
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, দুপরু ২:১৫ টা এবাং সন্ধ্যা ৭:৩০ টা ডবোল ৪:৪৫ টা 

ক্লাস ও এক্সাে রুডটন 
(৭ে, ৮ে, ৯ে ও ১০ে সপ্তাহ) 

তাডরখ ও বার লাইভ ক্লাস (ডনি ডনি বযাচ টাইে অনুযায়ী) লাইভ এক্সাে (সোল ০৮ টা মথকে রাত ১০ টা পযিন্ত চলকব) 
০১.১২.২০ (েঙ্গলবার) Live Class (B-07) Varsity Daily Exam (M-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০২.১২.২০ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-06 (B-6, C-6, P-6, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-06 (B-6, C-6, P-6, 
M-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) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-06) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (Ba-02) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
০৩.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-07) Medical Daily Exam (B-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 
০৪.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (P-07) Medical Daily Exam (C-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 
০৫.১২.২০ (শডনবার) Live Class (E-04) Medical Daily Exam (P-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 
০৬.১২.২০ (রডববার) Live Class (M-07) Medical Daily Exam (E-04) MCQ (50×1=50); 25 min. 
০৭.১২.২০ (মসােবার) Live Class (E-03) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
০৮.১২.২০ (েঙ্গলবার) Live Class (B-08) Varsity Daily Exam (M-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৯.১২.২০ (বধুবার) 

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

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-07) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (GK-03) SP. GHA Varsity Daily Exam (E-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
১০.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-08) Medical Daily Exam (B-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 
১১.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (P-08) Medical Daily Exam (C-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 
১২.১২.২০ (শডনবার) Live Class (GK-03) Medical Daily Exam (P-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 
১৩.১২.২০ (রডববার) Live Class (M-08) Medical Daily Exam (GK-03) MCQ (50×1=50); 25 min. 
১৪.১২.২০ (মসােবার) Live Class (Ba-03) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
১৫.১২.২০ (েঙ্গলবার) Live Class (B-09) Varsity Daily Exam (M-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৬.১২.২০ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-08 (B-8, C-8, P-8, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-08 (B-8, C-8, P-8, 
M-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) 

রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-08) এ অনুডিত হকব। 

Live Class (E-04) SP. GHA Varsity Daily Exam (Ba-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
১৭.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-09) Medical Daily Exam (B-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 
১৮.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (P-09) Medical Daily Exam (C-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৯.১২.২০ (শডনবার) 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) 

২০.১২.২০ (রডববার) Live Class (M-09) Medical Daily Exam (P-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

Live Class (MP-01) Varsity Daily Exam (M-09) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

২৩.১২.২০ (বধুবার) 

Medical Standard Weekly Exam-09 (B-9, C-9, P-9, GKE) MCQ (100×1=100); 45 min. এবাং Varsity Standard Weekly Exam-09 (B-9, C-9, P-9, 
M-9, 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-09) এ অনুডিত হকব। 
Live Class (Ba-04) SP. GHA Varsity Daily Exam (GK-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৪.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-10) Medical Daily Exam (B-10) MCQ (50×1=50); 25 min. 
২৫.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (P-10) Medical Daily Exam (C-10) MCQ (50×1=50); 25 min. 
২৬.১২.২০ (শডনবার) Live Class (E-05) Medical Daily Exam (P-10) MCQ (50×1=50); 25 min. 
২৭.১২.২০ (রডববার) Live Class (M-10) Medical Daily Exam (E-05) MCQ (50×1=50); 25 min. 

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

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. 

 

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-07 
Narration, Preposition, Correction of sentence-01, Vocabulary (J-
M), Appropriate preposition (G, H) 

বাডর্িয, আেিাডন-রপ্তাডন, বযাাংডোং, বীো ও েুদ্রাবযবস্থা, এনডিও, মযাোকযাে বযবস্থা, 
িাে ও মটডলকযাোকযাে, সাংবািোধ্যে, েডম্পউটার ও তথযরযডুক্ত: বাাংলাকিশ, ডবখযাত 
রডতিান ও সাংস্থা, িাদুঘর 

W-08 

Correction of sentence-02, Transformation of sentence (Simple, 
complex, compound), Transformation of sentence (Assertive, 
negative, interrogative, imperative, optative, exclamatory), 
Appropriate preposition (I- L), Vocabulary (N),  

ডশল্প ও সাংস্কডৃত, বাাংলা সাংবািপত্র, বাাংলা সাডহতয, ডবখযাত বযডক্তবেি, ঐডতহাডসে 
স্থান ও িশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি 

