
    ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
(GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

৪৩তি BCS রলরিত এক্সকু্লরসভ এক্সাি ব্যাচ (অনলাইন)   
 

*    ৪৩তম BCS লিলিত এক্সকু্ললিভ এক্সাম ব্যাচে িব্বচমাট ১৮রি ইভযািচুেশন 

টটস্ট, ০৭রি প্রশ্নব্যাাংক এনািাইলিি ক্লাি, ১৩রি িাব্চেক্ট টটস্ট, ০৬রি 

ফাইনাি মচেি টটস্ট অনুলিত হচব্। 

*    প্রশ্নব্যাাংক এনািাইলিি ক্লাি অনিাইচন Zoom App এর মাধ্যচম অনুলিত হচব্। 

*  প্রলতলট পরীক্ষার তাৎক্ষলিক এনালাইরসস রিড ািট প্রদশবন করা হচব্। 

*   ইভযািচুেশন টটস্ট, িাব্চেক্ট টটস্ট ও ফাইনাি মচেি টটস্ট রিরিক্যারল ও 

 অনলাইন উভে পদ্ধলতচত অনুলিত হচব্। 

*  একেন BCS প্রতযাশী টদশব্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এর টেচকাচনা শািাে পরীক্ষা  

    লদচত পারচব্ এব্াং টেচকাচনা শািা হচত লপ্রচটটে ব্ইিমূহ িাংগ্রহ করচত পারচব্। 

*   Auto SMS এর মাধ্যচম প্রলতলট টরোল্ট টপ্ররি করা হচব্। 

*   িরািলর ব্রাচে এচি অথব্া অনিাইন টপচমটট এর মাধ্যচম ভলতব হওো োচব্। 

*   লব্স্তালরত োনচত অথব্া অনিাইচন ভলতব হচত লভলেট করুন www.uttoron.academy 

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন লাইভ এক্সাডিি সিয়সূরচ 12:00am to 11:55pm 
 

এক্সাি রুরিন 
 

তারিি ও রিন রব্ষয় ইভযালডুয়শন টিস্ট লাইভ এক্সাি (12:00am to 11:55pm) 

১২.০৩.২২ (শলনব্ার) ব্াাংলাডিশ রব্ষয়াব্রল-০১ Written (100 Marks); 125 min. 

১৫.০৩.২২ (মঙ্গিব্ার) ইাংডিরি-০১ Written (70 Marks); 90 min. 

১৮.০৩.২২ (শুক্রব্ার) আন্তিটারতক্ রব্ষয়াব্রল-০১ Written (60 Marks); 115 min. 

২১.০৩.২২ (টিামব্ার) ব্াাংলা-০১ Written (75 Marks); 95 min. 

২৪.০৩.২২ (ব্হৃঃব্ার) গরিত-০১ Written (50 Marks); 125 min. 

২৭.০৩.২২ (রলব্ব্ার) সাধািি রব্জ্ঞান ও প্রযরুি-০১ Written (70 Marks); 130 min. 

৩০.০৩.২২ (ব্ধু্ব্ার) ব্াাংলাডিশ রব্ষয়াব্রল-০২ Written (100 Marks); 125 min. 

০২.০৪.২২ (শলনব্ার) ইাংডিরি-০২ Written (100 Marks); 125 min. 

০৫.০৪.২২ (মঙ্গিব্ার) আন্তিটারতক্ রব্ষয়াব্রল-০২ Written (60 Marks); 115 min. 

০৮.০৪.২২ (শুক্রব্ার) ব্াাংলা-০২ Written (75 Marks); 95 min. 

১১.০৪.২২ (টিামব্ার) গরিত-০২ Written (50 Marks); 125 min. 

১৩.০৪.২২ (ব্ধু্ব্ার) সাধািি রব্জ্ঞান ও প্রযরুি-০২ Written (60 Marks); 115 min. 

১৬.০৪.২২ (শলনব্ার) ব্াাংলাডিশ রব্ষয়াব্রল-০৩ Written (100 Marks); 125 min. 

১৯.০৪.২২ (মঙ্গিব্ার) ইাংডিরি-০৩ Written (50 Marks); 80 min. 

২২.০৪.২২ (শুক্রব্ার) আন্তিটারতক্ রব্ষয়াব্রল-০৩ Written (45 Marks); 85 min. 

২৫.০৪.২২ (টিামব্ার) ব্াাংলা-০৩ Written (80 Marks); 100 min. 

২৭.০৪.২২ (ব্ধু্ব্ার) িানরসক্ িক্ষতা-০৩ MCQ (50 Marks); 60 min. 

২৯.০৪.২২ (শুক্রব্ার) সাধািি রব্জ্ঞান ও প্রযরুি-০৩ Written (50 Marks); 95 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও  িীক্ষা  দ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুলিত হচব্ Zoom App এর মাধ্যচম। এেন্য প্রচতযক লশক্ষাথবীচক আচে টথচকই লনচের টমাব্াইি/িযাপটপ/টেস্কটচপ Zoom App Install  

 কচর রািার েন্য অনুচরাধ্ করা হটিা। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি করচত www.uttoron.academy ওচেব্িাইচট লেচে Join Now অপশচন লক্লক কচর ভলতবকৃত টরলেচেশন নম্বর  

ব্যব্হার কচর Login করচত হচব্। 

 *  Daily live Exam গুচিা রুলটচন উলিলিত তালরি ও িমে অনুোেী অনুলিত হচব্। উলিলিত িমচের মচধ্য একেন লশক্ষাথবী উক্ত Live Exam-এ একব্ারই 

অাংশগ্রহি করচত পারচব্।   

https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


৪৩তি BCS রলরিত এক্সকু্লরসভ এক্সাি ব্যাচ এি রসডলব্াস ( ািট-০১) 
 

