
    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 (২১তি-২৫তি সপ্তাহ) 
 

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

০৫.০২.২২ (শরনিাি) ইাংডিরে ভাষা-০৯ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০২.২২ (কসািিাি)  ারিরতক্ েরুি-০৮ ইাংডিরে ভাষা-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯.০২.২২ (িুধ্িাি) ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সু-শাসন-০২  ারিরতক্ েরুি-০৮ MCQ (30×1=30); 20 min. 

১১.০২.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-21 (ইাংডিরে ভাষা-০৯,  ারিরতক্ েরুি-০৮, ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সু-শাসন-০২) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১২.০২.২২ (শরনিাি) িাাংলা ভাষা-০৫ ননরতক্তা, িলূযডিাধ্ ও সু-শাসন-০২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৪.০২.২২ (কসািিাি) ইাংডিরে সারহতয-০৫  িাাংলা ভাষা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৬.০২.২২ (িুধ্িাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০ ইাংডিরে সারহতয-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৮.০২.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-22 (িাাংলা ভাষা-০৫, ইাংডিরে সারহতয-০৫, িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৯.০২.২২ (শরনিাি) িাাংলা সারহতয-০৭ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৩.০২.২২ (িুধ্িাি)  ারিরতক্ েরুি-০৯ িাাংলা সারহতয-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৫.০২.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-23 (িাাংলা সারহতয-০৭,  ারিরতক্ েরুি-০৯) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৬.০২.২২ (শরনিাি) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১  ারিরতক্ েরুি-০৯ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২৮.০২.২২ (কসািিাি) িাাংলা সারহতয-০৮ িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০২.০৩.২২ (িুধ্িাি) সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৭ িাাংলা সারহতয-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৪.০৩.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-24 (িাাংলাডদশ রিষয়ািরল-১১, িাাংলা সারহতয-০৮,  সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৫.০৩.২২ (শরনিাি) আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৯ সাধ্ািি রিজ্ঞান-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৭.০৩.২২ (কসািিাি) ভূ-গ োল, পরিবেশ ও দুব্যো  েযেস্থোপনো-০৩ আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯.০৩.২২ (িুধ্িাি) ইাংডিরে ভাষা-১০ ভূড াল, পরিডিশ ও দূডেসা  িযিস্থাপনা-০৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১১.০৩.২২ (শুক্রিাি) Weekly Exam-25 (আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল-০৯, ভূড াল-০৩, ইাংডিরে ভাষা-১০) 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) 
 

গলকচোি রসডলিাস 
ইাংডিরে ভাষা 

কলক্চাি-০৯ Transformation, Sentence correction. 

কলক্চাি-১০ Idioms & Phrase, Clause, Composition, One word substitution.  

িাাংলা ভাষা 
কলক্চাি-০৫ সরি, কোিক ও রেভরি। 

সাধ্ািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৭ স্নোয়বুিো , খোদ্য ও পরুি, রভটোরিন, িোইবরোেোবয়োলরি, প্লোন্ট রনউরিশন, পিো োয়ন। 

িাাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৭ 

েে পরিরধ্ (১৮৬৮-১৮৮৫): কিাহাম্মদ আক্িি খাাঁ, আিদুল ক্রিি সারহতয রিশািদ, শিৎচন্দ্র চডটাপাধ্যায়, দরক্ষিািঞ্জন রিত্র িেিুদাি, 
েতীন্দ্রডিাহন িা চী, কিাডক্য়া সাখাওয়াত কহাডসন, নসয়দ ইসিাইল কহাডসন রসিােী, ক্ােী ইিদাদুল হক্, সডতযন্দ্রনাথ দি, ড. িহুম্মদ শহীদুোহ্। 
েে পরিরধ্ (১৮৮৭-১৮৯৭): সুকুিাি িায়, কিারহতলাল িেিুদাি, কিাহাম্মদ এয়াকুি আলী কচৌধ্িুী, ডা. কিাহাম্মাদ লৎুফি িহিান, এস ওয়াডেদ 
আলী, ক্ােী আিদুল ওদুদ, রপ্ররন্সপাল ইব্রাহীি খাাঁ, রিভূরতভূষি িডদাপাধ্যায়, কিাহাম্মদ ওয়াডেদ আলী, আিুল ক্ালাি শািসুদ্দীন। েে পরিরধ্ 
(১৮৯৭-১৯০১): ক্ােী কিাতাহাি কহাডসন, নীিদচন্দ্র কচৌধ্িুী, ক ালাি কিাস্তফা, আিুল িনসুি আহিদ, তািাশঙ্কি িডদাপাধ্যায়, কিাহাম্মদ িিক্তুোহ, 
ক্ােী নেরুল ইসলাি, েীিনানদ দাশ, িলাইচাাঁদ িুডখাপাধ্যায়, অ্রিয় চক্রিতসী 

কলক্চাি-০৮ 

েে পরিরধ্ (১৯০১-১৯০৪): সুধ্ীন্দ্রনাথ দি, প্রিথনাথ রিশী, ড. িুহম্মদ এনািলু হক্, অ্রচন্তযকুিাি কসনগুপ্ত, আিুল ফেল, েসীি উদ্দীন, 
কিাতাডহি কহাডসন কচৌধ্িুী, অ্ন্নদাশঙ্কি িায়, নসয়দ িেুতিা আলী, কপ্রডিন্দ্র রিত্র। েে পরিরধ্ (১৯০৬-১৯০৯): আিদুল ক্ারদি, িডদ আলী রিয়া, 
হুিায়নু ক্রিি, রিেন ভটাচােস, সডতযন কসন, নুরুল কিাডিন, িুদ্ধডদি িসু, িারনক্ িডদযাপাধ্যায়, শািসুন নাহাি িাহিদু, রিষু্ণ কদ।  
েে পরিরধ্ (১৯১১-১৯১৯): আিু োফি শািসুদ্দীন, কি ি সুরফয়া ক্ািাল, নীহািিঞ্জন গুপ্ত, অ্দ্বৈত িেিিসি, সিি কসন, আহসান হািীি, শওক্ত 
ওসিান, ফিরুখ আহিদ, রসক্াদাি আিু োফি, িহুম্মদ আিদুল হাই। 

আন্তেসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-০৯ 
গুরুত্বপিূস চুরি ও সনদ, আন্তেসারতক্ সািরিক্ সাংস্থাাঃ ন্যাডটা (NATO), ওয়ািশ পযাক্ট, আনেসু (ANZUS) ও রসডয়ডটা ও কসডন্টা ও IAEA, 

OPCW, রনিস্ত্রীক্িি চুরি, আইরডওডলারে)। 

ইাংডিরে সারহতয 
কলক্চাি-০৫ Victorian Period. 

 ারিরতক্ েরুি 

কলক্চাি-০৮ কিখা, কক্াি, রত্রভুে সাংক্রান্ত উপপাদয এিাং রত্রডক্ািরিরত। 

কলক্চাি-০৯ রপথাড ািাডসি উপপাদয, চতুভুসে সাংক্রান্ত উপপাদয ও িিৃ সাংক্রান্ত উপপাদয। 

িাাংলাডদশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-১০ িাাংলাডদডশি সাংরিধ্ানাঃ প্রস্তািনা ও নিরশষ্ট্য, কিৌরলক্ অ্রধ্ক্ািসহ িাষ্ট্র পরিচালনাি িলূনীরতসিহূ। 

