
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 

মেডিকেল + ভাডসিডট েযাথ িাবল মোসি-২০২০ 
অনলাইন মরাগ্রাে (সম্পরূ্ি নতুন বযাচ) 

বাাংলা ও ইাংকরডি ভাসিন 
 

অনলাইন বযাকচর সেয়সূডচ 
বাাংলা ভাসিন ইাংকরডি ভাসিন 

সোল ৮:০০ টা, সোল ১০:৩০ টা এবাং সন্ধ্যা ৭:৩০ টা ডবোল ৪:৪৫ টা 

ক্লাস ও এক্সাে রুডটন 
(১১তে, ১২তে, ১৩তে, ১৪তে ও ১৫তে সপ্তাহ) 

তাডরখ ও বার লাইভ ক্লাস (ডনি ডনি বযাচ টাইে অনুযায়ী) লাইভ এক্সাে (সোল ০৮ টা মথকে রাত ১০ টা পযিন্ত চলকব) 
২৯.১২.২০ (েঙ্গলবার) Live Class (B-11) Varsity Daily Exam (MC-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩০.১২.২০ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-10 (B-10, C-10, P-10, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-10 (B-10, C-10, 

P-10, M-10, 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) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-10) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (GK-05) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩১.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-11) Medical Daily Exam (B-11) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০১.০১.২১ (শুক্রবার) Live Class (P-11) Medical Daily Exam (C-11) MCQ (50×1=50); 25 min. 
০২.০১.২১ (শডনবার) Live Class (E-06) Medical Daily Exam (P-11) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৩.০১.২১ (রডববার) Live Class (M-11) Medical Daily Exam (E-06) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৪.০১.২১ (মসােবার) 
Live Class (Ba-05) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Live Class (MP-02) Varsity Daily Exam (M-11) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৫.০১.২১ (েঙ্গলবার) Live Class (B-12) Varsity Daily Exam (MP-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৬.০১.২১ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-11 (B-11, C-11, P-11, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-11 (B-11, C-11, 

P-11, M-11, 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) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-11) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (Math-01) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৭.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-12) Medical Daily Exam (B-12) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৮.০১.২১ (শুক্রবার) Live Class (P-12) Medical Daily Exam (C-12) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৯.০১.২১ (শডনবার) Live Class (MC-02) Medical Daily Exam (P-12) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১০.০১.২১ (রডববার) Live Class (M-12) Varsity Daily Exam (MC-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১১.০১.২১ (মসােবার) Live Class (E-06) SP. GHA Varsity Daily Exam (Math-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১২.০১.২১ (েঙ্গলবার) Live Class (B-13) Varsity Daily Exam (M-12) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৩.০১.২১ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-12 (B-12, C-12, P-12, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-12 (B-12, C-12, 

P-12, M-12, 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) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-12) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (GK-06) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
১৪.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-13) Medical Daily Exam (B-13) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৫.০১.২১ (শুক্রবার) Live Class (P-13) Medical Daily Exam (C-13) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৬.০১.২১ (শডনবার) 
Live Class (Ba-06) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Live Class (MP-03) Medical Daily Exam (P-13) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৭.০১.২১ (রডববার) Live Class (M-13) Varsity Daily Exam (MP-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৮.০১.২১ (মসােবার) Live Class (IQ-01) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৯.০১.২১ (েঙ্গলবার) Live Class (B-14) Varsity Daily Exam (M-13) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২০.০১.২১ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-13 (B-13, C-13, P-13, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-13 (B-13, C-13, 

P-13, M-13, 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) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-13) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (E-07) SP. GHA Varsity Daily Exam (IQ-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২১.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-14) Medical Daily Exam (B-14) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২২.০১.২১ (শুক্রবার) Live Class (B-15) Medical Daily Exam (C-14) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৩.০১.২১ (শডনবার) 
Varsity Standard Monthly Exam-02 (E-4+5+6, GK-4+5+6, Ba-4+5+6) 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 (MC-03) Medical Daily Exam (B-15) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৪.০১.২১ (রডববার) Live Class (M-14) Varsity Daily Exam (MC-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৫.০১.২১ (মসােবার) Live Class (GK-07) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৬.০১.২১ (েঙ্গলবার) Live Class (B-16) Varsity Daily Exam (M-14) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৭.০১.২১ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-14 (B-14+15, C-14, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-14 (B-14+15, C-

14, M-14, E) MCQ (24×1.25=30); 20 min. & Written (3×10=30); 40 min.  (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-14) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (Math-02) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৮.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-15) Medical Daily Exam (B-16) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৯.০১.২১ (শুক্রবার) Live Class (B-17) Medical Daily Exam (C-15) MCQ (50×1=50); 25 min. 

