হ্রদসিহূ, রিডেি ভূরিরূপ ও েলপ্রপাত, রিখযাত িয়াি, ট্রায়াডঙ্গল ও সাডক্সল, রিডশষ িাষ্ট্রসিহূ)। আন্তেসারতক্ সাং ঠনঃ (োরতপঞু্জ, োরতসাংঘ)। 

কলক্চাি-০৪ 
মিরেক্ অ্থসননরতক্ প্ররতিানারদঃ (রব্রটন উডস, World Bank, IMF, ADB, IDB, NDB, GATT and WTO, EU (ইউডিারপয়ন ইউরনয়ন), BIS 

ও AIIB, রিডেি অ্থসনীরত ও রিরভন্ন কদডশি িদু্রাি নাি) এিাং অ্থসননরতক্ কোটঃ (D-8, G-7, G-20, BRICS, OPEC, ECO, EFTA ও WEF ও 

BENELUX)। 
ভূড াল 

কলক্চাি-০২ অঞ্চেবিবিক লিৌত পবরব্দিশ (িূ-প্রাকৃবতক), সম্পব্দদর িণ্টন ও গুরুত্ব, িাংোব্দদব্দশর পবরব্দিশ, প্রকৃবত ও সম্পদ, প্রধান চযাব্দেঞ্জসমহূ। 
ইাংডিরে সারহতয 

কলক্চাি-০২ Renaissance Period (Preparation for Renaissance, The Elizabethan Period, The Jacobean Period, Caroline Age, 
Commonwealth Period). 

 ারিরতক্ েরুি 
কলক্চাি-০২ শতক্িা, সিল ও কেৌর ক্ িনুাফা। 
কলক্চাি-০৩ অ্নুপাত ও সিানুপাত, লাভ ও ক্ষরত। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০২ উপিহাডদডশ ইউডিাপীয়ডদি আ িন, ইস্ট ইরন্ডয়া কক্ািারন ও রব্ররটশ সিক্াডিি ভািত শাসন (১৭৫৭-১৯৫৭), উপিহাডদডশ রিরভন্ন রিডদ্রাহ ও 
সাংিাি আডিালন, োতীয়তািাদী আডিালন, িঙ্গভঙ্গ ও তৎক্ালীন িােনীরত, রিভা -পিূস িােনীরত, পারক্স্তান িাডষ্ট্রি েে। 

কলক্চাি-০৩ 
ভাষা আডিালন, িাষ্ট্রভাষা িাাংলাি দারিডত  রঠত সাংগ্রাি পরিষদ িা ক্রিরট, ১৯৫৪ সাডলি রনিসাচন, ১৯৫৬-১৯৬৫ সাডলি ঘটনাপরুঞ্জ, ছয়দফা 
আডিালন ১৯৬৬,  িঅ্ভুযত্থান ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ সাডলি সাধ্ািি রনিসাচন।  

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০২ সমসযা সমাধানঃ (ঘর়ি রিষয়ক্ অ্ভীক্ষা, িাি ও তারিখ রনিসয়, কনৌক্া ও করাত রিষয়ক্ সিসযা, নল ও কচৌিাচ্চা রিষয়ক্ সিসযা, সিয় ও ক্াে রিষয়ক্ 
সিসযা, শতক্িা ও ঐরক্ক্)। 

 

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 
িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রািা়িী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১,  ােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ি ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কক্ানাপা়িা-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, কুর়িগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
 াইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, মসয়দপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগু়িা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুি াুঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নও াুঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাুঁপাইনিাি 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, ব্রাþিিার়িয়া- 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 


