D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার
মেডিকেল + ভাডসিডট েযাথ ক্র্যাশ মরাগ্রাে-২০২০ (অনলাইন)
* ক্র্যাশ মরাগ্রাকে জীবডবজ্ঞান, রসায়ন, পদাথিডবজ্ঞান, ইংকরডজ ও সাধারণ
* আকের ডদকনর ক্লাকসর উপর মেডিকেল স্ট্যান্িািি Daily Live Exam
জ্ঞান এই ৫ডট ডবষকয়র উকেষ মেডিকেল ক্র্যাশ মরাগ্রাে সম্পন্ন েরা হকব।
অনুডিত হকব
পাশাপাডশ ডশক্ষাথিীকদর ভাডসিডট ‘ে’ ভডতি রস্তুডতর েথা োথায় মরকে উদ্ভাস
* রডত ব ৃহস্পডতবার মেডিকেল স্ট্যান্িািি Weekly Live Exam অনুডিত
ভাডসিডট েযাথ ক্র্যাশ মরাগ্রাে মবানাস ডহসাকব পড়াকনা হকব।
হকব। পাশাপাডশ এেই ডসকলবাকস ভাডসিডট ‘ে’ স্ট্যান্িািি Weekly
* ক্র্যাশ মরাগ্রাকে সবিকোট ৪৮ডট মলেচার ক্লাস, ৫৭ডট পরীক্ষা অনুডিত হকব।
Exam (MCQ + Written) মনওয়া হকব
তকব ভডতি পরীক্ষার তাডরকের উপর ডভডি েকর ক্লাস ও পরীক্ষা সংেযা * মোসি ডি ৮০০০/- (আট হাজার) টাো। Online Payment এর োধযকে
েে/মবডশ হকত পাকর
ভডতি হকত হকব
* Zoom App এর োধযকে সপ্তাকহ ৪ ডদন Live Class অনুডিত হকব। রডতডট ক্লাকসর * অনলাইকন ভডতি হকত ডভডজট েরুন www.unmeshbd.com
pdf ক্লাস মনাট ডশক্ষাথিীকদরকে ডি রদান েরা হকব
* Helpline-09666775566
অনলাইন বযাকচর সেয়সূডচ
ডবষয়
মলেচার সংেযা (৪৮)

জীবডবজ্ঞান
১১

রসায়ন

বাংলা ভাসিন : দুপুর ২:১৫ টা
পদাথিডবজ্ঞান

০৯

০৭

ইংকরডজ

সাধারণ জ্ঞান

০৩

০১

উচ্চতর েডণত

োডণডতে পদাথি

োডণডতে রসায়ন

০৯

০৫

০৩

ক্লাস শুরু : ০২ ডিকসম্বর, ২০২০
ক্লাস ও এক্সাে রুডটন

তাডরে ও বার
০২.১২.২০ (বুধবার)
০৪.১২.২০ (শুক্র্বার)
০৫.১২.২০ (শডনবার)
০৬.১২.২০ (রডববার)
০৭.১২.২০ (মসােবার)
০৯.১২.২০ (বুধবার)
১০.১২.২০ (ব ৃহঃবার)
১১.১২.২০ (শুক্র্বার)
১২.১২.২০ (শডনবার)
১৩.১২.২০ (রডববার)
১৪.১২.২০ (মসােবার)
১৬.১২.২০ (বুধবার)
১৭.১২.২০ (ব ৃহঃবার)
১৮.১২.২০ (শুক্র্বার)
১৯.১২.২০ (শডনবার)
২০.১২.২০ (রডববার)
২১.১২.২০ (মসােবার)
২৩.১২.২০ (বুধবার)
২৪.১২.২০ (ব ৃহঃবার)
২৫.১২.২০ (শুক্র্বার)
২৬.১২.২০ (শডনবার)
২৭.১২.২০ (রডববার)
২৮.১২.২০ (মসােবার)
২৯.১২.২০ (েঙ্গলবার)
৩০.১২.২০ (বুধবার)
৩১.১২.২০ (ব ৃহঃবার)
০১.০১.২১ (শুক্র্বার)
০২.০১.২১ (শডনবার)
০৩.০১.২১ (রডববার)
০৪.০১.২১ (মসােবার)
০৫.০১.২১ (েঙ্গলবার)
০৬.০১.২১ (বুধবার)
০৭.০১.২১ (ব ৃহঃবার)
০৮.০১.২১ (শুক্র্বার)
০৯.০১.২১ (শডনবার)
১০.০১.২১ (রডববার)
১১.০১.২১ (মসােবার)
১৩.০১.২১ (বুধবার)
১৪.০১.২১ (ব ৃহঃবার)
১৫.০১.২১ (শুক্র্বার)
১৬.০১.২১ (শডনবার)
১৭.০১.২১ (রডববার)
১৮.০১.২১ (মসােবার)
২০.০১.২১ (বুধবার)
২১.০১.২১ (ব ৃহঃবার)

