
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 

মেডিকেল এিডেশন মরাগ্রাে-২০২০ (পর্বডিডিে ডরডিউ এক্সাে) 
 
 

পর্ব ডর্ষয় ডিকলর্াি 

১ে পর্ব  
ডরডিউ এক্সাে 

তাডরখ- ২৫ নকিম্বর (র্ধুর্ার) 
(িোল ০৮ টা মেকে রাত ০৮ টা পর্বন্ত চলকর্) 

Medical Standard  
MCQ (100×1=100); 45 min. 

জীর্ডর্জ্ঞান 

অধযায়-০১ : মোষ ও এর গঠন  (১ে পত্র) 
অধযায়-০৩ : মোষ রিায়ন (১ে পত্র)  
অধযায়-০৪ : অণজুীর্ (১ে পত্র) 
অধযায়-০৫ : শশর্াল ও ছত্রাে (১ে পত্র) 

রিায়ন 
অধ্যায়-৩ : ম ৌলের পর্যায়বতৃ্ত ধ্ য ও রাসায়নিক বন্ধি (১  পত্র) 
অধ্যায়-৪ : রাসায়নিক পনরবর্যি (১  পত্র) 

পদােবডর্জ্ঞান 

অধযায়-০২: মিক্টর (১ে পত্র) 
অধযায়-০৩: গডতডর্দযা (১ে পত্র) 
অধযায়-০৪: ডনউটডনয়ান র্লডর্দযা (১ে পত্র) 
অধযায়-০৫: োজ, শডি ও ক্ষেতা (১ে পত্র) 

ইংকরডজ 
Noun, Pronoun, Adverb & inversion, Parallel structure, Dangling modifier, Pinpoint error 

detection, Translation, Proverbs, Reading comprehension, Vocabulary (A-F), Appropriate 

preposition (A-F) 

িাধারণ জ্ঞান 

র্াংলাকদশ পডরডচডত, িূ- রেৃডত ও জলর্ায়,ু র্াংলাকদকশর আয়তন ও িীো, িীোন্ত ও ডছটেহল, 
র্কগাপিাগর,  র্াংলাকদকশর িেুদ্র শিেত, দ্বীপ, হ্রদ, জলরপাত ও ঝরনা, উপতযো, পাহাড়-পর্বত, 
র্াংলাকদকশর চর, ডর্ল, হাওর ও র্াাঁওড়, ইকোপােব, িাফাডর পােব, োডট, েৃডষজ িম্পদ, র্াংলাকদকশর 
র্নজিম্পদ, জ্বালাডন, ডর্দ্যযৎর্যর্স্থা ও খডনজিম্পদ, েৎিয ও রাডণিম্পদ, ডশল্প-োরখানা, মিচ রেল্প, র্াাঁধ 
ও র্ন্যা ডনয়ন্ত্রণ, পাডন মশাধণাগার, র্াংলাকদকশর নদ-নদী, ফারাক্কা র্াাঁধ ও পাডন র্ণ্টন চুডি, ডটপাইেুখ র্াাঁধ, 
রােৃডতে দ্যকর্বাগ, র্াংলাকদকশর জনিংখযা ও আদেশুোডর,  উপজাডত র্া কু্ষদ্র নকৃগাষ্ঠী, র্াংলাকদকশর 
ডশক্ষার্যর্স্থা, স্বাস্থয ও ডচডেৎিা 

২য় পর্ব  
ডরডিউ এক্সাে 

তাডরখ- ২৭ নকিম্বর (শুক্রর্ার) 
(িোল ০৮ টা মেকে রাত ০৮ টা পর্বন্ত চলকর্) 

Medical Standard  
MCQ (100×1=100); 45 min. 