৩০.০১.২১ (শডনবার) 
Live Class (IQ-02) SP. GHA Varsity Daily Exam (Math-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Live Class (MP-04) Medical Daily Exam (B-17) MCQ (50×1=50); 25 min. 

৩১.০১.২১ (রডববার) Live Class (M-15) Varsity Daily Exam (MP-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০১.০২.২১ (মসােবার) 
Live Class (GK-08) SP. GHA Varsity Daily Exam (IQ-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Live Class (MP-05) Varsity Daily Exam (M-15) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০২.০২.২১ (েঙ্গলবার) Live Class (M-16) Varsity Daily Exam (MP-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৩.০২.২১ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-15 (B-16+17, C-15, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-15 (B-16+17, C-

15, M-15+16, E) MCQ (24×1.25=30); 20 min. & Written (3×10=30); 40 min. (সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-15) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (ICT-01) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 



অনলাইকন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধডত: 
*  Live Class অনুডিত হকব Zoom App এর োধ্যকে। এিন্য রকতযে ডশক্ষাথিীকে আকে মথকেই ডনকির মোবাইল/লযাপটপ/মিস্কটকপ Zoom App Install 

েকর রাখার িন্য অনুকরাধ্ েরা হল। 
*  Live Class & Exam ডিকত unmeshbd.com এই ওকয়বসাইকট ডেকয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ মেনুযকত ডক্লে েকরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহর্ 

েরকত D‡b¥l এর মেডিকেল এিডেশন মরাগ্রাকে মতাোর ভডতিেৃত মরডিকেশন নম্বর বযবহার েকর Login েকরা। 
*  Daily Live Exam গুকলা রুডটকন উকেডখত তাডরখ অনুযায়ী সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ১০:০০ টা পযিন্ত চলকব। এই সেকয়র েকধ্য এেিন ডশক্ষাথিী উক্ত 

Live Exam-এ এেবারই অাংশগ্রহর্ েরকত পারকব। তকব অডধ্ে অনুশীলকনর িন্য ডশক্ষাথিীরা এেই ডসকলবাকসর Practice Exam এ এোডধ্েবার অাংশগ্রহর্ 
েরকত পারকব। আর Weekly Live Exam রুডটকন উকেডখত ডনডিিষ্ট তাডরকখ ডিে সোল ০৮:০০ টা মথকে রাত ০৮:০০ টা পযিন্ত চলকব।  

 

Weekly Exam Syllabus for English & GK  
 

Week 
ডসকলবাস 

English GK (বাাংলাকিশ ডবষয়াবডল) 

W-11 
Spelling-02, Appropriate preposition (R), Group verbs 

(A-Z) 

ইউকরাপীয়কির আেেন ও ডিডটশ শাসন, ডবডভন্ন সাংস্কার আকদালন ও বাাংলার িােরর্, 
ডিডটশ ভারত, ভাষা আকদালন, পাডেস্তান আেল 

W-12 
Proverbs, Commonly misused words, Vocabulary (R, 

S), Appropriate preposition (S, T, U) 

েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা, বঙ্গবনু্ধ্, েুডক্তযুকদ্ধ মখতাব, বাাংলাকিশকে স্বীেৃডত, েুডক্তযুদ্ধডভডিে গ্রন্থ-
চলডিত্র- ভাস্কযি 

W-13 Foreign words, Vocabulary (T), Idioms & phrases (A-Z) 

সাংডবধ্ান ও সাাংডবধ্াডনে পিসেূহ, রাষ্ট্রপডত, রধ্ানেন্ত্রী, ডবডভন্ন েন্ত্রর্ালয়, স্থানীয় সরোর 
বযবস্থা, ডবভাে ও মিলা পডরডচডত, িাতীয় সাংসি, আইন ও ডবচার ডবভাে, ন্যায়পাল, ডবডভন্ন 
েডেশন, রডতরক্ষা ও সশস্ত্র বাডহনী 