লাইভ ক্লাস (ডনজ ডনজ বযাচ টাইে অনুযায়ী)
Live Class (B-01)
Live Class (M-01)
Live Class (P-01)
Live Class (E-01)
Live Class (C-01)
Live Class (B-02)

লাইভ এক্সাে (সোল ০৮ টা মথকে রাত ১০ টা পযিন্ত চলকব)
----Medical Daily Exam (B-01) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.
Medical Daily Exam (P-01) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (E-01) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (C-01) MCQ (50×1=50); 25 min.

Medical Standard Weekly Exam-01 (B-1, P-1, C-1, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-01 (B-1, M-1, P-1,
C-1, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

Live Class (M-02)
Live Class (P-02)
Live Class (E-02)
Live Class (C-02)
Live Class (B-03)

Medical Daily Exam (B-02) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (P-02) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (E-02) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (C-02) MCQ (50×1=50); 25 min.

Medical Standard Weekly Exam-02 (B-2, P-2, C-2, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-02 (B-2, M-2, P-2,
C-2, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

Live Class (M-03)
Live Class (P-03)
Live Class (MP-01)
Live Class (C-03)
Live Class (B-04)

Medical Daily Exam (B-03) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (P-03) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MP-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (C-03) MCQ (50×1=50); 25 min.

Medical Standard Weekly Exam-03 (B-3, P-3, C-3, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-03 (B-3, M-3, P-3,
C-3, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

Live Class (M-04)
Live Class (P-04)
Live Class (GK-01)
Live Class (C-04)
Live Class (MC-01)
Live Class (B-05)

Medical Daily Exam (B-04) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (P-04) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (GK-01) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (C-04) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MC-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Standard Weekly Exam-04 (B-4, P-4, C-4, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-04 (B-4, M-4, P-4,
C-4 E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

Live Class (M-05)
Live Class (P-05)
Live Class (E-03)
Live Class (C-05)
Live Class (MP-02)
Live Class (B-06)

Medical Daily Exam (B-05) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (P-05) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (E-03) MCQ (50×1=50); 25 min.
Medical Daily Exam (C-05) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MP-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Standard Weekly Exam-05 (B-5, P-5, C-5, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-05 (B-5, M-5, P-5,
C-5, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

Live Class (M-06)
Live Class (P-06)
Live Class (MC-02)
Live Class (C-06)
Live Class (B-07)

Medical Daily Exam (B-06) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (P-06) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MC-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (C-06) MCQ (50×1=50); 25 min.

Medical Standard Weekly Exam-06 (B-6, P-6, C-6, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-06 (B-6, M-6, P-6,
C-6, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

Live Class (M-07)
Live Class (P-07)
Live Class (MP-03)
Live Class (C-07)
Live Class (B-08)

Medical Daily Exam (B-07) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (P-07) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MP-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.
Medical Daily Exam (C-07) MCQ (50×1=50); 25 min.

