
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 

মেডিকেল + ভাডসিডট েযাথ মরাগ্রাে-২০২০  
ডরডভশন ক্র্যাশ মোসি (অনলাইন) 

বাাংলা ও ইাংকরডি ভাসিন 
 
 

*  ক্র্যাশ মোকসি িীবডবজ্ঞান, রসায়ন, পদাথিডবজ্ঞান, ইাংকরডি ও সাধারণ জ্ঞান 
এই ৫ডট ডবষকয়র উকেষ মেডিকেল ডরডভশন মোসি সম্পন্ন েরা হকব। 
পাশাপাডশ ডশক্ষাথিীকদর ভাডসিডট ‘ে’ ভডতি রস্তুডতর েথা োথায় মরকে উদ্ভাস 
ভাডসিডট েযাথ ডরডভশন মোসি মবানাস ডহসাকব পড়াকনা হকব।  

*   ক্র্যাশ মোকসি সবিকোট ৪৮ডট মলেচার ক্লাস, ৫৭ডট পরীক্ষা অনুডিত হকব। তকব 
ভডতি পরীক্ষার তাডরকের উপর ডভডি েকর ক্লাস ও পরীক্ষা সাংেযা েে/মবডশ 
হকত পাকর 

*  Zoom App এর োধযকে সপ্তাকহ ৪ ডদন Live Class অনুডিত হকব। রডতডট ক্লাকসর 
pdf ক্লাস মনাট ডশক্ষাথিীকদরকে ডি রদান েরা হকব 

* আকের ডদকনর ক্লাকসর উপর মেডিকেল স্ট্যান্িািি Daily Live Exam 

অনুডিত হকব  
* রডত বহৃস্পডতবার মেডিকেল স্ট্যান্িািি Weekly Live Exam অনুডিত 

হকব। পাশাপাডশ এেই ডসকলবাকস ভাডসিডট ‘ে’ স্ট্যান্িািি Weekly 

Exam (MCQ + Written) মনওয়া হকব 
*  মোসি ডি ৮০০০/- (আট হািার) টাো। Online Payment এর োধযকে 

৩০০০/- ছাকড় মোসি অযাি েরা যাকব। 
* অনলাইকন মোসি অযাি েরকত ডভডিট েরুন www.unmeshbd.com 
*    Helpline-09666775566 

 

অনলাইন বযাকচর সেয়সূডচ 
বাাংলা ভাসিন ইাংকরডি ভাসিন 

সোল ৮:০০ টা এবাং সোল ১০:৩০ টা ডবোল ৪:৪৫ টা 
 

ডবষয় িীবডবজ্ঞান রসায়ন  পদাথিডবজ্ঞান ইাংকরডি সাধারণ জ্ঞান উচ্চতর েডণত োডণডতে পদাথি োডণডতে রসায়ন  
মলেচার সাংেযা (৪৮) ১১ ০৯ ০৭ ০৩ ০১ ০৯ ০৫ ০৩ 

ক্লাস শুরু : ০২ ডিকসম্বর, ২০২০ 
ক্লাস ও এক্সাে রুডটন 

 

তাডরে ও বার লাইভ ক্লাস (ডনি ডনি বযাচ টাইে অনুযায়ী) লাইভ এক্সাে (সোল ০৮ টা মথকে রাত ১০ টা পযিন্ত চলকব) 
০২.১২.২০ (বধুবার) Live Class (B-01) ----- 

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

০৪.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-01) Medical Daily Exam (B-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৫.১২.২০ (শডনবার) Live Class (P-01) Varsity Daily Exam (M-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
০৬.১২.২০ (রডববার) Live Class (E-01) Medical Daily Exam (P-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৭.১২.২০ (মসােবার) Live Class (C-01) Medical Daily Exam (E-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 
০৮.১২.২০ (েঙ্গলবার) Live Class (E-03) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
০৯.১২.২০ (বধুবার) Live Class (B-02) Medical Daily Exam (C-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১০.১২.২০ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-01 (B-1, P-1, C-1, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং 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 (GK-03) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১১.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-02) Medical Daily Exam (B-02) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

১৩.১২.২০ (রডববার) Live Class (E-02) Medical Daily Exam (P-02) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৪.১২.২০ (মসােবার) Live Class (C-02) Medical Daily Exam (E-02) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৫.১২.২০ (েঙ্গলবার) Live Class (Ba-03) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৬.১২.২০ (বধুবার) Live Class (B-03) Medical Daily Exam (C-02) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৭.১২.২০ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-02 (B-2, P-2, C-2, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং 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 (E-04) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৮.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-03) Medical Daily Exam (B-03) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

২০.১২.২০ (রডববার) 
Varsity Standard Monthly Exam-01 (E-1+2+3, GK-1+2+3, Ba-1+2+3) 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 (MP-01) Medical Daily Exam (P-03) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২১.১২.২০ (মসােবার) Live Class (C-03) Varsity Daily Exam (MP-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২২.১২.২০ (েঙ্গলবার) Live Class (GK-04) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৩.১২.২০ (বধুবার) Live Class (B-04) Medical Daily Exam (C-03) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৪.১২.২০ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-03 (B-3, P-3, C-3, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং 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 (Ba-04) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৫.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-04) Medical Daily Exam (B-04) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

২৭.১২.২০ (রডববার) Live Class (GK-01) Medical Daily Exam (P-04) MCQ (50×1=50); 25 min. 

http://www.unmeshbd.com/


২৮.১২.২০ (মসােবার) Live Class (C-04) Medical Daily Exam (GK-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৯.১২.২০ (েঙ্গলবার) 
Live Class (E-05) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Live Class (MC-01) Medical Daily Exam (C-04) MCQ (50×1=50); 25 min. 