W-14 
One word substitution, Analogy, Vocabulary (U-Z), 

Literature, Tag questions, Appropriate preposition (V-Z) 

ডবশ্বাঙ্গকন বাাংলাকিশ, ডবশ্ব স্বীেৃডতরাপ্ত ডবষয়সেূহ, িাতীয় ডবষয়াবডল, িাতীয় ও অন্যন্য ডিবস, 
ঐডতহাডসে স্থাকনর রাচীন নাে, ডবডভন্ন তে, পরূ্িরূপ: বাাংলাকিশ 

W-15 
All previous questions (Medical + Dental), All previous 

questions (10th - 40th BCS) 

ডবেত বছকরর রশ্নসেূহ: বাাংলাকিশ ডবষয়াবডল (Medical + Dental), ডবেত বছকরর 
রশ্নসেূহ: বাাংলাকিশ ডবষয়াবডল (10th - 40th BCS) 

 

মেডিকেল + ভাডসিডট েযাথ িাবল মোসি-২০২০ 
ডবষয়ডভডিে ডসকলবাস (অনলাইন নতুন বযাচ) 

 

িীবডবজ্ঞান 
লেকচার  সিলেবাি 

B-11 
অধযায়-০১ : প্রাসির সিন্নতা ও লেসিসবন্যাি (২য় পত্র) + Spelling-02, Appropriate preposition (R) 
অধযায়-০২ : প্রাসির পসরসচসত (হাইড্রা) (২য় পত্র) + ইউকরাপীয়কির আেেন ও ডিডটশ শাসন, ডবডভন্ন সাংস্কার আকদালন ও বাাংলার িােরর্ 

B-12 অধযায়-০৯ : উসিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) + Proverbs-01, Appropriate preposition (S) + েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০১ 

B-13 
অধযায়-০৯ : মানব জীবলনর ধারাবাসহকতা (২য় পত্র) + Foreign words, Vocabulary (T) 
অধযায়-১১ : সজনতত্ত্ব ও সববততন (২য় পত্র) + সাংডবধ্ান ও সাাংডবধ্াডনে পিসেূহ, রাষ্ট্রপডত, রধ্ানেন্ত্রী, ডবডভন্ন েন্ত্রর্ালয় 

B-14 

অধযায়-০৫ : শশবাে ও ছত্রাক (১ম পত্র) + One word substitution , Appropriate preposition (V,W) 
অধযায়-০৭ : নগ্নবীজী ও আবতৃবীজী উসিদ (১ম পত্র) + ডবশ্বাঙ্গকন বাাংলাকিশ, ডবশ্ব স্বীেৃডতরাপ্ত ডবষয়সেূহ 
অধযায়-০৬ : ব্রালয়াফাইটা ও লটসরল াফাইটা (১ম পত্র) 

B-15 
অধযায়-০২ : প্রাসির পসরসচসত (ঘািফস িং, রুইমাছ) (২য় পত্র) + Literature, Tag questions, Appropriate preposition (Y,Z) 
অধযায়-১২ : প্রাসির আচরি (২য় পত্র) + িাতীয় ও অন্যন্য ডিবস, ঐডতহাডসে স্থাকনর রাচীন নাে, ডবডভন্ন তে, পরূ্িরূপ: বাাংলাকিশ 

B-16 

অধযায়-০২ : লকাষ সবিাজন (১ম পত্র) + All previous questions (Medical + Dental) 
অধযায়-০৮ : সটস্যয ও সটস্যযতন্ত্র (১ম পত্র) + ডবেত বছকরর রশ্নসেহূ: বাাংলাকিশ ডবষয়াবডল (Medical + Dental) 
অধযায়-১০ : উসিদ প্রজনন (১ম পত্র) 

B-17 
অধযায়-১১ : জীবপ্রযসুি (১ম পত্র) + All previous questions (26th - 40th BCS) 
অধযায়-১২ : জীলবর পসরলবশ, সবস্তার ও িিংরক্ষি (১ম পত্র) + ডবেত বছকরর রশ্নসেহূ: বাাংলাকিশ ডবষয়াবডল  (26th - 40th BCS) 