Medical Standard Weekly Exam-07 (B-7, P-07, C-07, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-07 (B-7, M-7, P7, C-7, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

২২.০১.২১ (শুক্র্বার)
২৩.০১.২১ (শডনবার)
২৪.০১.২১ (রডববার)
২৫.০১.২১ (মসােবার)
২৭.০১.২১ (বুধবার)
২৮.০১.২১ (ব ৃহঃবার)
২৯.০১.২১ (শুক্র্বার)
৩০.০১.২১ (শডনবার)
৩১.০১.২১ (রডববার)
০১.০২.২১ (মসােবার)
০২.০২.২১ (েঙ্গলবার)
০৩.০২.২১ (বুধবার)
০৪.০২.২১ (ব ৃহঃবার)

Live Class (M-08)
Live Class (B-09)
Live Class (MC-03)
Live Class (C-08)
Live Class (B-10)

Medical Daily Exam (B-08) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (B-09) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MC-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (C-08) MCQ (50×1=50); 25 min.

Medical Standard Weekly Exam-08 (B-8+9, C-8, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-08 (B-8+9, M-8, C-8,
E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

Live Class (M-09)
Live Class (B-11)
Live Class (MP-04)
Live Class (C-09)
Live Class (MP-05)
---

Medical Daily Exam (B-10) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (M-09) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (B-11) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MP-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Daily Exam (C-09) MCQ (50×1=50); 25 min.
Varsity Daily Exam (MP-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min.

Medical Standard Weekly Exam-09 (B-10+11, C-9, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবং Varsity Standard Weekly Exam-09 (B-10+11, M09, C-09, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব)

অনলাইকন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধডত:
* Live Class অনুডিত হকব Zoom App এর োধযকে। এজন্য রকতযে ডশক্ষাথিীকে আকে মথকেই ডনকজর মোবাইল/লযাপটপ/মিস্কটকপ Zoom App Install
েকর রাোর জন্য অনুকরাধ েরা হল।

*

Live Class & Exam ডদকত unmeshbd.com এই ওকয়বসাইকট ডেকয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ মেনুযকত ডক্লে েকরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ
েরকত D‡b¥l এর মেডিকেল এিডেশন মরাগ্রাকে মতাোর ভডতিেৃত মরডজকেশন নম্বর বযবহার েকর Login েকরা।

*

Daily Live Exam গুকলা রুডটকন উকেডেত তাডরে অনুযায়ী সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ১০:০০ টা পযিন্ত চলকব। এই সেকয়র েকধয এেজন ডশক্ষাথিী উক্ত
Live Exam-এ এেবারই অংশগ্রহণ েরকত পারকব। তকব অডধে অনুশীলকনর জন্য ডশক্ষাথিীরা এেই ডসকলবাকসর Practice Exam এ এোডধেবার অংশগ্রহণ
েরকত পারকব। আর Weekly Live Exam রুডটকন উকেডেত ডনডদিষ্ট তাডরকে ডিে সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব।

Weekly Exam Syllabus for GK & English
Week
W-01
W-02
W-03
W-04
W-05
W-06
W-07
W-08
W-09

ডসকলবাস
GK (বাংলাকদশ ডবষয়াবডল)

English
Noun, Proverb, Pronoun, Adverb, Vocabulary (A-E),
Appropriate Preposition (A,B)
Adjective, Degree of comparison, Verbs, Gerund & verbal noun,
Vocabulary (F,G), Appropriate preposition (C,D)
Right form of verbs, Right form of verbs, Tense, Sequence of
tense, Vocabulary (H-K), Appropriate preposition (E,F)
Modal auxiliaries, Conditionals, Voice change, Vocabulary (L),
Narration, Appropriate preposition (G-K)
Preposition, Correction of sentence, Transformation of sentence,
Vocabulary (M-O), Appropriate preposition (L, M)
Translation, Parallelism, Clauses, Spelling, Vocabulary (P, Q),
Appropriate preposition (N-P)
Group verbs, Number, Idioms & phrases, Vocabulary (R-U),
Appropriate preposition (Q, R)
One word substitution, Analogy, Literature, Vocabulary
(V,W,Z), Appropriate preposition (S-Z)
Previous years’ questions (Medical + Dental), Previous years’
questions (10th – 40th BCS)