লেকচার রসডলব্াস 
ব্াাংলাডিশ রব্ষয়াব্রল 

টলক্চাি-০১ 

টভৌডগারলক্  রিরচরতিঃ ব্াাংিাচদচশর ভূচোি, প্রাকৃলতক বব্লশষ্ট্য, টভৌচোলিক অব্স্থান ও সুলব্ধ্া, মলৃিকা, েিব্াে,ু মযানচগ্রাভ অেি, ব্চরন্দ্র অেি, ব্চরন্দ্র োদুঘর, ব্-দ্বীপ, 
লিটমহি, িমদু্র লব্েে। িনসাংিযাতত্ত্বিঃ ব্াাংিাচদচশর আদমশুমালর, েনিাংিযার বব্লেত্র্য, উপোলতচদর অব্স্থান এব্াং িাংস্কলৃত। ব্াাংলাডিডশি ইরতহাস ও সাংিৃরতিঃ প্রােীনকাি 
টথচক িমিামলেক কাি পেবন্ত (১৯৪৭-পবূ্ব ঐলতহালিক গুরুত্বপিূব ঘটনা)। সিাি, সারহতয ও সাংিৃরত। িরুিযডুদ্ধি টপ্রক্ষা িিঃ টদশ ভাে, ভাষা আচদািন, ১৯৫৪-এর লনব্বােন, 
১৯৬২-এর লশক্ষা আচদািন, ১৯৬৫ এর পাক্-ভারত েদু্ধ পেবন্ত গুরুত্বপিূব ঘটনাক্রম। ১৯৬৬-এর ৬ দফা, ১৯৬৯-এর েিঅভুযত্থান, ১৯৭০-এর িাধ্ারি লনব্বােন, ১৯৭১ 
িাচির ২৫ মাচেবর েিহতযা, স্বাধ্ীনতার টঘাষিা (১৯৬৬-১৯৭১)-এর মােব পেবন্ত গুরুত্বপিূব ঘটনাক্রম)। িরুিযদু্ধিঃ মলুেব্নের িরকার েঠন ও কােবাব্লি, মলুক্তেচুদ্ধ ভারতিহ 
পরাশলক্ত (আচমলরকা, টিালভচেত ইউলনেন, েীন, েকু্তরােয, ফ্রান্স) ও োলতিাংচঘর ভূলমকা, পালকস্তালন ব্ালহনীর আত্মিমপবি, স্বাধ্ীন ব্াাংিাচদচশর অভুযদে (লব্েে অেবন)। 
িরুিযদু্ধ  িব্তটীিঃ ব্ঙ্গব্নু্ধর স্বচদশ প্রতযাব্তবন, ভারতীে টিনাব্ালহনী প্রতযাহার, ব্াাংিাচদশচক স্বীকৃলত, ১৯৭৩ িাচির লনব্বােন, ব্ঙ্গব্নু্ধর শািনামি ও ১৯৭৫ িাচির ১৫ 
আেস্ট ব্ঙ্গব্নু্ধ হতযাকাণ্ড, মলুেব্ শতব্ষব ও স্বাধ্ীনতার সুব্িব েেন্তী। 

টলক্চাি-০২ 

সাংরব্ধানিঃ প্রিেন প্রলক্রো, মূিনীলত, রাষ্ট্রপলরোিনার মূিনীলত, টমৌলিক অলধ্কার ও মানব্ালধ্কার, নারী অলধ্কার, ধ্মবলনরচপক্ষতা, িাংলব্ধ্াচনর িাংচশাধ্নী, লব্লভন্ন লরট, আইন, 
অধ্যাচদশ ও অন্যান্য। রনব্টাহী রব্ভাগিঃ রাষ্ট্রপলত , প্রধ্ানমন্ত্রী, মলন্ত্রপলরষদ, স্থানীে িরকার (পাব্বতয স্থানীে িরকারিহ), স্থানীে িরকার লনব্বােন ২০২০-২১, টকন্দ্রীে মাঠ প্রশািন।  
আইন রব্ভাগিঃ আইন প্রিেন, িাংিচদ প্রলতলনলধ্ত্ব িাংক্রান্ত লব্ধ্ান, আলথবক ও তত্ত্বাব্ধ্ােন িাংক্রান্ত কােবাব্লি, িাংিচদর কােবপ্রিালি লব্লধ্। রব্চাি রব্ভাগিঃ িাংিদ িলেব্ািে, সুলপ্রম 
টকাটব, অধ্স্তন আদািত, লব্োর লব্ভাে পথৃকীকরি, গ্রাম আদািত ADR.  িিাষ্ট্রনীরতিঃ িক্ষয লনধ্বারচির উপাদান, ব্াাংিাচদচশর পররাষ্ট্রনীলতর ব্ালিক ও অভযন্তরীি উপাদান, 
প্রিেন প্রলক্রো, োতীে শলক্তর উপাদান, োতীে শলক্ত ও ব্াাংিাচদশ, লনরাপিা টকৌশি, ভূ-রােনীলত ও পলরচব্শেত টকৌশি, অথবননলতক কূটনীলত ও শ্রমকূটনীলত, আন্তেবালতক 
িাংস্থা অাংশগ্রহি (UNO & UN Peace Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc) এব্াং আন্তেবালতক অথবননলতক প্রলতিান, বব্চদলশক িাহােয, 
আন্তেবালতক ব্ালিেয। আন্তিটারতক্ অঙ্গডন ব্াাংলাডিশিঃ লব্শ্বােন ও ব্াাংিাচদশ, ব্াাংিাচদচশর টেটোর ইসুয ও উন্নেন, িামালেক উন্নেন িূেচক ব্াাংিাচদচশর অগ্রেলত। ব্াাংলাডিডশি 
রনব্টাচনিঃ লনব্বােন কলমশচনর েঠন ও কােবাব্লি, সুিু লনব্বােন কলমশচনর ভূলমকা, লনব্বােলন আইন, লনব্বােলন পেবচব্ক্ষক দি, RPO. ব্াাংলাডিডশি িািননরতক্ িলিঃ রােননলতক ধ্ারা, 
রােনীলত ও মতাদশব, রােননলতক দচির েঠন প্রলক্রো, রােননলতক দি ও স্বাধ্ীনতা অেবন, িরকার ও লব্চরাধ্ী দচির মচধ্য িম্পকব । 