রসায়ন 

C-11 
অধযায়-০২ : শজব রিায়ন  (অযাডেন, সিিাসরন, লফনে, মিটল, পযারাডসটােল, নাইকরাডিসাডরন ও ডটএনডট, জিব মযৌকের ডবশুদ্ধতা ও শনাক্তেরকর্ েলনাঙ্ক ও 
সূ্ফটনাকঙ্কর ভূডেো, IR spectroscopy, বাকয়াঅর্ ুও পডলোরেরর্) (২য় পত্র) + Group verbs (A-H) + ডিডটশ ভারত, ভাষা আকদালন 

C-12 অধযায়-০৩ : পসরমািগত রিায়ন (২য় পত্র) + Proverbs-02, Vocabulary (R,S) + েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০২ 
C-13 অধযায়-০৪ : তস ৎ রিায়ন (২য় পত্র) + Idioms & phrases (A-H) + স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মিলা পডরডচডত 

C-14 
অধযায়-০১ : েযাবলরটসরর সনরাপদ বযবহার (১ম পত্র) + Analogy, Vocabulary (U-Z) 
অধযায়-০৫ : কমতমখুী রিায়ন (১ম পত্র) + িাতীয় ডবষয়াবডল 

C-15 অধযায়-০৫ : অর্তননসতক রিায়ন (২য় পত্র) + All previous questions (10th - 25th BCS) + ডবেত বছকরর রশ্নসেূহ: বাাংলাকিশ ডবষয়াবডল (10th - 25th BCS) 

পিাথিডবজ্ঞান 

P-11 
অধযায়-০৬ : জযাসমসতক আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র) + Group verbs (I-Z) 
অধযায়-১১ : লজযাসতসবতজ্ঞান (২য় পত্র) + পাডেস্তান আেল 

P-12 
অধযায়-০৭ : লিৌত আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র) + Commonly misused words, Appropriate preposition (T,U) 
অধযায়-০৮ : আধসুনক পদার্তসবজ্ঞালনর িূচনা (২য় পত্র) + বঙ্গবনু্ধ্, েুডক্তযুকদ্ধ মখতাব, বাাংলাকিশকে স্বীেৃডত, েুডক্তযুদ্ধডভডিে গ্রন্থ-চলডিত্র- ভাস্কযি 

P-13 
অধযায়-০৯ : পরমািরু মল ে ও সনউসিয়ার পদার্তসবজ্ঞান (২য় পত্র) + Idioms & phrases (I-Z) 
অধযায়-১০ : লিসমকন্ াক্টর ও ইলেকট্রসনক্স (২য় পত্র) + িাতীয় সাংসি, আইন ও ডবচার ডবভাে, ন্যায়পাল, ডবডভন্ন েডেশন, রডতরক্ষা ও সশস্ত্র বাডহনী 

উিতর েডর্ত 

M-11 
অধ্যায়-০১: েযাডরক্স ও ডনর্িায়ে (১ে পত্র) 
অধ্যায়-০৫: ডিপিী ডবস্তডৃত (২য় পত্র) 

M-12 অধ্যায়-০৭ : ডবপরীত ডত্রকোর্ডেডতে ফাাংশন ও ডত্রকোর্ডেডতে সেীেরর্ (২য় পত্র) 
M-13 অধ্যায়-০৬ : েডর্ে (২য় পত্র) 
M-14 অধ্যায়-১০: ডবস্তার পডরোপ ও সম্ভাবনা (২য় পত্র) 
M-15 অধ্যায়-০৮: ডস্থডতডবিযা (২য় পত্র) 
M-16 অধ্যায়-০৯: সেতকল বস্তুের্ার েডত (২য় পত্র) 

ইাংকরডি 

E-06 
Number, Article, Idioms & phrases, One word substitution, Analogy, Literature, Comprehension, Tag questions, Vocabulary (S-Z) & 

Appropriate preposition (S-Z) 

https://udvash.com/
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োডর্ডতে পিাথি 

MP-02 
অধযায়-০৫ : কাজ, শসি ও ক্ষমতা (১ম পত্র)                           অধযায়-০৬ : মহাকষত ও অসিকষত (১ম পত্র)     
অধযায়-০৭ : পদালর্তর গাঠসনক ধমত (১ম পত্র)                           অধযায়-০৮ : পযতায়বসৃিক গসত (১ম পত্র) 