জীর্ডর্জ্ঞান 

অধযায়-০১ : রাডণর ডিন্নতা ও মেডণডর্ন্যাি (২য় পত্র) 
অধযায়-০২ : রাডণর পডরডচডত (হাইড্রা ও ঘািফডড়ং) (২য় পত্র) 
অধযায়-০৩ : পডরপাে ও মশাষণ (২য় পত্র) 
অধযায়-০৪ : োনর্ শারীরতত্ত্ব : রি ও িঞ্চালন (২য় পত্র) 
অধযায়-০৫ : োনর্ শারীরতত্ত্ব : শ্বািডক্রয়া ও শ্বিন (২য় পত্র)  
অধযায়-০৬ : োনর্ শারীরতত্ত্ব : র্জবয ও ডনষ্কাশন (২য় পত্র) 

রিায়ন 

অধ্যায়-১ : েযাবলরটনরর নিরাপদ বযবহার (১  পত্র) 
অধ্যায়-২ : গুণগর্ রসায়ি (১  পত্র) 
অধযায়-৫: েেবেুখী রিায়ন (১ে পত্র) 
অধযায়-৩: পনর াণগর্ রসায়ি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৪ : র্নিৎ রসায়ি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৫ : অর্যনিনর্ক রসায়ি (২য় পত্র) 

পদােবডর্জ্ঞান 

অধযায়-০১: মিৌতজগৎ ও পডরোপ (১ে পত্র) 
অধযায়-০৬: েহােষব ও অডিেষব (১ে পত্র) 
অধযায়-০৭: পদাকেবর গাঠডনে ধেব (১ে পত্র) 
অধযায়-০৮: পর্বার্ডৃিে গডত (১ে পত্র) 
অধযায়-০৯: তরগ (১ে পত্র) 
অধযায়-১০: আদশব গযাি ও গযাকির গডততত্ত্ব (১ে পত্র) 

ইংকরডজ 
Right form of verbs, Causative & subjunctive, Affirmative and negative agreement, Modal 

auxiliaries, Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Voice change, Vocabulary 

(G-M), Appropriate preposition (G-M) 

িাধারণ জ্ঞান 

র্াংলাকদকশর ইডপকজি, অেবনীডত, র্াকজট, র্াডণজয, আেদাডন-রপ্তাডন, র্যাংডেং, র্ীো ও েুদ্রার্যর্স্থা, 
এনডজও, মর্াগাকর্াগ র্যর্স্থা, িাে ও মটডলকর্াগাকর্াগ, র্াংলাকদকশর ডর্খযাত রডতষ্ঠানিেূহ, ডশল্প ও 
িংস্কডৃত, র্াংলা িংর্াদপত্র, র্াংলা িাডহতয, র্াংলাকদকশর ডর্খযাত র্যডির্গব, ঐডতহাডিে স্থান ও দশবনীয় 
স্থাপতয-স্থাপনা- িাস্কর্ব, র্াংলাকদকশর উকেখকর্াগয ও স্মরনীয় ঘটনা, র্াংলাকদকশর ডর্ডিন্ন চুডি ও িনদ, 
র্াংলাকদকশর পররাষ্ট্রনীডত, কূটননডতে ডেশন, ডর্ডিন্ন ডর্শ্ব িংস্থায় র্াংলাকদশ, র্াংলাকদকশর পদে ও 
পুরস্কার, র্াংলাকদকশর ক্রীড়াজগৎ,  মিরা ২০। 



পর্ব ডর্ষয় ডিকলর্াি 

৩য় পর্ব  
ডরডিউ এক্সাে 

তাডরখ- ২৯ নকিম্বর (রডর্র্ার) 
(িোল ০৮ টা মেকে রাত ০৮ টা পর্বন্ত চলকর্) 

Medical Standard  
MCQ (100×1=100); 45 min. 