বাংলাকদশ পডরডচডত, ভূ - রেৃ ডত, আয়তন ও সীো, সীোন্ত ও ডিটেহল,
বকঙ্গাপসাের, সেুদ্র সসেত, দ্বীপ, উপতযো, পাহাড়-পবিত, োডট, েৃ ডষজ
সম্পদ, বনজসম্পদ
জ্বালাডন, ডবদুযৎবযবস্থা ও েডনজসম্পদ, েৎসয ও রাডণসম্পদ, পাডন বণ্টন
চু ডক্ত, নদ-নদী, উপজাডত বা ক্ষু দ্র ন ৃকোিী
ডশক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও ডচডেৎসা, বাডণজয, আেদাডন-রপ্তাডন
মযাোকযাে বযবস্থা, িাে ও মটডলকযাোকযাে, সংবাদোধযে, েুঘল আেল ও
বাংলায় নবাবী শাসন
পাডেস্তান আেল, বাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু -০১,
বাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু -০২
বাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু -০৩, ডবেযাত রডতিান ও সংস্থা,
ডশল্প ও সংস্কৃডত, বাংলা সংবাদপত্র, বাংলা সাডহতয
ঐডতহাডসে স্থান ও দশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি, ডবশ্ব সংস্থায় বাংলাকদশ, পদে ও
পুরস্কার, ক্র্ীড়াজেৎ, মসরা ২০, স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মজলা পডরডচডত
জাতীয় সংসদ, ডবশ্বাঙ্গকন বাংলাকদশ, জাতীয় ডবষয়াবডল, ডবডভন্ন তে, পূণিরূপ:
বাংলাকদশ, সাম্প্রডতে তথযাবডল: বাংলাকদশ
ডবেত বিকরর রশ্নসেূহ (Medical + Dental), ডবেত বিকরর রশ্নসেূহ

(10th – 40th BCS)

মেডিকেল + ভাডসিডট েযাথ মরাগ্রাে-২০২০
ডবষয়ডভডিে ক্লাকসর ডসকলবাস (ক্র্যাশ ডরডভশন মোসি)
জীবডবজ্ঞান
লেকচার
B-01

সিলেবাি
অধ্যায়-০৪ : মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও িঞ্চােন (২য় পত্র) + Noun, Vocabulary (A,B)
অধ্যায়-০৫ : মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বািসিয়া ও শ্বিন (২য় পত্র) + বাংলাকদশ পডরডচডত, ভূ - রেৃ ডত, আয়তন ও সীো, সীোন্ত ও ডিটেহল

B-02

অধ্যায়-০৬ : মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও সনষ্কাশন (২য় পত্র) + Adjective, Appropriate preposition (C)
অধ্যায়-০৩ : পসরপাক ও লশাষণ (২য় পত্র) + জ্বালাডন, ডবদুযৎবযবস্থা ও েডনজসম্পদ, েৎসয ও রাডণসম্পদ

B-03

অধ্যায়-০৭ : মানব শারীরতত্ত্ব : চেন ও অঙ্গচােনা (২য় পত্র) + Right form of verbs, Vocabulary (H,I)
অধ্যায়-১০ : মানবলেলহর প্রসতরক্ষা (২য় পত্র) + ডশক্ষাবযবস্থা

B-04

অধ্যায়-০১ : লকাষ ও এর গঠন (১ম পত্র) + Modal auxiliaries, Conditionals, Appropriate preposition (G.H)
অধ্যায়-০২ : লকাষ সবভার্জন (১ম পত্র) + মযাোকযাে বযবস্থা, িাে ও মটডলকযাোকযাে, সংবাদোধযে

B-05

অধ্যায়-০৮ : মানব শারীরতত্ত্ব : িমন্বয় ও সনয়ন্ত্রণ (২য় পত্র) + Preposition, Vocabulary (M)
অধ্যায়-০৯ : মানব র্জীবলনর ধ্ারাবাসহকতা (২য় পত্র) + পাডেস্তান আেল

B-06

অধ্যায়-০৩ : লকাষ রিায়ন (১ম পত্র) + Translation, Appropriate preposition (N,O)
অধ্যায়-০৪ : অণুর্জীব (১ম পত্র) + বাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু -০৩

B-07

অধ্যায়-০১ : প্রাসণর সভন্নতা ও লেসণসবন্যাি (২য় পত্র) + Group verbs, Vocabulary (R,S)
অধ্যায়-০২ : প্রাসণর পসরসচসত (হাইড্রা, রুইমাছ) (২য় পত্র) + ঐডতহাডসে স্থান ও দশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি, ডবশ্ব সংস্থায় বাংলাকদশ