MP-03 
অধযায়-০৯ : তরঙ্গ (১ম পত্র)                                               অধযায়-১০ : আদশত গযাি ও গযালির গসততত্ত্ব (১ম পত্র)  
অধযায়-০১ : তাপগসতসবদযা (২য় পত্র)                                    অধযায়-১১ : লজযাসতসবতজ্ঞান (২য় পত্র) 

MP-04 
অধযায়-০২ : সির তস ৎ (২য় পত্র)                                         অধযায়-০৩ : চে তস ৎ (২য় পত্র)  
অধযায়-০৪ : তস ৎ প্রবালহর লচৌম্বক সিয়া ও চুম্বকত্ত্ব (২য় পত্র)      অধযায়-০৫ : তস ৎলচৌম্বকীয় আলবশ ও পসরবততী প্রবাহ (২য় পত্র) 

MP-05 

অধযায়-০৬ : জযাসমসতক আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র)                     অধযায়-০৭ : লিৌত আলোকসবজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধযায়-০৮ : আধসুনক পদার্তসবজ্ঞালনর সচূনা (২য় পত্র)                অধযায়-০৯ : পরমািরু মল ে ও সনউসিয়ার পদার্তসবজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধযায়-১০ : লিসমকন্ াক্টর ও ইলেকট্রসনক্স (২য় পত্র) 

োডর্ডতে রসায়ন 
MC-02 অধযায়-০২ : গুিগত রিায়ন (১ম পত্র)                                    অধযায়-০৪ : তস ৎ রিায়ন (২য় পত্র) 

MC-03 অধযায়-০১ : পসরলবশ রিায়ন (২য় পত্র)                                   অধযায়-০৩ : পসরমািগত রিায়ন (২য় পত্র) 
ভাডসিডট ‘ঘ’ মেশাল মরাগ্রাে-২০২০ (অনলাইন) 

ডবষয়ডভডিে ক্লাকসর ডসকলবাস (নতুন বযাচ) 
 

ইাংকরডি 
লেকচার  সিলেবাি 

E-06 
Phrase, Number Change, Adjective & its Classification, Comparison of Degrees, Proverbs, Phrases & Idioms, Literature, 
Vocabulary (O, P, Q, R), Appropriate Preposition (O, P, Q, R) 

E-07 
Cluse, Gender, Article, Miscellaneous Problems, Sequence of Tense, Tag Question, Reading Passage, Analogy, One Word 
Substitution, Vocabulary (S, T, U, V, W, X, Y, Z), Appropriate Preposition (S, T, U, V, W, X, Y, Z), Thematic Writing 

সাধ্ারর্ জ্ঞান 

GK-05 

পৃথিবীর পথরথিথি, মহাদেশ, দেশ, রাজধানী, জনসংখ্যা, থবথিন্ন দেদশর িাষা, জাথি ও উপজাথি, মহাদেশ পথরথিথিিঃ এথশযা মহাদেশ, ইউদরাপ মহাদেশ, আথিকা 
মহাদেশ, উত্তর আদমথরকা মহাদেশ, েথিণ আদমথরকা মহাদেশ, ওদশথনযা মহাদেশ, উপথনদবশ ও থনযন্ত্রণাধীন অঞ্চল, থবদের অঞ্চল পথরথিথি, অনযানয থবদশষ অঞ্চল 
পথরথিথি, থবদের কথিপয দ্বীপ ও অঞ্চল, দেশ সংক্রান্ত অনযানয িিয, নগর, রাজধানী, দমগাথসথি ও দমিাথসথি, থবথিন্ন দেদশর জািীয পিাকা, থবদের থবথিন্ন দেদশর 
জািীয প্রিীক ও আইনসিা, সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান, রাজননথিক েল, রাজননথিক ও কূিননথিক পথরিাষা 

