
 

 

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

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 বপ্রর্টটড ি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 টট 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 (৩১তি-৩৩ সপ্তাহ) 
 

তারিখ ও রিন Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৭:০০ িা) (িিিান সিয় রিক্াল ৪.০০ িা) লাইভ এক্সাি (সক্াল ৬:০০ িা হডত িাত ১১:৫৫ িা ির্সন্ত) 

১৬.০৪.২২ (শবনিার) ইংডিরি ভাষা-১৩ ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৮.০৪.২২ (কিা িার) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১৪ ইাংর্রবে ভাষা-১৩ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২০.০৪.২২ (িধু্িার) গারিরতক্ র্রুি-১১ িাাংোর্দশ বিষোিবে-১৪ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২২.০৪.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-31 (ইংডিরি ভাষা-১৩, িাংলাডিশ রিষয়ািরল-১৪, গারিরতক্ র্রুি-১১) MCQ (100×1=100); 45 min. 

২৩.০৪.২২ (শবনিার) ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৫  াবিবত  েুবি-১১ MCQ (30×1=30); 20 min. 

২৫.০৪.২২ (কিা িার) িানরসক্ িক্ষতা-০৫ ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৬.০৪.২২ ( ঙ্গেিার) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১১  ানবি  দক্ষতা-০৫ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৭.০৪.২২ (িধু্িার) িাংলা ভাষা-০৭ আন্তেোবত  বিষোিবে-১১ MCQ (30×1=30); 15 min. 

২৯.০৪.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-32 (ক্রিউিাি-০৫, িানরসক্ িক্ষতা-০৫, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১১, িাংলা ভাষা-০৭) MCQ (100×1=100); 45 min. 

পবিত্র ঈদুে বফতর উপের্ক্ষ ৩০ এবপ্রে হর্ত ৬ ক  পেেন্ত ি ে  ােেক্র  িন্ধ থা র্ি । 

০৭.০৫.২২ (শবনিার) িাংলা সারহতয-১০ িাাংো ভাষা-০৭ MCQ (30×1=30); 15 min. 

০৯.০৫.২২ (কিা িার) সাধািি রিজ্ঞান-১০ িাাংো িাবহতয-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১০.০৫.২২ ( ঙ্গেিার) গারিরতক্ র্রুি-১২ িাধ্ারি বিজ্ঞান-১০ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১১.০৫.২২ (িধু্িার) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১২  াবিবত  েুবি-১২ MCQ (30×1=30); 20 min. 

১২.০৫.২২ (িৃহঃিার) ------------------ আন্তেোবত  বিষোিবে-১২ MCQ (30×1=30); 15 min. 

১৩.০৫.২২ (শুক্রিার) Weekly Exam-33 (সাধািি রিজ্ঞান-১০, িাংলা সারহতয-১০, গারিরতক্ র্রুি-১২, আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-১২) 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 হর্ো। 

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



 

 

লেকচার রসডলিাস 

ইংডিরি ভাষা 

কলক্চাি-১৩ Same word but different parts of speech, Suffix & Prefix. 

িাংলা ভাষা 

কলক্চাি-০৭ প্রয় োগ ও অপপ্রয় োগ, বোক্য প্রক্রণ,বোনোন ও বোক্য শুদ্ধি।   

সাধািি রিজ্ঞান 

কলক্চাি-১০ এদ্ধপক্োলচোর, সেদ্ধরক্োলচোর, দ্ধপদ্ধেক্োলচোর, হদ্ধটিক্োলচোর, ডোয় োড, ট্রোনদ্ধিস্টর, আইদ্ধে, আয়পদ্ধিক্ তত্ত্ব, স োটন ক্ণো। 

িাংলা সারহতয 

কলক্চাি-১০ 

িন্ম িরিরধ (১৯৩৫-১৯৪০)- সিেদ শা সুে হ , আি ুকহনা ক াস্তফা  া াে, আে  াহ ুদ, রাবেো খান, শও ত আেী ক াহাম্মদ 
 বনরুজ্জা ান, ড. আবনসুজ্জা ান, হািান আবেেুে হ ,  হার্দি িাহা, বিপ্রদাশ িড়ুো। িন্ম িরিরধ (১৯৪১-১৯৪৭)-  াহ ুদুে হ , 
আিদুল্লাহ আে  া নু, রবফ  আোদ, শহীদ  াদ্রী, আখতারুজ্জা ান ইবেোি, আিদুে  ান্নান সিেদ, আহ দ ছফা, বন ের্েন্দু গুি, 
কশখ হাবিনা, হু ােুন আোদ। িন্ম িরিরধ (১৯৪৭-১৯৬৫)- আিুে হািান, কিবেনা কহার্িন, হু ােূন আহর্ দ, কহোে হাবফে,  া ুনুর 
রশীদ, কিবে  আে দীন,  ুহম্মদ োফর ই িাে, দাউদ হােদার, ই দাদুে হ  ব েন, রুদ্র  ুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবনসুে হ ।  

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-১১ বির্ের িাম্প্রবত  ও চে ান ঘটনাপ্রিাহ-০১ 

কলক্চাি-১২ বির্ের িাম্প্রবত  ও চে ান ঘটনাপ্রিাহ-০২ 

গারিরতক্ র্রুি 

কলক্চাি-১১ কিট, বিন্যাি ও ি ার্িশ। 

কলক্চাি-১২ স্থানাঙ্ক েযাব বত, পবরিাংখযান ও িম্ভািযতা।  

িাংলাডিশ রিষয়ািরল 

কলক্চাি-১৪ বোাংলোয়েয়ের িোতী  অিিন, দ্ধবদ্ধেষ্ট বযদ্ধিত্ব, গুরুত্বপূণি প্রদ্ধতষ্ঠোন ও স্থোপনোেমহূ, িোতী  পুরস্কোর, বোাংলোয়েয়ের সেলোধুলো ও চলদ্ধিত্র, 
গণমোধযম োংদ্ধিষ্ট দ্ধবষ োদ্ধে। 

িানরসক্ িক্ষতা 

কলক্চাি-০৫ সংখ্যাগত ক্ষমতা- (অ্নুক্র  িম্পব েত ি স্যা, ধ্ারার ি বি বনিেে, বচর্ত্র প্রদি িাংখযার কেৌবি  অ্িস্থান বনিেে, ভগ্াাংশ ও দশব   
িাংখযা ি স্যািবে, শত রা, ভগ্াাংশ ও অ্নুপাত, ি ে ূে ও ঘন ূে বনিেে, িাংখযার ধ্ারিা, ি ী রি িম্পব েত ি স্যািবে)। 

ক্রিউিাি ও তথ্য ির্রুি 

কলক্চাি-০৫ 
দিনরিন িীিডন তথ্যির্রুিি িযিহাি- স্মাটের্ফান, ই-  ািে, w.w.w, বনতযপ্রর্োেনীে  বম্পউবটাং প্রেবুি, ই-ক ইে, ফযাক্স, 
তথযপ্রেুবির িড় প্রবতিান ও তার্দর কিিাি হূ, গু ে,  াইর্ক্রািফট, আইবিএ  ইতযাবদ। কসাসযাল কনিওয়ারক্সং- কফিিু , টইুটার, 
ইন্সটাগ্রা ; ক্লার্েটট িাভোর  যার্নের্ টট, ক্লাউড  বম্পউবটাং, করার্িাবটক্স; িাইিার ক্রাই , রাউটার, ক টওর্ে, বব্রে, সুইচ ও হাি। 

 

ঢাক্াি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূিনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরিিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-
২৩৬৮৫৭ িারলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাি-০১৭১৩-
২৩৬৭২০ র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়িগঞ্জ-০১৭১৩-
২৩৬৭১৭ কক্ানািাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রশিািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি িাইডিি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, িািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংিুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, দসয়িিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়িিুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রিনািিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁিাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িরিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
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