B-08

অধ্যায়-০৯ : উসিে শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) + One word substitution, Appropriate preposition (S,T)
অধ্যায়-১১ : র্জীবপ্রযুসক্ত (১ম পত্র) + জাতীয় সংসদ, ডবশ্বাঙ্গকন বাংলাকদশ

B-09

অধ্যায়-০৫ : শশবাে ও ছত্রাক (১ম পত্র) + Literature, Appropriate preposition (U-Z)
অধ্যায়-০৬ : ব্রালয়াফাইটা ও লটসরল াফাইটা (১ম পত্র) + পূণিরূপ: বাংলাকদশ, সাম্প্রডতে তথযাবডল: বাংলাকদশ
অধ্যায়-০৭ : নগ্নবীর্জী ও আব ৃতবীর্জী উসিে (১ম পত্র)

B-10

অধ্যায়-০২ : প্রাসণর পসরসচসত (ঘািফস িং) (২য় পত্র) + Previous years’ questions (Medical + Dental)
অধ্যায়-১১ : সর্জনতত্ত্ব ও সববত্ন (২য় পত্র) + ডবেত বিকরর রশ্নসেূহ (Medical + Dental)
অধ্যায়-১২ : মানব শারীরতত্ত্ব : প্রাসণর আচরণ (২য় পত্র)

B-11

অধ্যায়-০৮ : সটস্যয ও সটস্যযতন্ত্র (১ম পত্র) + Previous years’ questions (26th – 40th BCS)
অধ্যায়-১০ : উসিে প্রর্জনন (১ম পত্র) + ডবেত বিকরর রশ্নসেূহ (26th – 40th BCS)
অধ্যায়-১২ : র্জীলবর পসরলবশ, সবস্তার ও িিংরক্ষণ (১ম পত্র)

রসায়ন
C-01
C-02
C-03

অধ্যায়-০২ : গুণগত রিায়ন (১ম পত্র) + Proverb, Appropriate preposition (A,B) + বকঙ্গাপসাের, সেুদ্র সসেত, দ্বীপ, উপতযো, পাহাড়-পবিত
অধ্যায়-০৩ : লমৌলের পয্ায়ব ৃত্ত ধ্ম্ ও রািায়সনক বন্ধন (পয্ায়ব ৃত্ত ধ্ম্ অিংশ) (১ম পত্র) + Degree of comparison, Vocabulary (F,G) + পাডন বণ্টন
চু ডক্ত, নদ-নদী
অধ্যায়-০৩ : লমৌলের পয্ায়ব ৃত্ত ধ্ম্ ও রািায়সনক বন্ধন (রািায়সনক বন্ধন অিংশ) (১ম পত্র) + Right form of verbs, Appropriate preposition (E,F)
অধ্যায়-০১ : েযাবলরটসরর সনরাপে বযবহার (১ম পত্র) + স্বাস্থয ও ডচডেৎসা

C-04

অধ্যায়-০১ : পসরলবশ রিায়ন (২য় পত্র) + Voice change, Vocabulary (L) + েুঘল আেল

C-05

অধ্যায়-০৪ : রািায়সনক পসরবত্ন (১ম পত্র) + Correction of sentence, Appropriate preposition (L,M) + বাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা,
বঙ্গবন্ধু -০১

C-06

অধ্যায়-০২ : শর্জব রিায়ন (সজব মযৌে ও এর মেডণডবভাে, সেকোত্রীয় মেডণ, কায্করী েূলে, নােেরণ, সোণুতা, সজব ডবডক্র্য়ার ডক্র্য়াকেৌশল,
অযাকরাকেডটে হাইলড্রাকাব্ন, অযালকেন অযালডেন, অযােকাইন, অযােকাইে ও অযারাইে হ্যাোই ) (২য় পত্র) + Parallelism, Clauses, Vocabulary
(P,Q) + ডবেযাত রডতিান ও সংস্থা, ডশল্প ও সংস্কৃডত