GK-06 

থবথিন্ন দেদশর পথরবথিিি নাম, থবথিন্ন স্থাদনর পথরবথিিি নিুন নাম, থকছু দেদশর পূবি ও বিিমান রাজধানী, কথিপয দিৌদগাথলক উপনাম, উদেখ্দ াগয থবখ্যাি সীমাদরখ্া, থবদের 
থকছু প্রণাথলর নাম, থবদের মহাসাগর- সাগর- উপসাগর, সমুদ্রসীমা থবষযক আইন-আোলি, সমুদ্র বন্দর, থবদের সমুদ্রবন্দরথবহীন বা স্থলদবথিি দেশ, থবদের নে-নেী, নেী 
িীরবিিী শহর, থবদের থবখ্যাি হ্রে, জলপ্রপাি, খ্াল, দ্বীপ, অন্তরীপ, থবদের থবখ্যাি পবিি ও পবিিমালা, থগথরপি, মরুিূথম, আদেযথগথর, থবদের বৃহত্তম িুদ্রিম, েীর্িিম, উচ্চিম, 
প্রিম, গিীরিম, দ্রুিিম, থবদের কৃথষজসম্পে, বনজসম্পে ও মৎসযসম্পে, থবদের খ্থনজসম্পে, থবদের প্রাণী ও প্রাথণজ সম্পে, থবদের অিি ও বযাংথকং বযবস্থা: থবে অিিনীথি, 
থবদের থশল্পকারখ্ানা ও থশল্পজাি দ্রবয, থবদের থশিা, স্বাস্থয ও থিথকৎসা, থবদের পথরবহন ও দ াগাদ াগ, থবে ডাকবযবস্থা, থবদের গণমাধযম, কথম্পউিার ও িিযপ্র ুথি, থবদের 
জােুর্র, থিথ়িযাখ্ানা ও লাইদেথর, থবদের স্থাপিয-স্থাপনা ও িাস্ক ি, ওযাল, স্কযার ও িবন, থবখ্যাি শহর ও স্থান 

GK-07 

প্রিম থবে ুদ্ধ, লীগ অফ দনশনস, থদ্বিীয থবে ুদ্ধ, থবদের সংস্থা-সংগঠন, জাথিসংর্, জাথিসংদর্র থবদশষাথযি সংস্থা, আন্তজিাথিক সমুদ্র িলািল সংস্থা (IMO), থবে 
বাথণজয সংস্থা (WTO), মানবাথধকার থবষযক জাথিসংর্ হাইকথমশনাদরর কা িালয, আন্তজিাথিক অপরাধ আোলি (ICC)। আন্তজিাথিক রাজননথিক দজাি: ইসলামী 
সহদ াথগিা সংস্থা (OIC), দজাি থনরদপি আদন্দালন (NAM), কমনওদযলি, ইউদরাপীয ইউথনযন (EU), আঞ্চথলক রাজননথিক দজাি: আরব লীগ, আথিকান ইউথনযন 
(AU), উপসাগরীয সহদ াগী সংস্থা (GCC), আন্তজিাথিক অিিননথিক দজাি: D-8, CIRDAP, G-77, APEC, Colombo Plan, OPEC, G-20, আঞ্চথলক অিিননথিক 
দজাি: ASEAN, SAARC, BIMSTEC, BENELUX, এথশযান উন্নযন বযাংক (ADB), ইসলাথমক উন্নযন বযাংক (IDB) 

GK-08 

আঞ্চথলক বাথণজয িুথি,  আঞ্চথলক সামথরক দজাি, NATO, আন্তজিাথিক দসবা সংস্থা, থবদের মানবাথধকার সংস্থা, পথরদবশ থবষযক সংস্থা, থবথিন্ন সংস্থার সের েপ্তর, 
থবথিন্ন দেদশর ববদেথশক সাহা য সংস্থা, থবদের দগথরলা বাথহনী, থবদের পুরস্কার ও সম্মাননা, থবে ক্রী়িাঙ্গন, থবদের সপ্তাশ্চ ি, রথিি গ্রন্থ, থবখ্যাি বযথি ও উথি, থবদের 
থবখ্যাি বযথিদের উপাথধ, নারী থবে, থবেখ্যাি থিত্রকমি ও থিত্রথশল্পী, থবদের ইথিহাস ও সিযিা, থবে পথরদবশ, থবখ্যাি  ুদ্ধ ও সামথরক অথি ান, থকছু আদলাথিি থবপ্লব, 
থবদের সীমান্তবাথহনী, থবদের দগাদযন্দা সংস্থা, আন্তজিাথিক পুথলশ, থবদের সদম্মলন, িুথি ও সনে, থবদের ধমি, আন্তজিাথিক থেবস, বষি ও েশক, দসৌরজগৎ ও দিৌদগাথলক 
আদলািনা, থবজ্ঞানথিথত্তক প্রশ্ন, পূণিরূপ 