জীর্ডর্জ্ঞান 

অধযায়-০২ : মোষ ডর্িাজন (১ে পত্র) 
অধযায়-০৬ : ব্রাকয়াফাইটা ও মটডরকিাফাইটা (১ে পত্র) 
অধযায়-০৭ : নগ্নর্ীজী ও আর্তৃর্ীজী উডিদ (১ে পত্র) 
অধযায়-০৮ : ডটস্যয ও ডটস্যযতন্ত্র (১ে পত্র) 
অধযায়-০৯ : উডিদ শারীরতত্ত্ব (১ে পত্র) 
অধযায়-১০ : উডিদ রজনন (১ে পত্র) 
অধযায়-১১ : জীর্রর্ডুি (১ে পত্র) 
অধযায়-১২ : জীকর্র পডরকর্শ, ডর্স্তার ও িংরক্ষণ (১ে পত্র) 

রিায়ন 

অধযায়-২: শজর্ মর্ৌগ ও তার মেডণডর্িাগ, িেকগ্রাত্রীয় মেডণ, োর্বেরীেূলে, নােেরণ, িোণতুা, অযাকরাকেডটডিডট, 
হাকেল তত্ত্ব, মর্নডজন ও তার জাতে, শজর্ মর্ৌকগর ডর্ডক্রয়ার ডক্রয়াকেৌশল (িংকর্াজন, অপিারণ, রডতস্থাপন 
ইতযাডদ ডর্ডক্রয়া, ডর্োরে, র্ন্ধন ডর্িাজন, েধযর্তবী মর্ৌকগর স্থাডয়ত্ব), অযালকেন, অযালডেন, অযালোইন, 
অযালোইল হ্যালাইি ও তার জাতে, ডগ্রগনািব ডর্োরে, অযালকোহল, ডিিাডরন, মফনল, মিটল, পযারাডিটােল, 
ইোর, নাইকরাডিিাডরন ও ডটএনডট (২য় পত্র) 

পদােবডর্জ্ঞান 

অধযায়-০১: তাপগডতডর্দযা (২য় পত্র) 
অধযায়-০২: ডস্থর তডড়ৎ (২য় পত্র) 
অধযায়-০৩: চল তডড়ৎ (২য় পত্র) 
অধযায়-০৪: তডড়ৎ রর্াকহর মচৌম্বে ডক্রয়া ও চুম্বেত্ব (২য় পত্র) 
অধযায়-০৫: তডড়ৎকচৌম্বেীয় আকর্শ ও পডরর্তবী রর্াহ (২য় পত্র) 

ইংকরডজ Narration, Transformation of sentence, Sentence correction, Finite and non-finite verb, Phrase & 

clause, Number, Gender, Redundancy, Vocabulary (N-S), Appropriate preposition (N-S) 

িাধারণ জ্ঞান 
রাচীন র্াংলার ইডতহাি ও জনপদ, রাচীন র্াংলায় ডর্ডিন্ন শািনােল, উপেহাকদকশ ও র্াংলায় েুিডলে শািন, 
েুঘল আেল ও র্াংলায় নর্ার্ী শািন, ইউকরাপীয়কদর আগেন ও ডব্রডটশ শািন, ডর্ডিন্ন িংস্কার আকদালন ও র্াংলার 
জাগরণ, ডব্রডটশ-িারত, পাডেস্তান আেল, র্গর্নু্ধ, র্াংলাকদকশর েুডিরু্দ্ধ ও স্বাধীনতা 

৪েব পর্ব  
ডরডিউ এক্সাে 

তাডরখ- ০১ ডিকিম্বর (েগলর্ার) 
(িোল ০৮ টা মেকে রাত ০৮ টা পর্বন্ত চলকর্) 

Medical Standard  
MCQ (100×1=100); 45 min. 

