
    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 (১৬তি-২০ সপ্তাহ) 
 

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

০১.০১.২২ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৭ িাাংলা সারহতয-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৩.০১.২২ (কসািিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৬ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৫.০১.২২ (িুধ্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭  ারিরতক্ েরুি-০৬ MCQ (30×1=30); 20 min. 

০৭.০১.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-16 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৭,  ারিরতক্ েরুি-০৬, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৮.০১.২২ (শরনিাি) ইাংডিরে ভাষা-০৭ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১০.০১.২২ (কসািিাি) িাাংলা ভাষা-০৪ ইাংডিরে ভাষা-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১২.০১.২২ (িুধ্িাি) ইাংডিরে সারহতয-০৪ িাাংলা ভাষা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৪.০১.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-17 (ইাংডিরে ভাষা-০৭, িাাংলা ভাষা-০৪, ইাংডিরে সারহতয-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৫.০১.২২ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৮ ইাংডিরে সারহতয-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৭.০১.২২ (কসািিাি) িানরসক্ দক্ষতা-০৩ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৯.০১.২২ (িুধ্িাি)  ারিরতক্ েরুি-০৭ িানরসক্ দক্ষতা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২১.০১.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-18 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৮, িানরসক্ দক্ষতা-০৩,  ারিরতক্ েুরি-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২২.০১.২২ (শরনিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮  ারিরতক্ েরুি-০৭ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২৪.০১.২২ (কসািিাি) ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি-০৩ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬.০১.২২ (িুধ্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৯ ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৮.০১.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-19 (িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৮+০৯, ক্রিউটাি ও তথয প্রেুরি-০৩) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৯.০১.২২ (শরনিাি) ইাংডিরে ভাষা-০৮ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩১.০১.২২ (কসািিাি) িাাংলা সারহতয-০৬ ইাংডিরে ভাষা-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০২.০২.২২ (িুধ্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৬ িাাংলা সারহতয-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৪.০২.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-20 (ইাংডিরে ভাষা-০৮, িাাংলা সারহতয-০৬, সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৬) 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-০৭ Preposition, Conjunction & Linkers. 

কলক্চাি-০৮ Determiner, Modifier, Article, Number & Gender Change.  

িাাংলা ভাষা 

কলক্চাি-০৪ উপসর্গ,প্রকৃতি-প্রিযয়, এক কথায় প্রকাশ। 
সাধ্ািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৬ ল াটাতিকযাে িমেিমেচার, প্রাতিজর্ৎ, উতিদ, ফুে, ফে, রক্ত ও রক্ত সঞ্চােি, রক্তচাপ, হৃদতপণ্ড, হৃদমরার্। 

িাাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৬ 
েে পরিরধ্ (১৮৪৭-১৮৬৮): িীি িশািিফ কহাডসন, স্বিসকুিািী কদিী, ক্ায়ডক্ািাদ, কিাহাম্মদ নরেিি িহিান, কিাহাম্মদ কিাোডম্মল হক্, িিীন্দ্রনাথ 

ঠাকুি, রিডেন্দ্রলাল িায়, ক্ারিনী িায়, দীডনশচন্দ্র কসন, প্রিথ কচৌধ্িুী। 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৭ 
রিশ্ব িােনীরত, ভু- িােনীরত ও আন্তঃিাষ্ট্রীয় সাংঘাতঃ (রিশ্বিযিস্থা ও কিরুক্িি, আন্তঃিাষ্ট্রীয় িন্দ্ব, ঔপরনডিশিাদ ও নিয ঔপরনডিশিাদ, নতুন রিশ্ব 

িযিস্থা, ভূ-িােনীরত, প্রথি রিশ্বেুদ্ধ, রিতীয় রিশ্বেুদ্ধ, স্নায়েুুদ্ধ, অ্ন্যান্য েুদ্ধ সিূহ, রিরভন্ন রিেি, িতসিান িযিস্থায় ভূ-িােনীরত, গুরুত্বপিূস চুরি ও সনদ) 

কলক্চাি-০৮ আন্তঃিাষ্ট্রীয় রনিাপিা ও আন্তঃিাষ্ট্রীয় ক্ষিতা সিক্সঃ (আন্তেসারতক্ সিক্স ও রনিাপিা, অ্স্ত্রীক্িি ও রনিস্ত্রীক্িি, কেৌথ রনিাপিা িযিস্থা, শরিসািয িযিস্থা)। 

ইাংডিরে সারহতয 

কলক্চাি-০৪ Romantic Period. 

 ারিরতক্ েরুি 

কলক্চাি-০৬ সচূক্ ও ল ারিদি। 

কলক্চাি-০৭ সিান্তি ও গুডিািি ধ্ািা, অ্নুক্রি ধ্ািা। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৭ িাাংলাডদডশি েনসাংখযা, আদিশুিারি, োরত, ক ািী ও উপোরত সাংক্রান্ত রিষয়ারদ, িাাংলাডদডশি রচরক্ৎসা ও স্বাস্থয।  

কলক্চাি-০৮ িাাংলাডদডশি অ্থসনীরতঃ উন্নয়ন পরিক্ল্পনা কপ্ররক্ষত ও পেিারষসক্ী, োতীয় আয়-িযয়, িােস্বনীরত ও িারষসক্ উন্নয়ন ক্িসসূরচ, দারিদ্র্য রিডিাচন ইতযারদ।  

কলক্চাি-০৯ 
িাাংলাডদডশি রশল্প ও িারিেযঃ রশল্প উৎপাদন, পিয আিদারন ও িপ্তারনক্িি,  াডিসন্টস রশল্প ও এি সারিসক্ িযিস্থাপনা, বিডদরশক্ কলন-কদন, 

অ্থস কপ্রিি, িযাাংক্ ও িীিা িযিস্থাপনা ইতযারদ।  

ক্রিউটাি ও তথয প্রেরুি 

কলক্চাি-০৩ ক্রিউটাি কপ্রাগ্রািঃ কডটাডিইে রসডস্টি, ক্রিউটাি কপ্রাগ্রাডিি ভাষা, হাই কলডভল লযাাংগুডয়ে, ন্যাচািাল লযাাংগুডয়ে ও ক্রিউটাি নম্বি রসডস্টি। 

িানরসক্ দক্ষতা 

কলক্চাি-০৩ যাতিক দক্ষিাাঃ (দপসডি প্ররতরিম্ব, িল রিভােন নীরত, সিল েন্ত্র ও েরটল েন্ত্র, েন্ত্রাাংশ ও সিঞ্জাি)। 
 

রিঃ দ্র্ঃ 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, বসয়দপিু-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 