টলক্চাি-০৩ 

ব্াাংলাডিডশি অর্টনীরতিঃ উন্নেন পলরকল্পনা, অষ্ট্ম পেব্ালষবক পলরকল্পনা, টপ্রলক্ষত পলরকল্পনা, SDG, রূপকল্প ২০৪১, টেল্টা প্ল্যান, উন্নেন পলরকল্পনার স্তরলব্ন্যাি। দালরদ্রয 
লব্চমােন, দালরদ্রয লব্চমােচন িরকাচরর েহৃীত পদচক্ষপ। লনম্ন আচের টদশ টথচক লনম্ন মধ্যম আচের টদশ ও স্বচল্পান্নত টদশ টথচক উন্নেনশীি টদশ, টমো প্রচেক্ট, GNP, 

NNP, GDP, PPP, টরলমটযান্স, মানব্িম্পদ উন্নেচন িরকাচরর েহৃীত পদচক্ষপ। অর্টননরতক্ অঞ্চলিঃ EPZ, EEZ, BIDA, BEPZA, BEZA, লশল্পােচনর প্রলতব্ন্ধকতা।  
সিসািরয়ক্ টযাগাডযাগিঃ আইলিলট, লমলেোর ভূলমকা, তথয অলধ্কার এব্াং ই-েভনবযান্স। অনানুষ্ঠারনক্ প্ররতষ্ঠানিঃ সুশীি িমাে, স্বাথবাচেষী টোিী ও ব্াাংিাচদচশর এনলেও। 
ব্াাংলাডিডশি  রিডব্শ এব্াং প্রকৃ্রতিঃ েিব্ােরু হুমলক টথচক মলুক্তর উপাে, পলরচব্শ িাংরক্ষচি ব্াাংিাচদচশর উচদযাে। ব্াাংলাডিডশি প্রাকৃ্রতক্ সম্পিিঃ প্রাকৃলতক িম্পচদর 
গুরুত্ব, প্রাকৃলতক িম্পচদর অব্স্থান, ব্ল-ুইচকানলম। 

ইাংডিরি 

টলক্চাি-০১ Translation : Introduction to Translation, Thematic Translation, An Ideal Translation, Translating the literature Translation, Hands on Experience. 
Your Vocabulary Repertoire  

টলক্চাি-০২ 

Interchanging Parts of Speech, Affixation, (Solving Question No. 3). Constructing Phrases and Clauses, Joining Sentences with Relative Pronouns 
and Conjunctions, Integrating Linkers, Sentence Run-ons, (Solving Question No. 4).  Using appropriate capitalization, punctuation and quotation 
marks, Writing the Conditionals, Using the Appositives, Introductory phrases and Embedded Questions,  Common Mistakes in Writing, (Solving 
Question No. 5).  Reading Comprehension: Introduction to Reading and Reading Strategies, Guessing the meaning of the word, Paraphrasing, 
Understanding Themes, Answering the Thematic Questions and Choosing the Title, Understanding Themes, Answering the Thematic Questions 
and Choosing the Title, Framing the Summary, Writing a feature, Writing a letter to the editor. 

টলক্চাি-০৩ 

Essay Writing: How to write better, Constructing an Essay, A Brainstorming, Parts of an Essay, Why your Introduction and Conclusion Matter, 
Constructing a Thesis Statement, Narrative Writing, Descriptive Writing,  The Expository, The Argumentative, The Persuasive. Synthesis Essay, 
Documented Essay, Avoiding Plagiarism, Common Mistakes in Writing, Theoretical & Thematic Issues, Contemporary National & International 
Issues, Written Hacks, Final Suggestions from Expert. 

আন্তিটারতক্ রব্ষয়াব্রল 

টলক্চাি-০১ 

আন্তিটারতক্ সম্পক্টিঃ আন্তেবালতক িম্পচকবর ভূলমকা, পলরলধ্ ও তাৎপেব, আন্তেবালতক িম্পকব ও আন্তেবালতক রােনীলতর িাংচোে ও িম্পকব। রব্ডেি সরিয় ভূরিক্া  ালনক্ািী 
চলক্সিহূিঃ আধ্লুনক রাষ্ট্র, রাচষ্ট্রর প্রকারচভদ, িাব্বচভৌমত্ব, অ-রাষ্ট্রীে কমব, আন্তেবালতক প্রলতিান, রাষ্ট্রীে এব্াং অ-রাষ্ট্রীে কমবিমচূহর মচধ্য িম্পকব। শরি ও রনিা ত্ািঃ  োতীে 
শলক্ত, শলক্তিাময, লনরস্ত্রীকরি ও অস্ত্র-লনেন্ত্রি, ভূ-রােনীলত ও িন্ত্রািব্াদ। বব্ডিরশক্ নীরত ও কূিনীরতিঃ  বব্চদলশক নীলত ও কূটনীলতর ধ্ারিা, লিদ্ধান্ত গ্রহি প্রলক্রো, কূটনীলতচকর 
কােবাব্লি, কূটনীলতকচদর অব্যাহলত ও দােমলুক্ত। আন্তিটারতক্ অর্টননরতক্ সম্পক্টিঃ আন্তেবালতক ব্ালিেয, মকু্ত ব্ালিেয, িাংরক্ষিব্াদ, বব্চদলশক িাহােয, ঋি িাংকট, লব্চদশী 
প্রতযক্ষ লব্লনচোে (এফলেআই), আলথবক উদারীকরি, আেলিকতা ও আেলিকরি, নথব -িাউথ েযাপ, বব্লশ্বক দালরদ্রয, এমলেলে। প্রধান ধািিা ও িতব্ািিঃ োতীেতাব্াদ, 
িাম্রােযব্াদ, উপলনচব্শব্াদ, নব্য উপলনচব্শব্াদ, উির আধ্লুনকতাব্াদ, লব্শ্বােন ও নো লব্শ্বব্যব্স্থা। বব্রেক্  রিডব্শিঃ পলরচব্শেত ইসুয ও েযাচিঞ্জ, েিব্াে ুপলরব্তবন, 
বব্লশ্বক উষ্ণােন, েিব্াে ুঅলভচোেন ও েিব্াে ুকূটনীলত। 