৩০.১২.২০ (বধুবার) Live Class (B-05) Varsity Daily Exam (MC-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩১.১২.২০ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-04 (B-4, P-4, C-4, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং 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 (GK-05) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০১.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-05) Medical Daily Exam (B-05) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

০৩.০১.২১ (রডববার) Live Class (E-03) Medical Daily Exam (P-05) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৪.০১.২১ (মসােবার) Live Class (C-05) Medical Daily Exam (E-03) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৫.০১.২১ (েঙ্গলবার) 
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) Medical Daily Exam (C-05) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৬.০১.২১ (বধুবার) Live Class (B-06) Varsity Daily Exam (MP-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৭.০১.২১ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-05 (B-5, P-5, C-5, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং 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 (Math-01) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৮.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-06) Medical Daily Exam (B-06) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৯.০১.২১ (শডনবার) Live Class (P-06) Varsity Daily Exam (M-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১০.০১.২১ (রডববার) Live Class (MC-02) Medical Daily Exam (P-06) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১১.০১.২১ (মসােবার) Live Class (C-06) Varsity Daily Exam (MC-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

১৩.০১.২১ (বধুবার) Live Class (B-07) Medical Daily Exam (C-06) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৪.০১.২১ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-06 (B-6, P-6, C-6, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং 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 (GK-06) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৫.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-07) Medical Daily Exam (B-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৬.০১.২১ (শডনবার) Live Class (P-07) Varsity Daily Exam (M-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৭.০১.২১ (রডববার) 
Live Class (MP-03) Medical Daily Exam (P-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

১৮.০১.২১ (মসােবার) Live Class (C-07) Varsity Daily Exam (MP-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

২০.০১.২১ (বধুবার) Live Class (B-08) Medical Daily Exam (C-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২১.০১.২১ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-07 (B-7, P-07, C-07, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-07 (B-7, M-7, P-

7, 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) 
Live Class (E-07) SP. GHA Varsity Daily Exam (IQ-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২২.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-08) Medical Daily Exam (B-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৩.০১.২১ (শডনবার) Live Class (B-09) Varsity Daily Exam (M-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৪.০১.২১ (রডববার) 
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-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৫.০১.২১ (মসােবার) Live Class (C-08) Varsity Daily Exam (MC-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

২৭.০১.২১ (বধুবার) Live Class (B-10) Medical Daily Exam (C-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৮.০১.২১ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-08 (B-8+9, C-8, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং 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 (Math-02) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৯.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-09) Medical Daily Exam (B-10) MCQ (50×1=50); 25 min. 

৩০.০১.২১ (শডনবার) Live Class (B-11) Varsity Daily Exam (M-09) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩১.০১.২১ (রডববার) 
Live Class (MP-04) Medical Daily Exam (B-11) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

০১.০২.২১ (মসােবার) Live Class (C-09) Varsity Daily Exam (MP-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০২.০২.২১ (েঙ্গলবার) 
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) Medical Daily Exam (C-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

০৪.০২.২১ (বহৃঃবার) 
Medical Standard Weekly Exam-09 (B-10+11, C-9, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-09 (B-10+11, M-

09, 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) 
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 োধযকে। এিন্য রকতযে ডশক্ষাথিীকে আকে মথকেই ডনকির মোবাইল/লযাপটপ/মিস্কটকপ Zoom App Install 

েকর রাোর িন্য অনুকরাধ েরা হল। 

*  Live Class & Exam ডদকত unmeshbd.com এই ওকয়বসাইকট ডেকয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ মেনুযকত ডক্লে েকরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ 

েরকত D‡b¥l এর মেডিকেল এিডেশন মরাগ্রাকে মতাোর ভডতিেৃত মরডিকেশন 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 এেিন ডশক্ষাথিী উক্ত 

Live Exam-এ এেবারই অাংশগ্রহণ েরকত পারকব। তকব অডধে অনুশীলকনর িন্য ডশক্ষাথিীরা এেই ডসকলবাকসর Practice Exam এ এোডধেবার অাংশগ্রহণ 

ে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 
ডসকলবাস 

English GK (বাাংলাকদশ ডবষয়াবডল) 

W-01 
Noun, Proverb, Pronoun, Adverb, Vocabulary (A-E), 

Appropriate Preposition (A,B) 

বাাংলাকদশ পডরডচডত, ভূ- রেৃডত, আয়তন ও সীো, সীোন্ত ও ডছটেহল, 
বকঙ্গাপসাের, সেদু্র সসেত, দ্বীপ, উপতযো, পাহাড়-পবিত, োডট, েৃডষি 
সম্পদ, বনিসম্পদ 

