
 

 

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

রিরসএস অ্যাডভান্স কক্াসস (অ্নলাইন) 
 

অনলাইন লাইভ এক্সামের সেয়সূচি (িাত ১২:০০ টা হডত পডিি িাত ১১:৫৫ টা পর্সন্ত) 

 

িান্থরল এক্সাি (অ্নলাইন) 
তারিখ ও িাি Monthly Exam অনলাইন লাইভ এক্সামের সেয় 

১৬-০৫-২২ (স োমবোর)                 Monthly Exam-01 (Week - 01, 02, 03, 04, 05) MCQ (200×1=200)  01 Hr. 30 min. 

১৮-০৫-২২ (বুধবোর)                 Monthly Exam-02 (Week - 06, 07, 08, 09, 10) MCQ (200×1=200) 01 Hr. 30 min. 

২০-০৫-২২ (শুক্রবোর)                 Monthly Exam-03 (Week - 11, 12, 13, 14, 15, 16) MCQ (200×1=200)  01 Hr. 30 min. 

২২-০৫-২২ (রবববোর)                 Monthly Exam-04 (Week - 17, 18, 19, 20, 21, 22) MCQ  (200×1=200)  01 Hr. 30 min. 

২৪-০৫-২২ (মঙ্গলবোর)                 Monthly Exam-05 (Week - 23, 24, 25, 26, 27, 28) MCQ (200×1=200) 01 Hr. 30 min. 

২৬-০৫-২২(বৃহঃবোর)                 Monthly Exam-06 (Week - 29, 30, 31, 32, 33) MCQ (200×1=200) 01 Hr. 30 min. 

 

সািডেক্ট ফাইনাল এক্সাি (অ্নলাইন) 
 

তারিখ ও িাি Subject Final Exam অনলাইন লাইভ এক্সামের সেয় 

   ২৯-০৫-২২ (রবববোর) গারিরতক্ র্রুি ও িানরসক্ দক্ষতা (MCQ 200 Marks) 02 Hr. 10 min. 

   ৩১-০৫-২২ (মঙ্গলবোর) িাাংলাডদশ রিষয়ািরল ও ননরতক্তা (MCQ 200 Marks) 01 Hr. 50 min. 

   ০২-০৬-২২ (বৃহঃবোর) িাাংলা ভাষা ও সারহতয (MCQ 200 Marks) 01 Hr. 50 min. 

   ০৪-০৬-২২ (শবিবোর) আন্তসোরতক্ রিষয়ািরল ও ভূডগাল (MCQ 200 Marks) 01 Hr. 50 min. 

   ০৬-০৬-২২ (স োমবোর) ইাংডিরে ভাষা ও সারহতয (MCQ 200 Marks) 01 Hr. 50 min. 

   ০৮-০৬-২২(বুধবোর) রিজ্ঞান ও ক্রিউটাি (MCQ 200 Marks) 01 Hr. 50 min. 
 
 

 

অ্নলাইডন পিীক্ষা পদ্ধরত:  
 

*  Live Exam এ অংশগ্রহণ করতে www.uttoron.academy ওতেব োইতে বিতে Join Now অপশতি বিক কতর ভবেিকৃে সরবিতেশি িম্বর বযবহোর 
কতর Login করতে হতব। 

*  Monthly Exam & Subject Final Exam গুতলো রুবেতি উতেবিে েোবরি ও  মে অনুযোেী অনুবিে হতব। উতেবিে  মতের মতধয একিি বশক্ষোর্িী উক্ত Live 

Exam-এ একবোরই অংশগ্রহণ করতে পোরতব। 
   

 

ঢাক্াি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ কিাহাম্মদপিু-০১৭১৩-
২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরেিপিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-
০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাোি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, 
সাভাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গােীপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কক্ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, 
িক্রশিাোি-০১৭১৩২৩৬৭১২ 
 
 

ঢাক্াি িাইডিি পিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ টাঙ্গাইল-০১৭১৩-
২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িাংপুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ গাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, নসয়দপিু-
০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পিুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনােপিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, 
নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিদপুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-
২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিারড়য়া- 
০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িাোি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি 
(হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 

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