টলক্চাি-০২ 

িারতসাংঘ ব্যব্স্ািঃ োলতিাংঘ ও এর অঙ্গ িাংস্থা, োলতিাংচঘর গুরুত্ব ও িীমাব্দ্ধতা, োলতিাংচঘর িাংস্কার, োলতিাংঘ লনরাপিা কাউলন্সচির ভূলমকা, োলতিাংঘ শালন্তরক্ষা ও শালন্ত প্রলতিা 
কােবাব্লি, অলভব্ািচনর ধ্াপ ও েিহতযা লনেন্ত্রি/আইন, SDG লনলিত করার েযাচিঞ্জিমূহ, উন্নেনশীি টদশগুচিার LDC টথচক উিরচির েযাচিঞ্জ, মানব্ালধ্কার এচেটো, পলরচব্শেত 
এচেটো, আন্তেবালতক লব্োর আদািত এব্াং নারীর ক্ষমতােন। িরক্ষি এরশয়াি িািনীরতিঃ ভারত–পালকস্তান িম্পকব (কাশ্মীর িাংকট), দলক্ষি এলশোে ভারত–েীন দ্বন্দ্ব, ভারত–ব্াাংিাচদশ 
িম্পকব (আেলিক ভূ-রােনীলত, পালন ব্ণ্টন িমিযা, িীমান্ত িমিযা ও ব্ালিেয ভারিাময এব্াং ব্াাংিাচদশ–লমোনমার িম্পকব। রব্ডেি প্রধান শরিসিূডহি িডধয বব্ডিরশক্ সম্পক্টিঃ মালকবন 
েুক্তরাচষ্ট্রর িাচথ অন্যান্য ব্হৃৎ শলক্তর বব্চদলশক িম্পকব (রালশো, েীন), টোনাল্ড ট্রাম্প ও টো-ব্াইচেচনর পররাষ্ট্রনীলতর পাথবকয (মুিলিম টদশিমূচহর িাচথ), েীচনর পররাষ্ট্রনীলত 
(েুক্তরাষ্ট্র ও ভারচতর িাচথ), লনউ লিল্ক টরাে নীলত, ভারত ও প্রশান্ত মহািােরীে নীলত, মুক্তার মািা নীলত এব্াং অন্যান্য (েুক্তরাষ্ট্র ও ভারচতর িাচথ প্রলতচোলেতার টপ্রক্ষাপচট)।  
বব্রেক্ উডিযাগ ও প্ররতষ্ঠানসিূহিঃ লব্শ্বব্যাাংক, আইএমএফ (IMF), এলেলব্ (ADB), লে-৮, লে-৭৭, লব্শ্ব স্বাস্থয িাংস্থা, লব্রকি (BRICS), এনলেলব্(NDB), এআইআইলব্ (AIIB), 
টকালভে-১৯ িমেকািীন অথবননলতক  মদা টথচক পনুরুদ্ধার, লকচোচটা টপ্রাচটাকি, কনফাচরন্স অফ পালটবি (COP)। আঞ্চরলক্ প্ররতষ্ঠানিঃ আরলিইলপ (RCEP), লব্মিচটক 
(BIMSTEC), িাকব (SAARC), আলিোন (ASEAN) ও ওআইলি (OIC), ন্যাচটা (NATO), এচপক (APEC), লেলিলি (GCC) এব্াং ইইউ (EU), টকালভে -১৯ পরব্তবী লব্শ্ব 
ব্যব্স্থা। প্রর্ি রব্েযদু্ধ  িব্তটী প্রধান সিসযা ও সাংঘাতিঃ মধ্যপ্রােয িাংকট (টেরুোচিম, ইরান, লিলরো, ইোচমন, কুলদবস্তান, টিৌলদ-ইরান িাংঘাত)। রিতীয় রব্েযদু্ধ  িব্তটী প্রধান 
সিসযা ও সাংঘাতিঃ (i) লমোনমাচর টিনা অভুযত্থান। (ii) আোরব্াইোন ও আচমবলনো িাংকট, (iii) ভূমধ্যিাের িাংকট (iv) ব্ালিেয েুদ্ধ এব্াং িমিামলেক ইসুয। 

টলক্চাি-০৩ সিসযা সিাধানিঃ লদ্বপালক্ষক, ব্হুপালক্ষক, Land Boundary, অথবননলতক,  প্রতযাপবন ইসুয, টেটোর ইসুয, অলভব্ািন ও শরিাথবী, Blue Economy, Covid-19.  
গরিত 

টলক্চাি-০১ 
পালটোলিলতক িরিীকরি, ঐলকক লনেম, ি.িা.গু ও ে.িা.গু, অনুপাত ও িমানুপাত, িরি ও টেৌলেক মনুাফা, িরিীকরি, শতকরা, িাভ-ক্ষলত, লত্র্চকািলমলতক, 
লত্র্চকািলমলতক মান ব্যব্হার কচর দূরত্ব ও উচ্চতা লনিবে এব্াং স্থানাঙ্ক েযালমলত, িমতি ও টক্ষত্র্ফি িাংক্রান্ত িমিযার িমাধ্ান। লত্র্ভুে িাংক্রান্ত উপপাদয, লপথাচোরাি 
িাংক্রান্ত উপপাদয। 

