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রিরসএস অ্যাডভান্স কক্াসস (অ্নলাইন)   
 

*  বিবিএি অ্যাডভান্স ক ার্িে িিের্ াট ১০০রি কে চার ক্লাি, ০৬ রি প্রশ্নিযাাং  

এনাোইবিি ক্লাি, ২০০ কসি কডইবে এক্সা , ৬৬ কসি উই বে এক্সা , ১২ কসি 

 ান্থবে এক্সা , ১২ কসি িাির্েক্ট ফাইনাে এক্সা , ১০ কসি ফাইনাে  র্ডে 

কটস্ট অ্নুবিত হর্ি। 

*   স্বল্প ি র্ে ক াছার্না প্রস্তুবতর েন্য বিষেবভবি  ১২ রি বপ্রপার্রশন িু , ০১ রি 

প্রশ্নিযাাং  (১০ -৪২ত ) রিডন্িড ক্রি প্রদান  রা হর্ি। 

*   ি ে ক্লাি অ্নোইর্ন Zoom App এর  াধ্যর্  অ্নুবিত হর্ি। প্রবতবট ক্লার্ির 

  াবি-  াোর pdf ক্লাির্নাট প্রদান  রা হর্ি এিাং বভবডও বরর্ে কদখার িযিস্থা থা র্ি 

*   িাির্েক্ট ফাইনাে ও ফাইনাে  র্ডে কটস্ট রিরিক্যারল ও অ্নলাইন উভে পদ্ধবতর্ত 
 অ্নুবিত হর্ি।    
    এ েন BCS প্রতযাশী কদশিযাপী উদ্ভাি-উর্েষ এর কের্ ার্না শাখাে পরীক্ষা  
    বদর্ত পারর্ি এিাং কের্ ার্না শাখা হর্ত বপ্রর্ন্টড িইি ূহ িাংগ্রহ  রর্ত পারর্ি। 
*   প্রবতবট পরীক্ষার তাৎক্ষবি  এনালাইরসস রিডিািস প্রদশেন  রা হর্ি  
    এিং Auto SMS এর  াধ্যর্  প্রবতবট করোি কপ্ররি  রা হর্ি। 
*   িরািবর ব্রার্ে এর্ি অ্থিা অ্নোইন কপর্ ন্ট এর  াধ্যর্  ভবতে হওো োর্ি। 

*       BCS অ্যাডভান্স ফুে ক ািে বফ : ১০০০০/- (দশ হাোর) টা া  
*  বিস্তাবরত োনর্ত অ্থিা অ্নোইর্ন ভবতে হর্ত বভবেট  রুন www.uttoron.academy 
*  Helpline - 09666775566 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (২৬তি-৩০ সপ্তাহ) 
 

তারিখ ও রিন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ িা) লাইভ এক্সাি (সক্াল ৬:০০ িা হডত িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 

১২.০৩.২২ (শবনিার) িাংলা ভাষা-০৬ ইাংর্রবে ভাষা-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৪.০৩.২২ (কিা িার) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১২ িাাংো ভাষা-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৬.০৩.২২ (িধু্িার) গারিরতক্ র্রুি-১০ িাাংোর্দশ বিষোিবে-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৮.০৩.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-26 (িাংলা ভাষা-০৬, িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১২, গারিরতক্ র্রুি-১০) MCQ (100×1=100); 45 min. 

১৯.০৩.২২ (শবনিার) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১০  াবিবত  েবুি-১০ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২১.০৩.২২ (কিা িার) ইংডিরি ভাষা-১১ আন্তেোবত  বিষোিবে-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৩.০৩.২২ (িধু্িার) সাধািি রিজ্ঞান-০৮ ইাংর্রবে ভাষা-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৫.০৩.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-27 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১২, ইংডিরি ভাষা-১১, সাধািি রিজ্ঞান-০৮) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৮.০৩.২২ (কিা িার) িানরসক্ িক্ষতা-০৪ িাধ্ারি বিজ্ঞান-০৮ MCQ (30×1=30); 15 min. 