বাাংলা 

Ba-05 
১ম পত্র গেয: থব়িাল, জীবন ও বৃি    কথবিা: এই পৃথিবীদি এক স্থান আদছ, দলাক-দলাকান্তর     উপনযাস: লালসালু 

২য পত্র সমাস, বাকয প্রকরণ, বািয এবং বািয পথরবিিন, উথি পথরবিিন, বাগধারা 

Ba-06 
১ম পত্র গেয: িাষার েুিু, মহাজাগথিক থকউদরির      কথবিা: িাহাদরই পদ়ি মদন, আঠাদরা বছর বযস      নািক: থসরাজউদদৌলা       

২য পত্র প্রকৃথি ও প্রিযয, পে-প্রকরণ, থবপরীি শব্দ, প্রবাে-প্রবিন, বঙ্গানুবাে 

োনডসে িক্ষতা 

IQ-01 
রদির সম্পকি, সম্ভাবযিা-অসম্ভাবযিা, থবনযাস ও সমাদবশ ও থসদ্ধান্ত গ্রহদণর িমিা, থেক-থনদেিশনা, পথরথস্থথি, সােৃশয, থবিার ও দবাধশথি অিীিা, দ ৌথিক দিনথিত্র, 
অিিপূণি শব্দথবনযাস, দরখ্া থিদত্রর সংখ্যা গণনা, সিযিা  ািাই ও থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

IQ-02 
বণিমালা উপমা, শদব্দর দেণী থবিাগ, সময এবং থডথগ্র, পথিকা, থসথরজ, শুদ্ধ বানান,  াথন্ত্রক েিিা ও অবস্থান থনণিয, গাথণথিক  ুথি, শব্দ থবনযাস, থবদশষত্ব মূলযাযন, 
িাবািি অনুধাবন এবং শূনযস্থান পূরণ 

োধ্যডেে েডর্ত 
Math-01 সংখ্যা থসথরজ, ল.সা.গু ও গ.সা.গু, িোংশ, ঐথকক থনযম, শিকরা ও লাি িথি, সুে-আসল, অনুপাি ও সমানুপাি 
Math-02 বীজগথণি, মান থনণিয, সূিক ও লগাথরেম, জযাথমথি, থত্রদকাণথমথি ও পথরথমথি, পথরমাপ ও একক, দসি, ধারা 

োধ্যডেে আইডসডট 

ICT-01 

েডম্পউটারঃ েডম্পউটাকরর ইডতহাস, েিন, অঙ্গসাংেিন, সাংখযা পদ্ধডত, ইনপটু, আউটপটু ডিভাইস এবাং ইনপটু-আউটপটু ডিভাইস, OMR, OCR, MICR, RAM, 

ROM, CPU, মেকোডর, ALU, হািিওয়যার, সফটওয়যার, অপাকরডটাং ডসকেে, ইন্টারকনট, ব্লটুুথ, ওয়াইফাই, ওয়াইেযাক্স, মফসবুে, পরূ্িরূপ-http, HTML, PAN, MAN, 

LAN, WAN, BIOS, TCP/IP, ISP, ARPANET, Wifi, WIMAX,   SMS, GPS, GPRS, GIS, E-Commerce, E-Learning, LCD, LED, CPU, IBM. 

অনলাইন মরাগ্রাে সাংক্রান্ত মযকোন তকথযর িন্য ডনকনাক্ত নম্বরগুকলাকত মযাোকযাে েরুন 
ঢাোর শাখাসেূহ : ডেরপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৭, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১০, মোহাম্মিপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২০ 
সাইন্স লযাব.-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৯ ফােিকেট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০১, আডিেপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনের-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাে-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪ 
েডতডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বাসাকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২ বনশ্রী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবাড়ী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩ 
িডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, োিীপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১ নারায়র্েঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাোর বাইকরর শাখাসেহূ : েয়েনডসাংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, িাোলপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩ পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডসরািেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
োইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ জসয়িপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুড়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩ িয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডিনািপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৮ 
িাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ রািশাহী-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৪, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১ চাাঁপাইনবাবেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুডষ্টয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২১, ফডরিপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১ োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যকশার-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৯, খুলনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫ সাতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০ 
বডরশাল-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৮, ডসকলট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৬ িাþর্বাডড়য়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরডসাংিী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪, কুডেো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫ 
মনায়াখালী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২ মফনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০ চট্টগ্রাে (চেবািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, চট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