W-09 
Translation, Affirmative & negative agreement, Parallelism, 
Vocabulary (O, P), Appropriate preposition (M, N) 

উকেখকযােয ও স্মরনীয় ঘটনা, ডবডভন্ন চুডক্ত ও সনি, পররাষ্ট্রনীডত, কূটননডতে ডেশন, 
ডবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকিশ, পিে ও পুরস্কার 

W-10 
Clauses, Pin point error detection, Spelling-01, Vocabulary (Q), 
Appropriate preposition (O-Q) 

ক্রীড়ািেৎ, মসরা ২০, রাচীন বাাংলার ইডতহাস, িনপি, শাসনােল, উপেহাকিকশ ও 
বাাংলায় েুসডলে শাসন, েুঘল আেল ও বাাংলায় নবাবী শাসন 

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


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

িীবডবজ্ঞান 
লেকচার  সিলেবাি 

B-07 
অধযায়-০৭ : মানব শারীরতত্ত্ব : চেন ও অঙ্গচােনা (মপডশডটশয মথকে  মশষ পর্যন্ত) (২য় পত্র) + Narration, Vocabulary (J,K) 
অধযায়-১০ : মানবলেলের প্রসতরক্ষা (২য় পত্র) + বাডর্িয, আেিাডন-রপ্তাডন, বযাাংডোং, বীো ও েুদ্রাবযবস্থা 

B-08 অধযায়-০১ : লকাষ ও এর গঠন (১ম পত্র) + Correction of sentence-02, Appropriate preposition (I, J) + ডশল্প ও সাংস্কডৃত 
B-09 অধযায়-০৮ : মানব শারীরতত্ত্ব : িমন্বয় ও সনয়ন্ত্রণ (২য় পত্র) + Translation-01,  Vocabulary (O) + উকেখকযােয ও স্মরনীয় ঘটনা, ডবডভন্ন চুডক্ত ও সনি 
B-10 অধযায়-০৩ : লকাষ রিায়ন (১ম পত্র) + Clauses, Appropriate preposition (O, P) + ক্রীড়ািেৎ, মসরা ২০ 

রসায়ন 
C-07 অধযায়-০৪ : রািায়সনক পসরবতযন (১ম পত্র) + Preposition, Appropriate preposition (G, H) + এনডিও, মযাোকযাে বযবস্থা, িাে ও মটডলকযাোকযাে, সাংবািোধ্যে 

C-08 
অধযায়-০২ : জৈব রিায়ন (জিব মযৌে ও এর মেডর্ডবভাে, সেকোত্রীয় মেডর্, কার্যকরী েূলে, নােেরর্, সোর্তুা, জিব ডবডক্রয়ার ডক্রয়াকেৌশল, অযাকরাকেডটডসডট) (২য় পত্র) + 
Transformation of sentence (Simple, complex, compound), Vocabulary (N) + বাাংলা সাংবািপত্র, বাাংলা সাডহতয 

C-09 
অধযায়-০২ : জৈব রিায়ন (অযাকরাকেডটে োইলরাকাবযন, অযালকেন, অযালডেন, অযােকাইন, অযােকাইে ও অযারাইে হ্যাোইড, ডগ্রেনািি ডবোরে) (২য় পত্র) + Translation-

02,  Appropriate preposition (M, N) + পররাষ্ট্রনীডত, কূটননডতে ডেশন, ডবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকিশ 

C-10 
অধযায়-০২ : জৈব রিায়ন (অযালকোহল, ইথার, অযালডিহাইি, ডেকটান, জিব এডসি ও এর িাতেসেূহ) (২য় পত্র) + Pin point error detection, Vocabulary (Q) + রাচীন 
বাাংলার ইডতহাস, িনপি, শাসনােল 

পিাথিডবজ্ঞান 

P-07 
অধযায়-০৪ : তসিৎ প্রবালের লচৌম্বক সিয়া ও চুম্বকত্ত্ব (২য় পত্র) + Correction of sentence-01, Vocabulary (L,M) 
অধযায়-০৫ : তসিৎলচৌম্বকীয় আলবশ ও পসরবতযী প্রবাে (২য় পত্র) + েডম্পউটার ও তথযরযডুক্ত: বাাংলাকিশ, ডবখযাত রডতিান ও সাংস্থা, িাদুঘর 