৩০.০৩.২২ (িধু্িার) ইংডিরি সারহতয-০৬  ানবি  দক্ষতা-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০১.০৪.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-28 (িানরসক্ িক্ষতা-০৪, ইংডিরি সারহতয-০৬) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০২.০৪.২২ (শবনিার) সাধািি রিজ্ঞান-০৯ ইাংর্রবে িাবহতয-০৬ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৪.০৪.২২ (কিা িার) ইংডিরি ভাষা-১২ িাধ্ারি বিজ্ঞান-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৬.০৪.২২ (িধু্িার) ভূডগাল-০৪ ইাংর্রবে ভাষা-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৮.০৪.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-29 (সাধািি রিজ্ঞান-০৯, ইংডিরি ভাষা-১২, ভূডগাল-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৯.০৪.২২ (শবনিার) িাংলা সারহতয-০৯ ভূর্ াে-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১১.০৪.২২ (কিা িার) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১৩ িাাংো িাবহতয-০৯ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.০৪.২২ (িধু্িার) ক্রিউিাি-০৪ িাাংোর্দশ বিষোিবে-১৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৫.০৪.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-30 (িাংলা সারহতয-০৯, িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১৩, ক্রিউিাি-০৪) MCQ (100×1=100); 45 min. 
 

অ্নলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অ্নুবিত হর্ি Zoom App এর  াধ্যর্ । এেন্য প্রর্তয  বশক্ষাথেীর্  আর্  কথর্ ই বনর্ের ক ািাইে/েযাপটপ/কডস্কটর্প Zoom App Install  

  র্র রাখার েন্য অ্নুর্রাধ্  রা হকো। 

 *  Live Class &  Live Exam এ অ্াংশগ্রহি  রর্ত www.uttoron.academy ওর্েিিাইর্ট ব র্ে Join Now অ্পশর্ন বক্ল   র্র ভবতে ৃত করবের্েশন 

 নম্বর িযিহার  র্র Login  রর্ত হর্ি। 

 *  Daily live Exam & Weekly Live Exam গুর্ো রুবটর্ন উর্েবখত তাবরখ ও ি ে অ্নুোেী অ্নুবিত হর্ি। উর্েবখত ি র্ের  র্ধ্য এ েন বশক্ষাথেী উি 

 Live Exam-এ এ িারই অ্াংশগ্রহি  রর্ত পারর্ি। অ্বধ্  অ্নুশীের্নর েন্য বশক্ষাথেীরা এ ই বির্েিার্ির Practice Exam এ এ াবধ্ িার অ্াংশগ্রহি 

  রর্ত পারর্ি। 

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


রিরসএস এডভান্স কক্াসস এি রসডলিাস (অ্নলাইন) 
 

লেকচার রসডলিাস 

ইংডিরি ভাষা 

কলক্চাি-১১ Voice & Narration, Foreign words. 

কলক্চাি-১২ Spelling, Antonym & Synonym, Misused words & Analogy. 

িাংলা ভাষা 

কলক্চাি-০৬ পদ, বাক্য, ছন্দ, অলঙ্কার। 

সাধািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-০৮ 
আধনুিক্ নবজ্ঞাি: পনৃিবী সনৃির ইনিহাস, ক্সনিক্ রর, ব্লাক্ রহাল, নহগেরক্ণা, বানরিণ্ডল, টাইড, বায়িুণ্ডল, রটক্গটানিক্ রেট, সাইগলাি, সুিানি, 

নববিতি, সািনুিক্ জীবি ও রজায়ার-ভাটা। 

কলক্চাি-০৯ 
িািবগদগহ, ররাগের ক্ারণ ও প্রনিক্ার, সংক্রািক্ ররাে, ররাে জীবাণরু জীবিধারণ, িা ও নিশু স্বাস্থ্য, ইিযুিাইগজিি, ভযাক্নসগিিি, এইচআইনভ, 

এইডস, নটনব ও রপানলও। 

িাংলা সারহতয 

কলক্চাি-০৯ 

িন্ম িরিরধ (১৯২০-১৯২৬): িঙ্গিনু্ধ কশখ  বুেিরু রহ ান, কিার্ ন চন্দ্র, আহ দ শরীফ, নীবে া ইব্রাবহ , সিেদ আেী আহিান, সিেদ ওোেী 