টলক্চাি-০২ ব্িৃিাংক্রান্ত ও েতুভুবে িাংক্রান্ত উপপাদয, পলরলমলত, ব্ীেোলিলতক িূত্র্াব্লি, উৎপাদচক লব্চেষি, লদ্বঘাত িমীকরি, ব্ীেোলিলতক িরিীকরি, দুই ও লতন েিকলব্লশষ্ট্ িমীকরি, 
অিমতা, অনুক্রম, িমান্তর ও গুচিাির ধ্ারা, িূেক ও িোলরদম এব্াং তাচদর ফাাংশনিমূহ, লব্ন্যাি, িমাচব্শ, টিট তত্ত্ব ও টভনলেত্র্, িম্ভাব্যতা। 

টলক্চাি-০৩ 

িানরসক্ িক্ষতা: সমসযা সমাধানঃ (ঘলি লব্ষেক অভীক্ষা, ব্ার ও তালরি লনিবে, টনৌকা-টরাত, নি-টেৌব্াচ্চা, িমে-কাে লব্ষেক িমিযা, শতকরা ও ঐলকক) যান্ত্রিক দক্ষতা (দপবচি 
প্রলতলব্ম্ব, িরি েন্ত্র ও েলটি েন্ত্র, ব্ি লব্ভােন নীলত, েন্ত্রাাংশ ও িরঞ্জাম)। সিসযা সিাধানিঃ (েযালমলতক িমিযা, গড়, CLIMBING & SLIPPING, বয়স সম্পন্ত্রকিত সমসযাবন্ত্রি) 
স্থানাঙ্ক সম্পকি (স্থানাঙ্ক বযবস্থা, ন্ত্রিত্র গণনা ও প্রাসন্ত্রিক ন্ত্রিত্র বাছাই), সংখ্যাগত ক্ষমতা (অনুক্রম সম্পন্ত্রকিত সমসযা, ধারার সমন্ত্রি ন্ত্রনণিয়, ন্ত্রিত্রত্র প্রদত্ত সংখ্যার যযৌন্ত্রিক অবস্থান ন্ত্রনণিয়, 
ভগ্াংশ ও দশন্ত্রমক সংখ্যার সমসযাবন্ত্রি, ভগ্াংশ–অনুপাত, ব্েবমূি ও ঘনমূি লনিবে, সংখ্যার ধারণা, সমীকরণ সম্পন্ত্রকিত সমসযাবন্ত্রি)। ভাষাগত টযৌরিক্ রব্চািিঃ (িাাংচকলতক 
লব্ন্যাি, শব্দ ও ব্াকয েঠন, ভাব্াথব অনুধ্াব্ন ও িলঠক শব্দ, িাদশৃয ও বব্িাদশৃয লব্োর, রচক্তর িম্পকব ও লব্চশষত্ব লনিবে, লিদ্ধান্ত গ্রহি ও লব্োর দক্ষতা)।  
ব্ানান ও ভাষািঃ (আধু্লনক ব্াাংিা ব্ানাচনর লনেম ও ব্ানান শনাক্তকরি, spelling ও ব্াকয প্রকরি, িমাথবক ও লব্পরীতাথবক শব্দ, Synonyms and Antonyms) 

 

  



ব্াাংলা 

টলক্চাি-০১ 

যগু রব্ভাগ - প্রােীন েেুঃ  েেবাপদ। অন্ধক্াি যগুিঃ  শনূ্যপরুাি, টিক শুচভাদো, প্রাকৃত বপঙ্গি, োক ও িনার ব্েন। িধযযগুিঃ  শ্রীকৃষ্ণকীতবন, বব্ষ্ণব্ পদাব্লি, মঙ্গিকাব্য, অনুব্াদ 
িালহতয, টরামালটটক প্রিচোপািযান ও আরাকান রােিভা, টিাকিালহতয, কলব্োন ও পুুঁলথিালহতয এব্াং মলিবো িালহতয। আধুরনক্ যগুিঃ  েেুিলন্ধক্ষি ও ঈশ্বরেন্দ্র গুপ্ত, পযারীোুঁদ 
লমত্র্, ব্লঙ্কমেন্দ্র েচটাপাধ্যাে, ঈশ্বরেন্দ্র লব্দযািাের, লব্হারীিাি েক্রব্তবী ও দীনব্নু্ধ লমত্র্, মাইচকি মধু্িূদন দি, রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্াাংিা িালহচতয পে পাটেব্ (১.অলমে েক্রব্তবী 
২. ব্দু্ধচদব্ ব্সু ৩. েীব্নানদ দাশ ৪. লব্ষু্ণ টদ ৫. সুধ্ীন্দ্রনাথ দি ), েীব্নানদ দাি। কােী নেরুি ইিিাম, েিীমউদ্দীন, মালনক ব্চদযাপাধ্যাে, প্রমথ টেৌধু্রী ও ফররুি 
আহমদ, মীর মশাররফ টহাচিন, বিেদ ওোিীউিাহ্, েলহর রােহান, শহীদুিাহ কােিার, শামসুর রাহমান, বিেদ শামসুি হক, শওকত ওিমান, মুলনর টেৌধু্রী, আিতারুজ্জামান 
ইলিোি, শরৎেন্দ্র েচটাপাধ্যাে, হুমােনূ আহচমদ, ব্লঙ্কমেন্দ্র েচটাপাধ্যাে, লব্ভূলতভূষি ব্চদযাপাধ্যাে, টমাতাচহর টহাচিন টেৌধু্রী, কলব্ কােচকাব্াদ ও টব্েম টরাচকো।  িালহতয 
লব্ষেক লব্লভন্ন পলত্র্কা, ভাষা আচদািন লব্ষেক লব্লভন্ন িালহতয, মুলক্তেদু্ধ লব্ষেক লব্লভন্ন গ্রটথ, িম্প্রলত আচিালেত লব্লভন্ন ব্াাংিা গ্রটথ, ব্াাংিা িালহতয অব্িম্বচন লব্লভন্ন েিলচ্চত্র্। 
প্ররতডব্িন রলিডনি রনয়িাব্রল ও  ত্র রলিডনি রনয়িাব্রল। 