C-07

অধ্যায়-০২ : শর্জব রিায়ন (ডগ্রেনািি ডবোরে, অযালকোহল ও ইথার, অযালডিহাইি, ডেকটান, সজব এডসি ও এর জাতেসেূহ, অযাডেন, িায়াকজাডনয়াে
লবণ, সিিাসরন, লফনে, মিটল, পযারাডসটােল, নাইকরাডিসাডরন ও ডটএনডট, সজব মযৌকের ডবশুদ্ধতা ও শনাক্তেরকণ েলনাঙ্ক ও স্ফূ টনাকঙ্কর ভূ ডেো, IR
spectroscopy, বাকয়াঅণু ও পডলোরেরণ) (২য় পত্র) + Number, Appropriate preposition (Q, R) + পদে ও পুরস্কার, ক্র্ীড়াজেৎ, মসরা ২০

C-08

অধ্যায়-০৫ : কম্মুখী রিায়ন (১ম পত্র) + Analogy, Vocabulary (V,W,Z)
অধ্যায়-০৩ : পসরমাণগত রিায়ন (২য় পত্র) + জাতীয় ডবষয়াবডল, ডবডভন্ন তে

C-09

অধ্যায়-০৪ : তস ৎ রিায়ন (২য় পত্র) + Previous years’ questions (10th – 25th BCS)
অধ্যায়-০৫ : অথ্ননসতক রিায়ন (২য় পত্র) + ডবেত বিকরর রশ্নসেূহ (10th – 25th BCS)

পদাথিডবজ্ঞান
P-01

অধ্যায়-০২ : লভক্টর (১ম পত্র) + Pronoun, Adverb, Vocabulary (C,D,E) + োডট, েৃ ডষজ সম্পদ, বনজসম্পদ
অধ্যায়-০৩ : গসতসবেযা (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪ : সনউটসনয়ান বেসবেযা (১ম পত্র)

P-02

অধ্যায়-১০ : আেশ্ গযাি ও গযালির গসততত্ত্ব (১ম পত্র) + Verbs, Gerund & verbal noun, Appropriate preposition (D)
অধ্যায়-০১ : তাপগসতসবেযা (২য় পত্র) + উপজাডত বা ক্ষু দ্র ন ৃকোিী
অধ্যায়-০২ : সির তস ৎ (২য় পত্র)

P-03

অধ্যায়-০৫ : কার্জ, শসক্ত ও ক্ষমতা (১ম পত্র) + Tense, Sequence of tense, Vocabulary (J,K)
অধ্যায়-০৬ : মহাকষ্ ও অসভকষ্ (১ম পত্র) + বাডণজয, আেদাডন-রপ্তাডন
অধ্যায়-০৭ : পোলথ্র গাঠসনক ধ্ম্ (১ম পত্র)

P-04

অধ্যায়-০৩ : চে তস ৎ (২য় পত্র) + Narration, Appropriate preposition (I,J,K) + বাংলায় নবাবী শাসন
অধ্যায়-০৪ : তস ৎ প্রবালহর লচৌম্বক সিয়া ও চু ম্বকত্ত্ব (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৫ : তস ৎলচৌম্বকীয় আলবশ ও পসরবত্ী প্রবাহ (২য় পত্র)

P-05

অধ্যায়-০১ : লভৌতর্জগৎ ও পসরমাপ (১ম পত্র) + Transformation of sentence, Vocabulary (N,O)
অধ্যায়-০৮ : পয্ায়ব ৃসত্তক গসত (১ম পত্র) + বাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু -০২
অধ্যায়-০৯ : তরঙ্গ (১ম পত্র)

P-06

অধ্যায়-০৬ : র্জযাসমসতক আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র) + Spelling, Appropriate preposition (P)
অধ্যায়-০৭ : লভৌত আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র) + বাংলা সংবাদপত্র, বাংলা সাডহতয
অধ্যায়-১১ : লর্জযাসতসব্জ্ঞান (২য় পত্র)

P-07

অধ্যায়-০৮ : আধ্ুসনক পোথ্সবজ্ঞালনর সূচনা (২য় পত্র) + Idioms & phrases, Vocabulary (T,U)
অধ্যায়-০৯ : পরমাণুর মল ে ও সনউসিয়ার পোথ্সবজ্ঞান (২য় পত্র) + স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মজলা পডরডচডত
অধ্যায়-১০ : লিসমকন্ াক্টর ও ইলেকট্রসনক্স (২য় পত্র)