W-02 
Adjective, Degree of comparison, Verbs, Gerund & verbal noun, 

Vocabulary (F,G), Appropriate preposition (C,D) 
জ্বালাডন, ডবদ্যযৎবযবস্থা ও েডনিসম্পদ, েৎসয ও রাডণসম্পদ, পাডন বণ্টন 
চুডক্ত, নদ-নদী, উপিাডত বা কু্ষদ্র নকৃোিী 

W-03 
Right form of verbs, Right form of verbs, Tense, Sequence of 

tense, Vocabulary (H-K), Appropriate preposition (E,F) 
ডশক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও ডচডেৎসা, বাডণিয, আেদাডন-রপ্তাডন 

W-04 
Modal auxiliaries, Conditionals, Voice change, Vocabulary (L), 

Narration, Appropriate preposition (G-K) 
মযাোকযাে বযবস্থা, িাে ও মটডলকযাোকযাে, সাংবাদোধযে, েঘুল আেল ও 
বাাংলায় নবাবী শাসন 

W-05 
Preposition, Correction of sentence, Transformation of sentence, 

Vocabulary (M-O), Appropriate preposition (L, M) 
পাডেস্তান আেল, বাাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবনু্ধ -০১, 
বাাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবনু্ধ -০২ 

W-06 
Translation, Parallelism, Clauses, Spelling, Vocabulary (P, Q), 

Appropriate preposition (N-P) 
বাাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবনু্ধ -০৩, ডবেযাত রডতিান ও সাংস্থা, 
ডশল্প ও সাংস্কডৃত, বাাংলা সাংবাদপত্র, বাাংলা সাডহতয 

W-07 
Group verbs, Number, Idioms & phrases, Vocabulary (R-U), 

Appropriate preposition (Q, R) 

ঐডতহাডসে স্থান ও দশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি, ডবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকদশ, পদে ও 
পুরস্কার, ক্র্ীড়ািেৎ, মসরা ২০, স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মিলা পডরডচডত 

W-08 
One word substitution, Analogy, Literature, Vocabulary 

(V,W,Z), Appropriate preposition (S-Z) 

িাতীয় সাংসদ, ডবশ্বাঙ্গকন বাাংলাকদশ, িাতীয় ডবষয়াবডল, ডবডভন্ন তে, পণূিরূপ: 
বাাংলাকদশ, সাম্প্রডতে তথযাবডল: বাাংলাকদশ 

W-09 
Previous years’ questions (Medical + Dental), Previous years’ 

questions (10th – 40th BCS) 

ডবেত বছকরর রশ্নসেহূ (Medical + Dental), ডবেত বছকরর রশ্নসেহূ 

(10th – 40th BCS) 
 

মেডিকেল + ভাডসিডট েযাথ মরাগ্রাে-২০২০ 
ডবষয়ডভডিে ক্লাকসর ডসকলবাস (ক্র্যাশ ডরডভশন মোসি) 

 

িীবডবজ্ঞান 

লেকচার  সিলেবাি 

B-01 
অধ্যায়-০৪ : মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও িঞ্চােন (২য় পত্র) + Noun, Vocabulary (A,B) 
অধ্যায়-০৫ : মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বািসিয়া ও শ্বিন (২য় পত্র) + বাাংলাকদশ পডরডচডত, ভূ- রেৃডত, আয়তন ও সীো, সীোন্ত ও ডছটেহল 

B-02 
অধ্যায়-০৬ : মানব শারীরতত্ত্ব : বর্্জয ও সনষ্কাশন (২য় পত্র) + Adjective,  Appropriate preposition (C) 
অধ্যায়-০৩ : পসরপাক ও লশাষণ (২য় পত্র) + জ্বালাডন, ডবদ্যযৎবযবস্থা ও েডনিসম্পদ, ে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, সাংবাদোধযে 

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 : অণরু্জীব (১ম পত্র) + বাাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবনু্ধ -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 সাংস্থায় বাাংলাকদশ 

B-08 
অধ্যায়-০৯ : উসিে শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) + One word substitution, Appropriate preposition (S,T) 
অধ্যায়-১১ : র্জীবপ্রযসুক্ত (১ম পত্র) + িাতীয় সাংসদ, ডবশ্বাঙ্গকন বাাংলাকদশ 

B-09 

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

https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login


B-10 

অধ্যায়-০২ : প্রাসণর পসরসচসত (ঘািফস িং) (২য় পত্র) + Previous years’ questions (Medical + Dental) 
অধ্যায়-১১ : সর্জনতত্ত্ব ও সববত্ন (২য় পত্র) + ডবেত বছকরর রশ্নসেহূ (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 বছকরর রশ্নসেহূ (26th – 40th BCS) 
অধ্যায়-১২ : র্জীলবর পসরলবশ, সবস্তার ও িিংরক্ষণ (১ম পত্র) 