টলক্চাি-০২ 

শব্দ ও শচব্দর প্রকারচভদ, শব্দ েঠন-(প্রতযেচোচে শব্দ েঠন, উপিেবচোচে শব্দ েঠন, িমািচোচে শব্দ েঠন, িলন্ধচোচে শব্দ েঠন, লদ্বরুলক্তর মাধ্যচম শব্দ েঠন, পদালশ্রত 
লনচদবশচকর মাধ্যচম শব্দ েঠন, ব্েচনর মাধ্যচম শব্দ েঠন), পদ-প্রকরি ও পচদর ব্যব্হার। ব্ানান ও ব্ানাডনি রনয়িিঃ ব্াাংিা ব্ানাচনর লনেমাব্লি (িলন্ধঘলটত, িমািঘলটত, 
প্রতযেঘলটত, লিঙ্গঘলটত, ব্েনেলনত, েকু্তব্যঞ্জন িাংক্রান্ত, ি-ত্ব ও ষ-ত্ব লব্ধ্ান এব্াং ব্াাংিা একাচেলম প্রিীত প্রলমত ব্াাংিা ব্ানাচনর তৎিম এব্াং অ-তৎিম ব্ানাচনর লনেম)। 
প্রব্াদ-প্রব্েচনর লনলহতাথব প্রকাশ, ব্াগ্ধ্ারা। ব্াক্য শুরদ্ধ, ব্াডক্যি প্রডয়াগ-অ প্রডয়াগ। ব্াক্য গঠন ও রূ ান্তিিঃ (িরি, েলটি, টেৌলেক, অলস্তব্ােক, টনলতব্ােক, প্রশ্নচব্াধ্ক)।  
কাল্পলনক িাংিাপ। গ্রন্র্-সিাডলাচনািঃ ব্াঙালির ইলতহাি লকাংব্া টিাক ঐলতি লনভবর গ্রচটথর িমাচিােনা, টশি মলুেব্রু রহমাচনর লিলিত গ্রটথ/তাুঁচক লনচে লিলিত গ্রচটথর 
িমাচিােনা, ভাষা আচদািচনর পটভূলমচত রলেত গ্রচটথর িমাচিােনা, উপন্যাি, েল্প, কলব্তাগ্রটথ, ঊনিিচরর েিঅভুযত্থাচনর পটভূলমচত রলেত গ্রচটথর িমাচিােনা, 
ব্াাংিাচদচশর মলুক্তেদু্ধচকলন্দ্রক গ্রচটথর িমাচিােনা ও অন্য িব্গুচিা। 

টলক্চাি-০৩ 
সািাাংশ/সািিিটিঃ (িাধ্ারি আচিােনা ও লনেমাব্লি, েদয ও পদয)। ভাব্-সম্প্রসািিিঃ িাধ্ারি আচিােনা ও লনেমাব্লি। িচনািঃ (উন্নেন ও অথবননলতক লব্ষোব্লি, পলরচব্শ লব্ষেক, 
িামালেক লব্ষোব্লি, তথয ও প্রেলুক্ত লব্ষেক, িাম্প্রলতক লব্ষোব্লি, ভাষা আচদািন ও মুলক্তেদু্ধ লব্ষেক, রােননলতক লব্ষোব্লি, লশক্ষা ও িাংস্কলৃত লব্েষক)। 