জীর্ডর্জ্ঞান 

অধযায়-০২ : রাডণর পডরডচডত (রুইোছ) (২য় পত্র) 
অধযায়-০৭ : োনর্ শারীরতত্ত্ব : চলন ও অগচালনা (২য় পত্র) 
অধযায়-০৮ : োনর্ শারীরতত্ত্ব : িেন্বয় ও ডনয়ন্ত্রণ (২য় পত্র) 
অধযায়-০৯ : োনর্ জীর্কনর ধারার্াডহেতা (২য় পত্র) 
অধযায়-১০ : োনর্কদকহর রডতরক্ষা (২য় পত্র) 
অধযায়-১১ : ডজনতত্ত্ব ও ডর্র্তবন (২য় পত্র) 
অধযায়-১২ : রাডণর আচরণ (২য় পত্র) 

রিায়ন 
অধ্যায়-১ : পনরলবশ রসায়ি (২য় পত্র) 
অধযায়-২ : অযালডিহাইি, ডেকটান, শজর্ এডিি ও এর জাতেিেূহ, শজর্ মর্ৌকগর ডর্শুদ্ধতা ও শনািেরকণ গলনাঙ্ক 
ও সু্ফটনাকঙ্কর িূডেো, অযাডেন, িায়াজডনয়াে লর্ণ, IR Spectroscopy, র্াকয়াঅণু ও পডলোরেরণ (২য় পত্র) 

পদােবডর্জ্ঞান 

অধযায়-০৬: জযাডেডতে আকলােডর্জ্ঞান (২য় পত্র) 
অধযায়-০৭: মিৌত আকলােডর্জ্ঞান (২য় পত্র) 
অধযায়-০৮: আধুডনে পদােব ডর্জ্ঞাকনর িূচনা (২য় পত্র) 
অধযায়-০৯: পরোণরু েকিল ও ডনউডিয়ার পদােবডর্জ্ঞান (২য় পত্র) 
অধযায়-১০: মিডেেন্িাক্টর ও ইকলক্ট্রডনক্স (২য় পত্র) 
অধযায়-১১: মজযাডতবডর্জ্ঞান (২য় পত্র) 

ইংকরডজ 
Adjective, Comparison of degrees, Article, Sequence of tense, Spelling, Linkers, Tag questions, 

Group verbs, Phrases and idioms, Literature,  One word substitution, Analogy, Foreign words, 

Misused words, Vocabulary (T-Z), Appropriate preposition (T-Z) 

িাধারণ জ্ঞান 

র্াংলাকদকশর িংডর্ধান ও িাংডর্ধাডনে পদিেূহ, ডর্ডিন্ন েন্ত্রণালয়, র্াংলাকদকশর স্থানীয় িরোর র্যর্স্থা, ডর্িাগ ও 
মজলা পডরডচডত, জাতীয় িংিদ, র্াংলাকদকশর আইন ও ডর্চার ডর্িাগ, ন্যায়পাল, ডর্ডিন্ন েডেশন, র্াংলাকদকশর 
রডতরক্ষা ও িশস্ত্র র্াডহনী, ডর্শ্বাগকন র্াংলাকদশ, র্াংলাকদকশর জাতীয় ডর্ষয়ার্ডল, জাতীয় ও অন্যন্য ডদর্ি, ঐডতহাডিে 
স্থাকনর রাচীন নাে, র্াংলাকদকশর রেে, র্হৃিে ও কু্ষদ্রতে, পণূবরূপ: র্াংলাকদশ, ডর্গত র্ছকরর রশ্নিেূহ: র্াংলাকদশ 
ডর্ষয়ার্ডল (Medical + Dental, 10th-40th BCS). 

 

অনলাইন মরাগ্রাে িংক্রান্ত মর্কোন তকেযর জন্য ডনকনাি নম্বরগুকলাকত মর্াগাকর্াগ েরুন 
 

ঢাোর শাখািেূহ : ডেরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
মোহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, িাইন্স লযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফােবকগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আডজেপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
োডলর্াগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ েডতডঝল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্ািাকর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীর্াজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
র্াত্রার্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, িািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাোর র্াইকরর শাখািেূহ : েয়েনডিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ডেকশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জাোলপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, মশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাগাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, ডিরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইর্ান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, শিয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুডিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফডরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্কশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
িাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্ডরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ ডিকলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণর্াডড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরডিংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুডেো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, মনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ মফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাে (চের্াজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮  