উোহ, ি র্রশ িসু,  নুীর কচৌধ্রুী, রশীদ  বর , আিু ইিহা । িন্ম িরিরধ (১৯২৬-১৯৩১): শা সুদ্দীন আিেু  াো , সু ান্ত ভট্টাচােে, শহীদুোহ 

 ােিার, ড. আশরাফ বিবদ্দ ী, আর্নাোর পাশা, োহানারা ই া , শা সুর রাহ ান, সিেদ  ুস্তফা বিরাে, আিদুোহ আে- ুতী শরফুদ্দীন, িাঈদ আহ দ। 

িন্ম িরিরধ (১৯৩১-১৯৩৫): িদরুদ্দীন উ র, ড. আোউবদ্দন আে আোদ, হািান হাবফেরু রহ ান, ফর্েে আহ দ, আিদুে  াফ্ফার কচৌধ্রুী, 

আি ুোফর ওিােদুোহ, সুনীে  র্ঙ্গাপাধ্যাে, েবহর রােহান,   তাে উদ্দীন আহ দ, রার্িো খাতুন। 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-১০ 
আন্তিসারতক্ িরিডিশগত ইস্যয ও িলিায় ুকূিনীরতিঃ (পবরর্িশ ও ইর্ ােবে ও সিবি  উষ্ণােন, বগ্রন হাউে প্রবতবক্রো, ওর্োনস্তর অ্িক্ষে, পবরর্িশ 

বিষে  িাংস্থা, পবরর্িশ বিষে  চুবি ও িনদ, পবরর্িশ বিষে  কিির ারী িাংস্থা, বিবভন্ন িাংস্থার িদর দপ্তর)। 

ইংডিরি সারহতয 

কলক্চাি-০৬ Modern & Postmodern, Literary Terms. 

গারিরতক্ র্রুি 

কলক্চাি-১০ পবরব বত, িরে কক্ষত্র ও ঘনিস্তু। 

িাংলাডিশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-১২ 
িাংলাডিডশি িািননরতক্ িযিস্ািঃ রােননবত  দেি রূ্হর  ঠন, ভূব  া ও  ােেক্র , ক্ষ তািীন ও বির্রাধ্ী দর্ের পারস্পবর  িম্প োবদ, সুশীে 

ি াে ও চাপ িবৃি ারী ক ািীি হূ এিাং এর্দর ভূব  া।   

কলক্চাি-১৩ 
িাংলাডিডশি সিক্াি িযিস্ািঃ আইন, শািন ও বিচার বিভা ি হূ, আইন প্রিেন, নীবত বনধ্োরি, োতীে ও স্থানীে পেোর্ের প্রশািবন  িযিস্থাপনা 

 াঠার্ া, প্রশািবন  পনুবিেন্যাি ও িাংস্কার। 

ভূডগাল, িরিডিশ ও িূডর্সাগ িযিস্ািনা 

কলক্চাি-০৪ প্রাকৃ্নিক্ দুগ ত্াে ও বযবস্থ্াপিা- দুগ ত্াগের ধরি, প্রকৃ্নি ও বযবস্থ্াপিা। 

িানরসক্ িক্ষতা 

কলক্চাি-০৪ 
সমসযা সমাধানঃ (েযাব বত  ি িযা,  ড়, CLIMBING & SLIPPING, িেি িম্পব েত ি িযািবে), স্থানাঙ্ক সম্পককঃ (স্থ্ািাঙ্কর বযবস্থ্া, নচত্র েণিা ও 

প্রাসনিক্ নচত্র বাছাই)। 

ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি 

কলক্চাি-০৪ 

তথ্যির্রুিিঃ কডটা ও ইনফরর্ শন, ফাইিার অ্পবট   যািে, তারবিহীন  াধ্য , ক ািাইে প্রেবুির সিবশিয,  বম্পউটার কনটওো ে-েযান, ওোন, 

 যান, কনটওো ে টর্পােবে, ইন্টারর্নট, ব্রডিযান্ড ইন্টারর্নট, কিেেুার ডাটা কনটওো ে-টুবে, বিবে, কফার বে, ওোই যাক্স, ব্লটুুথ, ওোইফাই; 

 বম্পউটার প্রর্ো  ও  াবিব বডো। 
 