সাধািি রব্জ্ঞান ও প্রযরুি 

টলক্চাি-০১ 

আডলা (Light): প্রকৃলত, ব্িবালি, লব্লভন্ন, ব্িব এব্াং তরঙ্গনদঘবয, UV, IR এব্াং টিোর রলশ্ম, আচিার প্রলতফিন, আচিার প্রলতিরি, আচিার পিূব অভযন্তরীি প্রলতফিন, পাতিা 
অলভিারী টিন্স, আচিার লব্চ্ছ্বরি, আচিার কিা ধ্মব, আইনস্টাইচনর আচিাক-বব্দুযলতক িমীকরি, ফচটাচিি (আচিাক টকাষ)। টচৌম্বক্ত্ব (Magnetism): লব্দুযৎপ্রব্াচহর 
টেৌম্বকচক্ষচত্র্র িম্পকব, দণ্ড েুম্বক, টেৌম্বক ব্িচরিা, টেৌম্বকচক্ষচত্র্ একলট দণ্ড েুম্বচকর ওপর লক্রোরত টকব, দণ্ড েুম্বক লহচিচব্ পলৃথব্ীর টেৌম্বকচক্ষচত্র্, টযানচেটট েযািভাচনালমটার, 
কম্পন, েুম্বকমান েন্ত্র, উদাহরিিহ োেচেৌম্বক পদাথব, পযারাচেৌম্বক পদাথব, টফচরাচেৌম্বক পদাথব, তালিতেুম্বক এব্াং স্থােী েুম্বক। শব্দ (Sound): শ্রব্ি টকৌশি, টেলিচব্ি, 
কম্পাঙ্ক, ঘচর ও ব্াইচর লব্লভন্ন শব্দ উৎপাদনকারী েন্ত্র -মাইচক্রাচফান, িাউেলিকার, েিমিুী টোোচোেব্যব্স্থা, শব্দ-ধ্বলনর বব্লশষ্ট্য, টানা তাচর লস্থর তরচঙ্গর উৎপলি, আি 
কম্পচনর িতূ্র্, অলধ্কম্প, েপিার লক্রো, েপিার লক্রোর প্রচোে এব্াং িীমাব্দ্ধতা, প্রলতধ্বলন, শব্দতরচঙ্গর টশাষি, অনুরিন, দািাচনর শ্রুলতগুি বতলরর মিূনীলত, িাব্াইচনর 
িচূত্র্র লব্ব্লৃত। ইডলক্রিক্যাল প্রযরুি (ELECTRICAL TECHNOLOGY): বব্দুযলতক উপাদান, টভাচল্টে, লব্দুযৎ প্রব্াহ, ওহচমর িতূ্র্, বব্দুযলতক ক্ষমতা ও শলক্ত, তলিৎচেৌম্বক 
ও টেৌম্বকচক্ষচত্র্, তলিৎচেৌম্বক আচব্শ, ব্তবনী টব্রকার, লেএফলিআই ও লফউে, তলিৎক্ষমতার রালশমািা ও টশ্রলিব্তবনী, টশ্রলিিাংচোচে টভাচল্টচের উৎি, কাশবচফর টভাচল্টে 
িতূ্র্, টশ্রলিব্তবনী লব্লভন্ন উপাদাচনর অভযন্তরীি পলরব্তবন। ইডলক্িরনক্স প্রযরুি (ELECTRONICS TECHNOLOGY): ইচিকট্রলনক উপাদান, অযানািে ও লেলেটাি িাংচকত, 
অযানািে ইচিকট্রলনক লেভাইি, অযামলপ্ল্ফাোর ও ওলিচিটর, টরাধ্, টরাধ্চকর প্রকারচভদ, পলরব্ালহতা, ওহম লমটার, ধ্ারকত্ব, ধ্ারক, আচব্শক, আচব্লশতা, িাইনুিেোি 
অিটারচনলটাং, তরঙ্গরূপ, কম্পাঙ্ক ব্িবালি, িাইনুিেোি তরঙ্গরূপ, লব্দুযৎপ্রব্াচহর িাইনুিেোি টভাচল্টচের িাধ্ারি লব্ন্যাি, দশা িম্পকব, টিোর ও তাচরর টমৌলিক ধ্ারিা, 
টমৌলিক আরএিলি ব্তবনীর প্রলতলক্রো, িাইনুিেোি টভাচল্টে অথব্া লব্দুযৎপ্রব্াচহর উপাদান। 

টলক্চাি-০২ 

ব্াডয়াডিক্ডনালরি (Biotechnology): টক্রাচমাচিাম, টক্রাচমাচিাচমর আকার-আকৃলত এব্াং রািােলনক উপাদান, লনউলক্লক অযালিে, লে-অলক্সরাইচরালনউলক্সক অযালিে 
(DNA), রাইচরালনউলক্লক অযালিে (RNA), আলমষ, লেন, DNA টটস্ট, ফচরনলিক টটস্ট, মানুচষর টেচনলটক লব্শঙৃ্খিা, েীব্প্রেলুক্ত ও লেন প্রচকৌশি, টক্লালনাং, টক্লালনাংচের 
স্বাভালব্ক প্রভাব্, ট্রান্সচেলনক উলিদ ও প্রািী, কৃলষ, অরেযালনেম, ন্যাচনা প্রেলুক্ত, ফামবাচকািলে, ফামবাচকাকাইচনলটক্স। িািয ও  রুি (Food & Nutrition): িাচদযর উপাদান, 
কাচব্বাহাইচেট, আলমষ, েলব্ব ও লিলপে, লভটালমন, কাচব্বাহাইচেট ও টপ্রালটচনর প্রকারচভদ এব্াং উৎি, পলুষ্ট্গুি, সুষম িাচদযর তালিকা, সুষম িাচদযর লপরালমে, ব্লে মাি 
ইনচেক্স, (BMI), ফাস্টফুে অথব্া োাংকফুে, িাদয িাংরক্ষচির লব্লভন্ন প্রলক্রো, িাদয িাংরক্ষচি রািােলনচকর ব্যব্হার এব্াং তার শারীলরক প্রভাব্। টিাগ ও স্বাস্যডসব্া (Disease 

& Health Care): অভাব্েলনত টরাে, িাংক্রমি, অযালটটচিপলটক, অযালটটব্াচোলটক, টোক, হাটব অযাটাক, রক্তোপ, উচ্চরক্তোপ ও োোচব্লটি, টেঙু্গ, োেলরো, মাদকািলক্ত, 
ভযাকলিচনশন, টোচির ক্রলট, িাচদযর লব্ষলক্রো, এক্সচর, আিট্রাচিাচনাগ্রালফ, লিলটস্কযান, এমআরআই, ইলিলে, এচটোিকলপ, টরলেওচথরালপ, টকচমাচথরালপ, অযানলেওগ্রালফ 
এব্াং তাচদর ব্যব্হার, িতকবতা, পাশ্ববপ্রলতলক্রো, কযান্সার, এইেি ও টহপাটাইলটচির টমৌলিক ধ্ারিা।  রলিাি (Polymer): প্রাকৃলতক এব্াং কৃলত্র্ম পলিমার, পলিমারকরি 
প্রলক্রো, উৎি, প্রাকৃলতক ও কৃলত্র্ম পলিমাচরর বব্লশষ্ট্য এব্াং ব্যব্হার, উৎপাদন প্রলক্রো; ফাইব্ার, লিল্ক, উি, নাইিন এব্াং টরেচনর বব্লশষ্ট্য ও ব্যব্হার, রাব্ার ও প্ল্ালস্টচকর 
টভৌত ও রািােলনক বব্লশষ্ট্য, পলরচব্শ ভারিামযহীনতাে রাব্ার ও প্ল্ালস্টচকর ভূলমকা, রাব্ার ও প্ল্ালস্টচকর ব্যব্হাচরর িচেতনতা। আিাডিি প্রাকৃ্রতক্ সম্পি (Our 