কলক্চাি-১১ সাংরিধ্াডনি গুরুত্বপিূস অ্নুডেদ, তফরসল, সাংডশাধ্নীসিহূ।  

ভূড াল, পরিডিশ ও দূডেসা  িযিস্থাপনা 

কলক্চাি-০৩ 
েোাংলোবদ্শ ও বেরিক পরিবেশ পরিের্যন- আেহোওয়ো ও িলেোয় ুরনয়োিকসিবূহি গসক্টিরভরিক (গ্িন- অরভেোসন, কৃরি, রশল্প, িৎসয ইর্যোরদ্) 
স্থোনীয়, আঞ্চরলক ও বেরিক প্রভোে। 

ননরতক্তা, িূূ্লযডিাধ্ ও সু-শাসন 

কলক্চাি-০২ 

সািারেক্ ও োতীয় আদশস  ঠন এিাং িযরি ত ও না রিক্ েীিডন িলূযডিাধ্ রশক্ষা, সুশাসডনি গুরুত্বাঃ (সুশাসডনি গুরুত্ব, িলূযডিাধ্ রশক্ষাি গুরুত্ব, 
সুশাসন প্ররতিায় না রিডক্ি দারয়ত্ব ও ক্তসিয)। োতীয় উন্নয়ডন িলূযডিাধ্ রশক্ষা ও সুশাসডনি প্রভািাঃ োতীয় উন্নয়ডন সুশাসডনি প্রভাি, োতীয় 
উন্নয়ডন িলূযডিাধ্ রশক্ষাি প্রভাি, ই- ভডনসন্স এিাং সুশাসন, িানিারধ্ক্াি রনরিতক্িডি সুশাসন)। রিরিধ্াঃ (ননরতক্তাি সাংজ্ঞা, ননরতক্তাি উৎস ও 
প্রকৃ্রত, ননরতক্তা ও ধ্িস, িযরি ত ননরতক্তা, িাাংলাডদডশি সাংরিধ্ান, িানিারধ্ক্াি নীরতিালা ও সুশাসন, সাংসদ, আইন প্রিয়ন ও অ্থস সাংক্রান্ত 
পদ্ধরত, অ্ধ্যাডদশ প্রিয়ন ক্ষিতা, আইডনি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, আইডনি উৎস, আইডনি উৎস সম্পডক্স রিস্তারিত আডলাচনা, আইডনি কেরিরিভা , 
স্বাধ্ীনতা, সািয, িাষ্ট্র ও কভাটারধ্ক্াি, চাপসরৃষ্ট্ক্ািী ক ািী, কনতডৃত্বি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, কনতডৃত্বি প্রক্ািডভদ, কনতডৃত্বি প্রডয়ােনীয় গুিািরল, সুশাসন 
প্ররতিায় কনতডৃত্বি ভূরিক্া,  িতন্ত্র,  িতডন্ত্রি নিরশষ্ট্যািরল,  িতডন্ত্রি গুি,  িতডন্ত্রি কদাষ, প্রোতন্ত্র, এক্নায়ক্তন্ত্র, এক্নায়ক্তডন্ত্রি নিরশষ্ট্যািরল, 
এক্নায়ক্তডন্ত্রি গুি, এক্নায়ক্তডন্ত্রি কদাষ িা ত্রুরট, েনিডতি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, েনিডতি নিরশষ্ট্যসিহূ, েনিত সাং ঠডনি িাধ্যি িা িাহন,  িতন্ত্র 
ও েনিত, সুশাসন প্ররতিায় েনিত, িােদ্বনরতক্ সাংিরৃতি ধ্ািিা ও সাংজ্ঞা, িােদ্বনরতক্ সাংিরৃতি নিরশষ্ট্য, েনিত ও িােদ্বনরতক্ সাংিরৃতি তুলনা, 
সম্পক্স ও পাথসক্য, আিলাতডন্ত্রি ধ্ািিা, সাংজ্ঞা ও প্রকৃ্রত, আিলাতডন্ত্রি নিরশষ্ট্য, আিলাডদি রনডয়া , প্ররশক্ষি ও চাক্রি, আিলাতডন্ত্রি ক্ােসািরল)। 

 