ইংকরডজ
E-01
E-02
E-03

Noun, Proverb, Gerund & verbal noun, Pronoun, Adverb, Adjective, Degree of comparison, Verbs, Right form of verbs,
Vocabulary (A-G) & Appropriate preposition (A-C)
Tense, Sequence of tense, Modal auxiliaries, Conditionals, Voice, Narration, Preposition, Correction & Transformation of
sentence, Translation, Vocabulary (H-N) & Appropriate preposition (D-N)
Parallelism, Clauses, Spelling, Group verbs, Number, Idioms & phrases, One word substitution, Analogy, Literature,
Comprehension, Vocabulary (O-Z) & Appropriate preposition (O-Z)

সাধারণ জ্ঞান

GK-01

বাংলাকদশ পডরডচডত, ভূ - রেৃ ডত, আয়তন ও সীো, সীোন্ত ও ডিটেহল, বকঙ্গাপসাের, সেুদ্র সসেত, দ্বীপ, উপতযো, পাহাড়-পবিত, োডট, েৃ ডষজ সম্পদ,
বনজসম্পদ, জ্বালাডন, ডবদুযৎবযবস্থা ও েডনজসম্পদ, েৎসয ও রাডণসম্পদ, পাডন বণ্টন চু ডক্ত, নদ-নদী, উপজাডত বা ক্ষু দ্র ন ৃকোিী, ডশক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও
ডচডেৎসা, বাডণজয, আেদাডন-রপ্তাডন, মযাোকযাে বযবস্থা, িাে ও মটডলকযাোকযাে, সংবাদোধযে, েুঘল আেল ও বাংলায় নবাবী শাসন, পাডেস্তান আেল,
বাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু, ডবেযাত রডতিান ও সংস্থা, ডশল্প ও সংস্কৃডত, বাংলা সংবাদপত্র, বাংলা সাডহতয, ঐডতহাডসে স্থান ও দশিনীয়
স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি, ডবশ্ব সংস্থায় বাংলাকদশ, পদে ও পুরস্কার, ক্র্ীড়াজেৎ, মসরা ২০, স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মজলা পডরডচডত, জাতীয়
সংসদ, ডবশ্বাঙ্গকন বাংলাকদশ, জাতীয় ডবষয়াবডল, ডবডভন্ন তে, পূণিরূপ: বাংলাকদশ, সাম্প্রডতে তথযাবডল: বাংলাকদশ

ভাডসিডট েযাথ মোসি-২০২০ (অনলাইন)
ডবষয়ডভডিে ক্লাকসর ডসকলবাস (ক্র্যাশ ডরডভশন মোসি)
উচ্চতর েডণত
লেকচার

সিলেবাি

M-01

অধযায়-০৫: ডবন্যাস ও সোকবশ (১ে পত্র)
অধযায়-১০: ডবস্তার পডরোপ ও সম্ভাবনা (২য় পত্র)

M-02

অধযায়-০১: বাস্তব সংেযা ও অসেতা (২য় পত্র)
অধযায়-০২: মযাোেয়ী মরাগ্রাে (২য় পত্র)
অধযায়-০৩: জডটল সংেযা (২য় পত্র)

M-03
M-04

M-05

M-06
M-07

অধযায়-০২: মভক্টর (১ে পত্র)
অধযায়-০৩: সরলকরো (১ে পত্র)
অধযায়-০৪: ব ৃি (১ে পত্র)
অধযায়-০৬ : মোডণে (২য় পত্র)
অধযায়-০৬ : ডত্রকোণডেডতে অনুপাত (১ে পত্র)
অধযায়-০৭ : সংযুক্ত ও মযৌডেে মোকণর ডত্রকোণডেডতে অনুপাত (১ে পত্র)
অধযায়-০৮: িাংশন ও িাংশকনর মলেডচত্র (১ে পত্র)
অধযায়-০৭ : ডবপরীত ডত্রকোণডেডতে িাংশন ও ডত্রকোণডেডতে সেীেরণ (২য় পত্র)
অধযায়-০৯: অন্তরীেরণ (১ে পত্র)
অধযায়-১০: মযােজীেরণ (১ে পত্র)