রসায়ন 
C-01 অধ্যায়-০২ : গুণগত রিায়ন (১ম পত্র) + Proverb, Appropriate preposition (A,B) + বকঙ্গাপসাের, সেদু্র সসেত, দ্বীপ, উপতযো, পাহাড়-পবিত 
C-02 অধ্যায়-০৩ : লমৌলের পয্ায়বতৃ্ত ধ্ম্ ও রািায়সনক বন্ধন (পযা্য়বতৃ্ত ধ্ম্ অিংশ) (১ম পত্র) + Degree of comparison, Vocabulary (F,G) + পাডন বণ্টন চুডক্ত, নদ-নদী 

C-03 
অধ্যায়-০৩ : লমৌলের পযা্য়বতৃ্ত 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) + েঘুল আেল 
C-05 অধ্যায়-০৪ : রািায়সনক পসরবত্ন (১ম পত্র) + Correction of sentence, Appropriate preposition (L,M) + বাাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবনু্ধ -০১ 

C-06 

অধ্যায়-০২ : শর্জব রিায়ন (সিব মযৌে ও এর মেডণডবভাে, সেকোত্রীয় মেডণ, কায্করী েূলে, নােেরণ, সোণতুা, সিব ডবডক্র্য়ার ডক্র্য়াকেৌশল, অযাকরাকেডটে 

হাইলড্রাকাব্ন, অযালকেন অযালডেন, অযােকাইন, অযােকাইে ও অযারাইে হ্যাোই  ) (২য় পত্র) + Parallelism, Clauses, Vocabulary (P,Q) + ডবেযাত 
রডতিান ও সাংস্থা, ডশল্প ও সাংস্কডৃত 

C-07 

অধ্যায়-০২ : শর্জব রিায়ন (ডগ্রেনািি ডবোরে, অযালকোহল ও ইথার, অযালডিহাইি, ডেকটান, সিব এডসি ও এর িাতেসেূহ, অযাডেন, িায়াকিাডনয়াে লবণ, সিিাসরন, 
লফনে, মিটল, পযারাডসটােল, নাইকরাডিসাডরন ও ডটএনডট, সিব মযৌকের ডবশুদ্ধতা ও শনাক্তেরকণ েলনাঙ্ক ও সূ্ফটনাকঙ্কর ভূডেো, IR spectroscopy, বাকয়াঅণ ুও 
পডলোরেরণ) (২য় পত্র) + Number, Appropriate preposition (Q, R) + পদে ও পরুস্কার, ক্র্ীড়ািেৎ, মসরা ২০ 

C-08 
অধ্যায়-০৫ : কম্মুখী রিায়ন (১ম পত্র) + Analogy, Vocabulary (V,W,Z) 
অধ্যায়-০৩ : পসরমাণগত রিায়ন (২য় পত্র) + িাতীয় 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 বছকরর রশ্নসেহূ (10th – 25th BCS) 

পদাথিডবজ্ঞান 

P-01 

অধ্যায়-০২ : লভক্টর (১ম পত্র) + Pronoun, Adverb, Vocabulary (C,D,E) + োডট, েৃডষি সম্পদ, বনিসম্পদ 
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) + উপিাডত বা কু্ষদ্র নকৃোিী 
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) + বাডণিয, আেদাডন-রপ্তাডন 
অধ্যায়-০৭ : পোলথ্র গাঠসনক ধ্ম্ (১ম পত্র) 

P-04 

অধ্যায়-০৩ : চে তস ৎ (২য় পত্র) + Narration, Appropriate preposition (I,J,K) + বাাংলায় নবাবী শাসন 
অধ্যায়-০৪ : তস ৎ প্রবালহর লচৌম্বক সিয়া ও চুম্বকত্ত্ব (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 : পযা্য়বসৃত্তক গসত (১ম পত্র) + বাাংলাকদকশর েুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবনু্ধ -০২ 
অধ্যায়-০৯ : তরঙ্গ (১ম পত্র) 

P-06 

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

P-07 

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

ইাংকরডি 

E-01 
Noun, Proverb, Gerund & verbal noun, Pronoun, Adverb, Adjective, Degree of comparison, Verbs, Right form of verbs, Vocabulary (A-G) & 

Appropriate preposition (A-C) 

E-02 
Tense, Sequence of tense, Modal auxiliaries, Conditionals, Voice, Narration, Preposition, Correction & Transformation of sentence, Translation, 

Vocabulary (H-N) & Appropriate preposition (D-N) 

E-03 
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 

বাাংলাকদশ পডরডচডত, ভূ- রেৃডত, আয়তন ও সীো, সীোন্ত ও ডছটেহল, বকঙ্গাপসাের, সেুদ্র সসেত, দ্বীপ, উপতযো, পাহাড়-পবিত, োডট, েৃডষি সম্পদ, বনিসম্পদ, 
জ্বালাডন, ডবদ্যযৎবযবস্থা ও েডনিসম্পদ, েৎসয ও রাডণসম্পদ, পাডন বণ্টন চুডক্ত, নদ-নদী, উপিাডত বা কু্ষদ্র নকৃোিী, ডশক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও ডচডেৎসা, বাডণিয, আেদাডন-
রপ্তাডন, মযাোকযাে বযবস্থা, িাে ও মটডলকযাোকযাে, সাংবাদোধযে, েুঘল আেল ও বাাংলায় নবাবী শাসন, পাডেস্তান আেল, বাাংলাকদকশর েুডক্তযদু্ধ ও স্বাধীনতা, বঙ্গবনু্ধ,  
ডবেযাত রডতিান ও সাংস্থা, ডশল্প ও সাংস্কডৃত, বাাংলা সাংবাদপত্র, বাাংলা সাডহতয, ঐডতহাডসে স্থান ও দশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি, ডবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকদশ, পদে ও 
পরুস্কার, ক্র্ীড়ািেৎ, মসরা ২০, স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মিলা পডরডচডত, িাতীয় সাংসদ, ডবশ্বাঙ্গকন বাাংলাকদশ, িাতীয় ডবষয়াবডল, ডবডভন্ন তে, পূণিরূপ: বাাংলাকদশ, 
সাম্প্রডতে তথযাবডল: বাাংলাকদশ 



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 সাংেযা ও অসেতা (২য় পত্র) 
অধযায়-০২: মযাোেয়ী মরাগ্রাে (২য় পত্র) 
অধযায়-০৩: িডটল সাংেযা (২য় পত্র) 

M-03 
অধযায়-০২: মভক্টর (১ে পত্র) 
অধযায়-০৩: সরলকরো (১ে পত্র) 

M-04 
অধযায়-০৪: বিৃ (১ে পত্র) 
অধযায়-০৬ : মোডণে (২য় পত্র) 

M-05 

অধযায়-০৬ : ডত্রকোণডেডতে অনুপাত (১ে পত্র) 
অধযায়-০৭ : সাংযকু্ত 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) 

M-06 অধযায়-০৯: অন্তরীেরণ (১ে পত্র) 
M-07 অধযায়-১০: মযােিীেরণ (১ে পত্র) 

M-08 

অধযায়-০১: েযাডরক্স ও ডনণিায়ে (১ে পত্র) 
অধযায়-০৪: বহুপদী ও বহুপদী সেীেরণ (২য় পত্র) 
অধযায়-০৫: ডদ্বপদী ডবস্তডৃত (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 : পয্ায়বসৃত্তক 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 চুম্বকত্ত্ব (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 : আধ্সুনক পোথ্সবজ্ঞালনর সচূনা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : পরমাণরু 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) 



ভাডসিডট ‘ঘ’ মস্পশাল মরাগ্রাে-২০২০ (অনলাইন) 
ডবষয়ডভডিে ক্লাকসর ডসকলবাস 

ইাংকরডি 
লেকচার  সিলেবাি 

E-01 
Noun & its Classification, Preposition & Conjunction, Redundancy, Dangling Modifier, Translation, Vocabulary (A, B, C), 

Appropriate Preposition (A, B, C) 

E-02 
Pronoun & its Classification, Parallel Structure, Affirmative & Negative Agreement, Pin Point Error Detection, Vocabulary (D, 

E), Appropriate Preposition (D, E), Free Hand Writting 

E-03 
Verb & its Classification, Right From of verb, Modal Auxiliaries, Conditionals, Suffix Prefix, Vocabulary (F, G, H), Appropriate 

Preposition (F, G, H), Poem Analysis 

E-04 
Adverb & Inversion, Causative, Subjunctive, Narration, Miscellaneous Problems, Voice, Completing Sentence, Linkers, 

Vocabulary (I, J, K), Appropriate Preposition (I, J, K) 

E-05 
Non-Finite Verb, Transformation, Sentence Correction, Spelling, Misused Words, Group Verbs, Foreign Words, Vocabulary (L, 

M, N), Appropriate Preposition (L, M, N) 

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 

সাধারণ জ্ঞান 

GK-01 

বাাংলাদেশ পরিরিরি, ভূ- প্রকৃরি ও জলবায়ু, বাাংলাদেদশি আযিন ও সীমা, রিটমহল, সীমান্ত, বদগাপসাগি, সম়ুদ্র সসকি, দ্বীপ, বাাংলাদেদশি হৃে, জলপ্রপাি ও ঝিনা, 
উপিযকা, পাহাড়-পববি, িি, রবল, হাওড় ও বাাঁওড়, ইদকাপাকব, সাফারি পাকব, মারট, কৃরিজ সম্পে, বাাংলাদেদশি বনজসম্পে, জ্বালারন, রবে়ুবযবস্থা ও খরনজসম্পে, মৎসয 
ও প্রারিসম্পে, রশল্প-কািখানা, বাাংলাদেদশি নে-নেী, সসি প্রকল্প, বাাঁধ ও বনযা রনযন্ত্রি, পারন বণ্টন ি়ু রি ও পারন সশাধিাগাি, প্রাকৃরিক ে়ুদ ব্াগ, বাাংলাদেদশি জনসাংখযা, 
আেমশুমারি, উপজারি বা ক্ষ়ু দ্র নৃদগাষ্ঠী 

GK-02 

রশক্ষাবযবস্থা, রবশ্বরবেযালয, স্বাস্থয ও রিরকৎসা, বাাংলাদেদশি ইরপদজড, অর্বনীরি, বাদজট, অর্বননরিক পরিকল্পনা, কি ও িাজস্ব, আমোরন-িপ্তারন, সবদেরশক 
রবরনদযাগ ও বারিজয, বযাাংরকাং বযবস্থা, বীমা, ম়ুদ্রাবযবস্থা, এনরজও, স্াগাদ্াগ বযবস্থা, ডাক ও সটরলদ্াগাদ্াগ। বাাংলাদেদশি রবখযাি প্ররিষ্ঠানসমূহ ও 
জাে়ুঘি, রশল্প ও সাংসৃ্করি, সাংবােপত্রসমূহ, বাাংলা সারহিয, বাাংলাদেদশি রবখযাি বযরিবগব ও নািী, ঐরিহারসক স্থান ও েশবনীয স্থাপনা, বাাংলাদেদশি 
উদলখদ্াগয ও স্মিিীয ঘটনা, বাাংলাদেদশি রবরভন্ন ি়ু রি ও সনে, বাাংলাদেদশি। পিিাষ্ট্রনীরি, কূটননরিক রমশন, রবরভন্ন রবশ্ব সাংস্থায বাাংলাদেশ, 
বাাংলাদেদশি পেক ও প়ুিস্কাি, বাাংলাদেদশি ক্রীড়াজগৎ 

GK-03 

প্রািীন বাাংলাি ইরিহাস ও জনপে, প্রািীন বাাংলাি িাজধানী, প্রািীন ়্ুগ, উপমহাদেদশ ও বাাংলায ম়ুসরলম শাসন, ইউদিাপীযদেি আগমন ও রিরটশ 
শাসন, রবরভন্ন সাংস্কাি আদদালন ও বাাংলাি জাগিি, রিরটশ ভািি, পারকস্তান আমল, বাাংলাদেদশি ম়ুরি ়্ুদ্ধ ও স্বাধীনিা, ভািা আদদালনরভরিক ও 
ম়ুরি ়্ুদ্ধরভরিক ভাস্ক্ব 

GK-04 

বাাংলাদেদশি সাংরবধান ও সাাংরবধারনক পেসমূহ, বাাংলাদেদশি রবরভন্ন প্ররিষ্ঠান ও সাংস্থা, বাাংলাদেদশি স্থানীয সিকাি বযবস্থা, সজলা ও রবভাগ পরিরিরি, রসরট 
কদপবাদিশন, বাাংলাদেদশি জািীয সাংসে, বাাংলাদেদশি রনববািন করমশন, বাাংলাদেদশি আইন ও রবিাি রবভাগ, বাাংলাদেশ সিকারি কমব করমশন, নযাযপাল, ে়ুনবীরি 
েমন করমশন, বাাংলাদেদশ প্ররিিক্ষা ও সশস্ত্র বারহনী, রবশ্বাগদন বাাংলাদেশ, বাাংলাদেদশি জািীয রবিযাবলী, জািীয ও অনযানয রেবস, ঐরিহারসক স্থাদনি প্রািীন 
নাম, বাাংলাদেদশি প্রর্ম, বৃহিম ও ক্ষ়ু দ্রিম 

GK-05 

পৃরর্বীি পরিরিরি, মহাদেশ, সেশ, িাজধানী, জনসাংখযা, রবরভন্ন সেদশি ভািা, জারি ও উপজারি, মহাদেশ পরিরিরিিঃ এরশযা মহাদেশ, ইউদিাপ মহাদেশ, 
আরিকা মহাদেশ, উিি আদমরিকা মহাদেশ, েরক্ষি আদমরিকা মহাদেশ, ওদশরনযা মহাদেশ, উপরনদবশ ও রনযন্ত্রিাধীন অঞ্চল, রবদশ্বি অঞ্চল পরিরিরি, 
অনযানয রবদশি অঞ্চল পরিরিরি, রবদশ্বি করিপয দ্বীপ ও অঞ্চল, সেশ সাংক্রান্ত অনযানয ির্য, নগি, িাজধানী, সমগারসরট ও সমটারসরট, রবরভন্ন সেদশি 
জািীয পিাকা, রবদশ্বি রবরভন্ন সেদশি জািীয প্রিীক ও আইনসভা, সিকাি ও িাষ্ট্রপ্রধান, িাজননরিক েল, িাজননরিক ও কূটননরিক পরিভািা 

GK-06 

রবরভন্ন সেদশি পরিবরিবি নাম, রবরভন্ন স্থাদনি পরিবরিবি নি়ু ন নাম, রকি়ু সেদশি পূবব ও বিবমান িাজধানী, করিপয সভৌদগারলক উপনাম, উদেখদ্াগয 
রবখযাি সীমাদিখা, রবদশ্বি রকি়ু প্রিারলি নাম, রবদশ্বি মহাসাগি- সাগি- উপসাগি, সম়ুদ্রসীমা রবিযক আইন-আোলি, সম়ুদ্র বদি, রবদশ্বি 
সম়ুদ্রবদিরবহীন বা স্থলদবরিি সেশ, রবদশ্বি নে-নেী, নেী িীিবিবী শহি, রবদশ্বি রবখযাি হ্রে, জলপ্রপাি, খাল, দ্বীপ, অন্তিীপ, রবদশ্বি রবখযাি পববি ও 
পববিমালা, রগরিপর্, মরুভূরম, আদেযরগরি, রবদশ্বি বৃহিম ক্ষ়ু দ্রিম, েীঘবিম, উচ্চিম, প্রর্ম, গভীিিম, দ্রুিিম, রবদশ্বি কৃরিজসম্পে, বনজসম্পে ও 
মৎসযসম্পে, রবদশ্বি খরনজসম্পে, রবদশ্বি প্রািী ও প্রারিজ সম্পে, রবদশ্বি অর্ব ও বযাাংরকাং বযবস্থা: রবশ্ব অর্বনীরি, রবদশ্বি রশল্পকািখানা ও রশল্পজাি দ্রবয, 
রবদশ্বি রশক্ষা, স্বাস্থয ও রিরকৎসা, রবদশ্বি পরিবহন ও স্াগাদ্াগ, রবশ্ব ডাকবযবস্থা, রবদশ্বি গিমাধযম, করম্পউটাি ও ির্যপ্র ়্ুরি, রবদশ্বি জাে়ুঘি, রিরড়যাখানা 
ও লাইদিরি, রবদশ্বি স্থাপিয-স্থাপনা ও ভাস্ক্ব, ওযাল, স্কযাি ও ভবন, রবখযাি শহি ও স্থান 



GK-07 

প্রর্ম রবশ্ব ়্ুদ্ধ, লীগ অফ সনশনস, রদ্বিীয রবশ্ব ়্ুদ্ধ, রবদশ্বি সাংস্থা-সাংগঠন, জারিসাংঘ, জারিসাংদঘি রবদশিারযি সাংস্থা, আন্তজবারিক সম়ুদ্র িলািল সাংস্থা (IMO), 
রবশ্ব বারিজয সাংস্থা (WTO), মানবারধকাি রবিযক জারিসাংঘ হাইকরমশনাদিি কা ব্ালয, আন্তজবারিক অপিাধ আোলি (ICC)। আন্তজবারিক িাজননরিক 
সজাট: ইসলামী সহদ্ারগিা সাংস্থা (OIC), সজাট রনিদপক্ষ আদদালন (NAM), কমনওদযলর্, ইউদিাপীয ইউরনযন (EU), আঞ্চরলক িাজননরিক সজাট: আিব 
লীগ, আরিকান ইউরনযন (AU), উপসাগিীয সহদ্াগী সাংস্থা (GCC), আন্তজবারিক অর্বননরিক সজাট: D-8, CIRDAP, G-77, APEC, Colombo Plan, 
OPEC, G-20, আঞ্চরলক অর্বননরিক সজাট: ASEAN, SAARC, BIMSTEC, BENELUX, এরশযান উন্নযন বযাাংক (ADB), ইসলারমক উন্নযন বযাাংক (IDB) 

GK-08 

আঞ্চরলক বারিজয ি়ু রি,  আঞ্চরলক সামরিক সজাট, NATO, আন্তজবারিক সসবা সাংস্থা, রবদশ্বি মানবারধকাি সাংস্থা, পরিদবশ রবিযক সাংস্থা, রবরভন্ন সাংস্থাি 
সেি েপ্তি, রবরভন্ন সেদশি সবদেরশক সাহা্য সাংস্থা, রবদশ্বি সগরিলা বারহনী, রবদশ্বি প়ুিস্কাি ও সম্মাননা, রবশ্ব ক্রীড়াগন, রবদশ্বি সপ্তাশ্চ্ব, িরিি গ্রন্থ, 
রবখযাি বযরি ও উরি, রবদশ্বি রবখযাি বযরিদেি উপারধ, নািী রবশ্ব, রবশ্বখযাি রিত্রকমব ও রিত্ররশল্পী, রবদশ্বি ইরিহাস ও সভযিা, রবশ্ব পরিদবশ, রবখযাি 
়্ুদ্ধ ও সামরিক অরভ্ান, রকি়ু আদলারিি রবপ্লব, রবদশ্বি সীমান্তবারহনী, রবদশ্বি সগাদযদা সাংস্থা, আন্তজবারিক প়ুরলশ, রবদশ্বি সদম্মলন, ি়ু রি ও সনে, 
রবদশ্বি ধমব, আন্তজবারিক রেবস, বিব ও েশক, সসৌিজগৎ ও সভৌদগারলক আদলািনা, রবজ্ঞানরভরিক প্রশ্ন, পূিবরূপ। 

বাাংলা 

Ba-01 
১ম পত্র পেয: অপরিরিিা, আহ্বান       করবিা: ঐকিান, আরম রকাংবেরন্তি কর্া বলরি 

২য পত্র বাাংলা সরহিয ও সারহদিযি ইরিহাস, বাাংলা ভািা, বযাকিি, ধ্বরন ও বিব, ি-ত্ব ও ি-ত্ব রবধান, শুরদ্ধকিি, 

Ba-02 
১ম পত্র গেয: বাযান্নি রেনগুদলা, োজ়ুঘদি সকন ্াব     করবিা: রবভীিদিি প্ররি সমঘনাে, সসই অস্ত্র 
২য পত্র ধ্বরন পরিবিবন, সরি, ধাি়ু , শদেি সেরিরবভাগ, সমার্বক শে/প্ররিশ্বে 

Ba-03 
১ম পত্র গেয: আমাি পর্, সনকদলস    করবিা: সামযবােী, নূিলেীদনিি কর্া মদন পদড় ্ায 

২য পত্র উপসগব ও অন়ুসগব, রদ্বরুি শে, বিন, প়ুরুি ও স্ত্রীবািক শে, সাংখযাবািক শে, পারিভারিক শে 

Ba-04 
১ম পত্র গেয: মারস-রপরস, সিইনদকাট      করবিা: সফব্রুযারি ১৯৬৯, িদি আমাি অনারে অরস্থ 

২য পত্র কািক ও রবভরি, রক্রযাি ভাব ও কাল, বাাংলা অন়ুজ্ঞাা, পোরেি রনদেবশক, ্রি বা সিে রিহ্ন, এক কর্ায প্রকাশ বা বাকয সাংদকািন 

Ba-05 
১ম পত্র গেয: রবড়াল, জীবন ও বৃক্ষ     করবিা: এই পৃরর্বীদি এক স্থান আদি, সলাক-সলাকান্তি   উপনযাস: লালসাল়ু 
২য পত্র সমাস, বাকয প্রকিি, বািয এবাং বািয পরিবিবন, উরি পরিবিবন, বাগধািা 

Ba-06 
১ম পত্র গেয: িািাি ে়ুক্ষ়ু , মহাজাগরিক রকউদিটি      করবিা: িাহাদিই পদড় মদন, আঠাদিা বিি বযস    নাটক: রসিাজউদদৌলা 
২য পত্র প্রকৃরি ও প্রিযয, পে-প্রকিি, রবপিীি শে, প্রবাে-প্রবিন, বগান়ুবাে 

 
Math-01 সাংেযা ডসডরি, ল.সা.গু ও ে.সা.গু, ভগ্াাংশ, ঐডেে ডনয়ে, শতেরা ও লাভ ক্ষডত, সুদ-আসল, অনুপাত ও সোনুপাত 
Math-02 বীিেডণত, োন ডনণিয়, সচূে ও লোডরদে, িযাডেডত, ডত্রকোণডেডত ও পডরডেডত, পডরোপ ও এেে, মসট, ধারা 

োনডসে দক্ষতা 

IQ-01 
রকক্তর সম্পেি, সম্ভাবযতা-অসম্ভাবযতা, ডবন্যাস ও সোকবশ ও ডসদ্ধান্ত গ্রহকণর ক্ষেতা, ডদে-ডনকদিশনা, পডরডস্থডত, সাদশৃয, ডবচার ও মবাধশডক্ত অভীক্ষা, 
মযৌডক্তে মভনডচত্র, অথিপণূি শব্দডবন্যাস, মরো ডচকত্রর সাংেযা েণনা, সতযতা যাচাই ও ডসদ্ধান্ত গ্রহণ 

IQ-02 
বণিোলা উপো, শকব্দর মেণী ডবভাে, সেয় এবাং ডিডগ্র, পডিো, ডসডরি, শুদ্ধ বানান, যাডিে দক্ষতা ও অবস্থান ডনণিয়, োডণডতে যডুক্ত, শব্দ ডবন্যাস, 
ডবকশষত্ব েলূযায়ন, ভাবাথি অনুধাবন এবাং শনূ্যস্থান পরূণ 

োধযডেে আইডসডট 

ICT-01 

েডম্পউটারঃ েডম্পউটাকরর ইডতহাস, েিন, অঙ্গসাংেিন, সাংেযা পদ্ধডত, ইনপটু, আউটপটু ডিভাইস এবাং ইনপটু-আউটপটু ডিভাইস, OMR, OCR, 

MICR, RAM, ROM, CPU, মেকোডর, ALU, হািিওয়যার, সিটওয়যার, অপাকরডটাং ডসকস্ট্ে, ইন্টারকনট, ব্লটুুথ, ওয়াইিাই, ওয়াইেযাক্স, মিসবুে, 
পণূিরূপ-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 সাংক্র্ান্ত মযকোন তকথযর িন্য 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, আডিেপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনের-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাে-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪ 
েডতডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বাসাকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবাড়ী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩ 
দডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, োিীপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১, নারায়ণেি-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাোর বাইকরর শাোসেূহ : েয়েনডসাংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারেি-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, িাোলপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩, পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডসরািেি-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
সসয়দপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুড়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩, িয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডদনািপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৮ িাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 
রািশাহী-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৪, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবেি-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, নরডসাংদী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪, কুডেো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, মনায়াোলী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, মিনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০ 
চট্টগ্রাে (চেবািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, চট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