P-08 
অধযায়-০১ : ল ৌতৈগৎ ও পসরমাপ (১ম পত্র) + Transformation of sentence (Assertive, negative, interrogative, imperative, optative, exclamatory), Appropriate 

preposition (K, L) + ডবখযাত বযডক্তবেি, ঐডতহাডসে স্থান ও িশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি 
অধযায়-০৭ : পোলথযর গাঠসনক ধময (১ম পত্র) 

P-09 
অধযায়-০৮ : পর্যায়বসৃিক গসত (১ম পত্র) + Affirmative & negative agreement, Parallelism, Vocabulary (P) 
অধযায়-০৯ : তরঙ্গ (১ম পত্র) + পিে ও পুরস্কার 

P-10 
অধযায়-১০ : আেশয গযাি ও গযালির গসততত্ত্ব (১ম পত্র) + Spelling-01, Appropriate preposition (P,Q) 
অধযায়-০৩ : চে তসিৎ (২য় পত্র) + উপেহাকিকশ ও বাাংলায় েুসডলে শাসন, েুঘল আেল ও বাাংলায় নবাবী শাসন 

উচ্চতর েডর্ত 

M-07 
অধ্যায়-০৯: অন্তরীেরর্ (১ে পত্র) [পযিায় ক্রডেে অন্তরীেরর্, ডনডিিষ্ট ডবন্দুকত বক্রকরখার ঢাল, স্পশিে ও অডভলকম্বর পডরবতিকনর হার ডহকসকব অন্তরি, ক্রেবধ্িোন-ক্রেরাশোন, 
ফাাংশকনর চরেোন, লঘুোন ও গুরুোকনর রকয়াে]  

M-08 অধ্যায়-১০: মযােিীেরর্ (১ে পত্র) 

M-09 
অধ্যায়-০১: বাস্তব সাংখযা ও অসেতা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২: মযাোেয়ী মরাগ্রাে (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪: বহুপিী ও বহুপিী সেীেরর্ (২য় পত্র) 

M-10 অধ্যায়-০৩: িডটল সাংখযা (২য় পত্র) 

ইাংকরডি 
E-04 Preposition, Correction & transformation of sentence, Translation, Vocabulary (K-N) & Appropriate preposition (G-N) 

E-05 Affirmative & negative Agreement, Parallelism, Clauses, Pin point error detection, Spelling, Group verbs, Vocabulary (O-R) & Appropriate preposition (O-R) 

সাধ্ারর্ জ্ঞান 

GK-03 

ডবখযাত রডতিান ও সাংস্থা, িাদুঘর, ডশল্প ও সাংস্কডৃত, বাাংলা সাংবািপত্র, বাাংলা সাডহতয, ডবখযাত বযডক্তবেি, ঐডতহাডসে স্থান ও িশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- ভাস্কযি, উকেখকযােয ও 
স্মরনীয় ঘটনা, ডবডভন্ন চুডক্ত ও সনি, পররাষ্ট্রনীডত, কূটননডতে ডেশন, ডবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকিশ, পররাষ্ট্রনীডত, কূটননডতে ডেশন, ডবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকিশ, পিে ও পুরস্কার, ক্রীড়ািেৎ, 
মসরা ২০, সাংডবধ্ান ও সাাংডবধ্াডনে পিসেূহ, রাষ্ট্রপডত, রধ্ানেন্ত্রী, ডবডভন্ন েন্ত্রর্ালয়, স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মিলা পডরডচডত,  স্থানীয় সরোর বযবস্থা, ডবভাে ও মিলা পডরডচডত, 
িাতীয় সাংসি, আইন ও ডবচার ডবভাে, ন্যায়পাল, ডবডভন্ন েডেশন, রডতরক্ষা ও সশস্ত্র বাডহনী, ডবশ্বাঙ্গকন বাাংলাকিশ, ডবশ্ব স্বীেৃডতরাপ্ত ডবষয়সেূহ, িাতীয় ডবষয়াবডল, িাতীয় ও অন্যন্য 
ডিবস, ঐডতহাডসে স্থাকনর রাচীন নাে, ডবডভন্ন তে, পরূ্িরূপ: বাাংলাকিশ 

 
 

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

ইাংকরডি 
লেকচার  সিলেবাি 

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) 