M-08

অধযায়-০১: েযাডরক্স ও ডনণিায়ে (১ে পত্র)
অধযায়-০৪: বহুপদী ও বহুপদী সেীেরণ (২য় পত্র)
অধযায়-০৫: ডদ্বপদী ডবস্তৃডত (২য় পত্র)

M-09

অধযায়-০৮: ডস্থডতডবদযা (২য় পত্র)
অধযায়-০৯: সেতকল বস্তুেণার েডত (২য় পত্র)

োডণডতে পদাথি
MP-01

অধ্যায়-০১ : লভৌতর্জগৎ ও পসরমাপ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০২ : লভক্টর (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৩ : গসতসবেযা (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪ : সনউটসনয়ান বেসবেযা (১ম পত্র)

MP-02

অধ্যায়-০৫ : কার্জ, শসক্ত ও ক্ষমতা (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৬ : মহাকষ্ ও অসভকষ্ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৭ : পোলথ্র গাঠসনক ধ্ম্ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৮ : পয্ায়ব ৃসত্তক গসত (১ম পত্র)

MP-03

অধ্যায়-০৯ : তরঙ্গ (১ম পত্র)
অধ্যায়-১০ : আেশ্ গযাি ও গযালির গসততত্ত্ব (১ম পত্র)
অধ্যায়-০১ : তাপগসতসবেযা (২য় পত্র)
অধ্যায়-১১ : লর্জযাসতসব্জ্ঞান (২য় পত্র)

MP-04

অধ্যায়-০২ : সির তস ৎ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৩ : চে তস ৎ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৪ : তস ৎ প্রবালহর লচৌম্বক সিয়া ও চু ম্বকত্ত্ব (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৫ : তস ৎলচৌম্বকীয় আলবশ ও পসরবত্ী প্রবাহ (২য় পত্র)

MP-05

অধ্যায়-০৬ : র্জযাসমসতক আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৭ : লভৌত আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৮ : আধ্ুসনক পোথ্সবজ্ঞালনর সূচনা (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৯ : পরমাণুর মল ে ও সনউসিয়ার পোথ্সবজ্ঞান (২য় পত্র)
অধ্যায়-১০ : লিসমকন্ াক্টর ও ইলেকট্রসনক্স (২য় পত্র)

োডণডতে রসায়ন
MC-01

অধ্যায়-০১ : েযাবলরটসরর সনরাপে বযবহার (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪ : রািায়সনক পসরবত্ন (১ম পত্র)

MC-02

অধ্যায়-০২ : গুণগত রিায়ন (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪ : তস ৎ রিায়ন (২য় পত্র)

MC-03

অধ্যায়-০১ : পসরলবশ রিায়ন (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৩ : পসরমাণগত রিায়ন (২য় পত্র)

অনলাইন মরাগ্রাে সংক্র্ান্ত মযকোন তকথযর জন্য ডনকনাক্ত নম্বরগুকলাকত মযাোকযাে েরুন
ঢাোর শাোসেূহ : ডেরপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৭, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১০, মোহাম্মদপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২০
সাইন্স লযাব.-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৯, িােিকেট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০১, আডজেপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনের-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাে-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪
েডতডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বাসাকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবাড়ী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩
দডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, োজীপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১, নারায়ণেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭
ঢাোর বাইকরর শাোসেূহ : েয়েনডসংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, জাোলপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩, পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডসরাজেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রংপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫
সসয়দপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুড়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩, জয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডদনাজপুর -০১৭৮৭-৬৮৭৫১৮ িাকুরোাঁও -০১৭১৩-২৩৬৭৪৮
রাজশাহী-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৪, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুডষ্টয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২১, িডরদপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১
োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যকশার-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৯, েুলনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫ সাতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বডরশাল-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৮, ডসকলট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৬
ব্রাþণবাডড়য়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরডসংদী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪, কুডেো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, মনায়াোলী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, মিনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০
চট্টগ্রাে (চেবাজার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, চট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮

