
  

    
                                                                      

                                                                      ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
রিরসএস ফাউডন্ডশন কক্াসস  

 

*    বিবিএি ফাউন্ডেশন ক ান্িে িিেন্ াট ৯০রি কে চার ক্লাি, ৬০ কসি উই বে 
এক্সা , ১৬ কসি  াডথবে এক্সা  ও বিবিএি বিবে িম্ভািনা ১বট অনুবিত 
হন্ি। 

*   স্বল্প ি ন্ে ক াছান্না িস্তুবতর জন্য বিষেবিবি  ৮ রি বিপান্রশন িু , ০১ রি 
িশ্নি্াাং  (৩৫ -৪৪ত ) এর রিডন্িড ক্রি িদান  রা হন্ি। 

*   ি ে ক্লাি অনোইন্ন Zoom App এর  াধ্্ন্  অনুবিত হন্ি। িবতবট 
     ক্লান্ির  াবি-  াোর pdf ক্লািন্নাট িদান  রা হন্ি এিাং বিবেও বরন্ে কদখার  
      ি্িস্থা থা ন্ি। 
*    কে ক ান ি ি্ার ি াধ্ান এিাং নতুন তন্থ্র আপন্েন্টর জন্য Join  রুন  
      কফিিু  গ্রুপ          BCS উত্তিণ  

*    এ জন BCS িত্াশী কদশি্াপী উদ্ভাি-উন্েষ এর কেন্ ান্না শাখাে পরীক্ষা  
    বদন্ত পারন্ি এিাং কেন্ ান্না শাখা হন্ত বিন্ডটে িইি ূহ িাংগ্রহ  রন্ত পারন্ি। 
*   িবতবট পরীক্ষার তাৎক্ষবি  এনালাইরসস রিডিািস িদশসন ক্িা হডি  
    এিং Auto SMS এি িাধ্যডি িরিরি কিজাল্ট কিিণ ক্িা হডি। 
*   িরািবর ব্রান্ে এন্ি অথিা অনোইন কপন্ ডট এর  াধ্্ন্  িবতে হওো োন্ি। 

*       BCS ফাউন্ডেশন ক ািে বফ : ১১০০০/- (এ ান্রা হাজার) টা া ।  

*  বিস্তাবরত জানন্ত অথিা অনোইন্ন িবতে হন্ত বিবজট  রুন  
    www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

 

Zoom লাইভ ক্লাস এি সিয় 
 (সন্ধ্যা ৬:৩০ িা)  

অনলাইন লাইভ এক্সাি এি সিয় 
 (শুক্রিাি সক্াল ০৬:০০ িা হডি শরনিাি সন্ধ্যা ৬.০০ িা ির্সন্ত) 

রফরজক্যাল এক্সাি এি সিয় 
 (শুক্রিাি- সক্াল ৮:০০ িা হডি িাি ৮:০০ িা ির্সন্ত) 

রিডশষ কেডে-(শরনিাি- সক্াল ৮:০০ িা হডি িাি ৮:০০ িা ির্সন্ত) 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০১) 
 

িারিখ িাি Zoom লাইভ ক্লাস (সন্ধ্যা ৬:৩০ িা) 
১২.১১.২২ শবনিার ওবরন্েন্ডটশন কিব নার 

১৪.১১.২২ কিা িার িশ্ন এনাোইবিি 
১৯.১১.২২ শবনিার িাাংোন্দশ পবরচে-০১ 
২১.১১.২২ কিা িার িাাংোন্দশ পবরচে-০২ 
২৩.১১.২২ িুধ্িার এক্সন্পবরন্েন্স কশোবরাং-০১ 
২৫.১১.২২ শুক্রিার Weekly Exam-01 (িাংলাডদশ পবরচে- ০১+০২) MCQ (30×1=30);15min & Written=20 ; 30min. 
২৬.১১.২২ শবনিার ইাংন্রবজ-০১ 
২৮.১১.২২ কিা িার ইাংন্রবজ-০২ 
৩০.১১.২২ িুধ্িার ইাংন্রবজ-০৩ 
০২.১২.২২ শুক্রিার Weekly Exam-02 (ইংডিরজ-০১+০২+০৩) MCQ (30×1=30);15min & Written=20 ; 30min. 
০৩.১২.২২ শবনিার বিশ্ব পবরচে-০১ 
০৫.১২.২২ কিা িার বিশ্ব পবরচে-০২ 
০৭.১২.২২ িুধ্িার  কু্ত আন্োচনা-০১ 
০৯.১২.২২ শুক্রিার Weekly Exam-03 (বিশ্ব পবরচে-০১+০২) MCQ (30×1=30);15min & Written=20 ; 30min. 
১০.১২.২২ শবনিার িাাংোন্দশ পবরচে-০৩ 
১২.১২.২২ কিা িার িাাংোন্দশ পবরচে-০৪ 
১৪.১২.২২ িুধ্িার ইাংন্রবজ-০৪ 
১৬.১২.২২ শুক্রিার Weekly Exam-04 (িাংলাডদশ পবরচে- ০৩+০৪, ইংডিরজ-০৪) MCQ (30×1=30);15min & Written=20 ; 30min. 

১৭.১২.২২ শবনিার ইাংন্রবজ-০৫ 
১৯.১২.২২ কিা িার বিশ্ব পবরচে-০৩ 
২০.১২.২২  ঙ্গেিার Monthly Exam-01 (Week-01,02,03,04) MCQ (100×1=100) ; 55min. 

২১.১২.২২ িুধ্িার বিশ্ব পবরচে-০৪ 
২৩.১২.২২ শুক্রিার Weekly Exam-05 (ইাংন্রবজ-০৫, বিশ্ব পবরচে-০৩+০৪) MCQ (30×1=30);15min & Written=20 ; 30min. 

 
 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীো িদ্ধরি: 
 *  Live Class অনুবিত হন্ি Zoom App এর  াধ্্ন্ । এজন্য িন্ত্  বশক্ষাথেীন্  আন্  কথন্ ই বনন্জর ক ািাইে/ে্াপটপ/কেস্কটন্প Zoom App Install  

  ন্র রাখার জন্য অনুন্রাধ্  রা হন্ো। 
 *  Live Class &  Live Exam এ অাংশগ্রহি  রন্ত www.uttoron.academy ওন্েিিাইন্ট ব ন্ে Join Now অপশন্ন বক্ল   ন্র িবতে ৃত করবজন্েশন 

 নম্বর ি্িহার  ন্র Login  রন্ত হন্ি। 
     *    Online Weekly Written Exam এর কক্ষন্ে Picture তুন্ে আপন্োে  রার জন্য ৫ ব বনট ি ে অবতবরক্ত কদওো হন্ি।   

https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
http://www.uttoron.academy/
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


রিরসএস ফাউডন্ডশন কক্াসস এি রসডলিাস 
 

িরডউল লেকচার রসডলিাস 

িাংলাডদশ িরিচয় 

িরডউল-০১ 
কলক্চাি-০১ িাাংোন্দন্শর জাতীে বিষোিবে, িাাংোন্দন্শর িূতত্ত্ব, িাাংোন্দন্শর নতৃত্ত্ব ও জনিাংখ্া। 

কলক্চাি-০২ প্রাচীন থেকে ব্রিব্রিশ আমল পর্যন্ত ইব্রিহাস পব্রিক্রমা। 

িরডউল-০২ 
কলক্চাি-০৩ মবু্রির্দু্ধ ও িাি পিভূব্রম। 

কলক্চাি-০৪ মবু্রির্দু্ধ, বঙ্গবনু্ধ থশখ মবু্রিবুি িহমান। 

ইংডিরজ 

িরডউল-০১ 

কলক্চাি-০১ Noun, Pronoun, Gender, Number. 

কলক্চাি-০২ Adjective, Determiner, Degree. 

কলক্চাি-০৩ Verb and its classifications. 

িরডউল-০২ 
কলক্চাি-০৪ 

Literary Movements, Literary Terms, The Old English Period, The Middle 

English Period, The Renaissance, The Elizabethan Period, William 

Shakespeare, Jacobean Period. 

কলক্চাি-০৫ Adverb, Preposition, Conjunction, Interjection, Parallel Construction. 

রিশ্ব িরিচয় 

িরডউল-০১ 
কলক্চাি-০১ বিশ্ব ানবচে ও আন্তজোবত  িম্প ে িত্ত্ব। 

কলক্চাি-০২ বিশ্ব  ে , বিশ্বি্িস্থার ইবতহাি। 

িরডউল-০২ 
কলক্চাি-০৩ 

সম্পেয ও সংঘাকিি থপ্রক্ষাপি ও থমোব্রনিমঃ িািীয়িাবাদ, ক্ষ তা, বনরাপিা, 

আদশেিাদ, পররাষ্ট্রনীবত, থম াবনজ । 

কলক্চাি-০৪ কূটনীবত, আন্তজোবত  িহন্োব তার োটফ ে। 

 
 

Weekly & Monthly পরীক্ষা গুডলা এক্জন রশোর্সী উদ্ভাস-উডেষ এি কর্ডক্াডনা ব্রাডে রিডয় রফরজক্যাল িিীোয় অংশগ্রহণ ক্িডি িািডি। 
 
 
ঢাক্াি িিীো কক্ন্দ্রসিূহ : রিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূিনিি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদিিু-
০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডিি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, শারন্তনিি-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ িারলিাি-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরিরিল-০১৭১৩-
২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজাি-০১৭১৩-২৩৬৭২০ র্াোিাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভাি-
০১৭১৩-২৩৬৭২১, িাজীিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ কক্ানািাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িক্রশিাজাি-০১৭১৩-
২৩৬৭১২, বখে াও-০১৭১৩-২৩৬৭৬৮। 
 

ঢাক্াি িাইডিি িিীো কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, িয়িনরসংহ(কক্রি)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯,  রক্ডশািিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, 
কশিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, িািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিাজিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িংিুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-
২৩৬৭৫৩ িাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়িিুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রদনাজিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ ঠাকুিিাাঁও-
০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওিাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁিাইনিািিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, 
ফরিদিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ সািেীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িরিশাল-০১৭১৩-
২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণিারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-
২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্িাজাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কিািালিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সিঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, 
িারনক্িঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, চাদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫,  ক্সিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, কনেন্ ানা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭, চুোোঙ্গা -০১৭১৩-২৩৬৭৬৪। 
 

 