সাধ্ারর্ জ্ঞান 

GK-03 
প্রাচীন বাাংলার ইতিহাস ও জনপদ, প্রাচীন বাাংলার রাজধানী, প্রাচীন যুগ, উপমহাদদদে ও বাাংলায় মুসতলম োসন, ইউদরাপীয়দদর আগমন ও তিতিে োসন, তবতিন্ন সাংস্কার আদদালন ও 
বাাংলার জাগরণ, তিতিে িারি, পাতিস্তান আমল, বাাংলাদদদের মুতিযুদ্ধ ও স্বাধীনিা, িাষা আদদালনতিতিি ও মুতিযুদ্ধতিতিি িাস্কযয 

GK-04 
বাাংলাদদদের সাংতবধান ও সাাংতবধাতনি পদসমূহ, বাাংলাদদদের তবতিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাংস্থা, বাাংলাদদদের স্থানীয় সরিার বযবস্থা, জজলা ও তবিাগ পতরতচতি, তসতি িদপযাদরেন, বাাংলাদদদের জািীয় সাংসদ, 
বাাংলাদদদের তনবযাচন িতমেন, বাাংলাদদদের আইন ও তবচার তবিাগ, বাাংলাদদে সরিাতর িময িতমেন, নযায়পাল, দুনযীতি দমন িতমেন, বাাংলাদদদে প্রতিরক্ষা ও সেস্ত্র বাতহনী, তবশ্বাঙ্গদন বাাংলাদদে, 
বাাংলাদদদের জািীয় তবষয়াবলী, জািীয় ও অনযানয তদবস, ঐতিহাতসি স্থাদনর প্রাচীন নাম, বাাংলাদদদের প্রথম, বৃহিম ও কু্ষদ্রিম 

GK-05 

পৃতথবীর পতরতচতি, মহাদদে, জদে, রাজধানী, জনসাংখ্যা, তবতিন্ন জদদের িাষা, জাতি ও উপজাতি, মহাদদে পতরতচতিিঃ এতেয়া মহাদদে, ইউদরাপ মহাদদে, আতিিা মহাদদে, উির আদমতরিা 
মহাদদে, দতক্ষণ আদমতরিা মহাদদে, ওদেতনয়া মহাদদে, উপতনদবে ও তনয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল, তবদশ্বর অঞ্চল পতরতচতি, অনযানয তবদেষ অঞ্চল পতরতচতি, তবদশ্বর িতিপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, জদে 
সাংক্রান্ত অনযানয িথয, নগর, রাজধানী, জমগাতসতি ও জমিাতসতি, তবতিন্ন জদদের জািীয় পিািা, তবদশ্বর তবতিন্ন জদদের জািীয় প্রিীি ও আইনসিা, সরিার ও রাষ্ট্রপ্রধান, রাজননতিি দল, 
রাজননতিি ও িূিননতিি পতরিাষা 

বাাংলা 
Ba-02 

১ম পত্র গদয: বায়ান্নর তদনগুদলা, দাজুঘদর জিন যাব      িতবিা: তবিীষদণর প্রতি জমঘনাদ, জসই অস্ত্র 

২য় পত্র ধ্বতন পতরবিযন, সতি, ধািু, েদের জেতণতবিাগ, সমাথযি েে/প্রতিশ্বদ 

Ba-03 
১ম পত্র গদয: আমার পথ, জনিদলস     িতবিা: সামযবাদী, নূরলদীদনরর িথা মদন পদে যায় 

২য় পত্র উপসগয ও অনুসগয, তদ্বরুি েে, বচন, পুরুষ ও স্ত্রীবাচি েে, সাংখ্যাবাচি েে, পাতরিাতষি েে 

Ba-04 
১ম পত্র গদয: মাতস-তপতস, জরইনদিাি    িতবিা: জেব্রুয়াতর ১৯৬৯, রদি আমার অনাতদ অতস্থ 

২য় পত্র িারি ও তবিতি, তক্রয়ার িাব ও িাল, বাাংলা অনুজ্াা, পদাতেি তনদদযেি, যতি বা জেদ তচহ্ন, এি িথায় প্রিাে বা বািয সাংদিাচন 

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, আডিেপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনের-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাে-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪ েডতডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বাসাকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২ 
বনেী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবাড়ী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩ িডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, োিীপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১ 
নারায়র্েঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
ঢাোর বাইকরর শাখাসেূহ : েয়েনডসাংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, িাোলপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩ 
পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডসরািেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ োইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ জসয়িপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুড়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩ 
িয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডিনািপুর-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 ব্রাþর্বাডড়য়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরডসাংিী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪, কুডেো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, মনায়াখালী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, 
মফনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০ চট্টগ্রাে (চেবািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, চট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