Resources): মালট, মালটর প্রকারচভদ, মালটর pH, মালটর দূষচির কারি ও প্রকার, প্রাকৃলতক েযাি এব্াং তার প্রধ্ান উপাদান, প্রাকৃলতক েযাি উৎি, প্রলক্রোকরি এব্াং 
ব্যব্হার, টপচট্রালিোম এব্াং কেিা, ব্নােন, আমাচদর প্রাকৃলতক িম্পচদর িীমাব্দ্ধতা এব্াং িাংরক্ষি। অযারসড, ক্ষািক্ ও লব্ি (Acid, Base & Salt): অযালিে ও ক্ষারচকর 
ধ্ারিা, অযালিে ও ক্ষারচকর বব্লশষ্ট্য, অম্ল- ক্ষারলনচদবশক, প্রাতযলহক েীব্চন অযালিে ও ক্ষারচকর ব্যব্হার এব্াং টিগুচিা ব্যব্হাচরর টক্ষচত্র্ িাব্ধ্ানতা, অযালিচের অপব্যব্হাচরর 
িামালেক প্রভাব্, পাকস্থিীচত অযালিলেলটর কারি এব্াং িলঠক িাদয লনব্বােন, pH, ব্স্তুর pH -এর পলরমাপ এব্াং গুরুত্ব, িব্ি, িব্চির বব্লশষ্ট্য, প্রাতযলহক েীব্চন িব্চির 
প্রচোেনীেতা, কৃলষ এব্াং লশল্পচক্ষচত্র্ িব্চির ব্যব্হার।  ারন (Water): পালনর ধ্মব, পালনর েিনাঙ্ক ও সু্ফটনাঙ্ক, তলিত পলরব্ালহতা, পালনর েঠন, হাইচোচেন ব্ন্ধন, পালনর 
উৎি, ব্াাংিাচদচশর লমঠাপালনর উৎি, পালনর মানদণ্ড (রাং ও স্বাদ, পালনর অস্বচ্ছরতা, টতেলিে পদাচথবর উপলস্থলত, ব্েবয পদাচথবর উপলস্থলত, দ্রব্ীভূত অলক্সচেন, তাপমাত্র্া, 
pH, িব্িাক্ততা), পালনর পনুরাব্তবন, পলরচব্শ িাংরক্ষচি পালনর ভূলমকা, মানিম্মত পালনর প্রচোেনীেতা, পালন লব্শুদ্ধকরি (িাুঁকন, টক্লালরচনশন, সু্ফটনাঙ্ক, পাতন), 
ব্াাংিাচদচশর পালনর উৎি দূষচির কারি, উলিদ-প্রািী এব্াং মানুচষর ওপর পালনদূষচির প্রভাব্, লব্শুদ্ধ পালনর ওপর বব্লশ্বক উষ্ণােচনর প্রভাব্, পালনর দূষি প্রলতচরাচধ্র টকৌশি 
এব্াং নােলরচকর দােব্দ্ধতা অথব্া েনিচেতনতা, লশল্প-কারিানার দ্বারা পালনর দূষি প্রলতচরাধ্, কৃলষেলমর মালটর ক্ষে দ্বারা পালনর দূষি প্রলতচরাধ্, পালন উৎচির িাংরক্ষি ও 
উন্নেন। ব্ায়িুণ্ডল (Atmosphere): েীব্মণ্ডি ও ব্ালরমণ্ডি, আেনমণ্ডি, অলক্সচেন, কাব্বন-োই-অক্সাইে ও নাইচট্রাচেচনর ভূলমকা, লমঠা ও দূলষত পালন, পাস্তুরাইচেশন। 

টলক্চাি-০৩ 

প্রযরুি (Computer Technology): আধ্লুনক কলম্পউটাচরর েঠন এব্াং প্রধ্ান ব্যব্হালরক অাংশ, কলম্পউটার প্রেন্ম লব্ভাে, কলম্পউটাচরর িাংলক্ষপ্ত ইলতহাি, টকন্দ্রীে 
প্রলক্রোকরি ইউলনট, মাইচক্রাপ্রচিির, কলম্পউটাচরর স্মলৃত এব্াং এচদর প্রকারচভদ ও বব্লশষ্ট্য, ইনপটু ও আউটপটু লেভাইি এব্াং তাচদর বব্লশষ্ট্য ও ব্যব্হার, ব্াচোচির 
ভূলমকা, ব্াি আলকবচটকোর, মাদারচব্ােব ও এর উপাদান, মাইচক্রাপ্রচিচির কােবক্রম ও িাংেঠন, অযালরথচমলটক িলেক ইউলনট, কচটট্রাি ইউলনট। িযাাংগুচেে ট্রান্সচিটর, 
টটক্সট এলেটর, কম্পাইিার, ইটটারচপ্রটার, কলম্পউটার িফটওেযার, লিচস্টম িফটওেযার, অযালপ্ল্চকশন িফটওেযার এব্াং এর উদাহরি, অপাচরলটাং িফটওেযার, কলম্পউটার 
ভাইরাি, অলফি অচটাচমশন, কলম্পউচটশনাি ব্াচোিলে, োে লেোইচন কলম্পউটাচরর ভূলমকা, টপ্রাগ্রালমাং িযাাংগুচেে, তাচদর টাইপ ও টিচভি, িফটওেযার উন্নেচন 
পদচক্ষপিমহূ, িমাচে কলম্পউটাচরর প্রভাব্। তর্যপ্রযরুি (Information Technology): োটা কলমউলনচকশন ও তথয, তথয িাংগ্রহ, প্রলক্রোকরি ও লব্তরি, লিচস্টম লব্চেষি 
ও তথয ব্যব্স্থা, দক্ষ ব্যব্স্থা, টেটাচব্ি িফটওেযার ও েঠন, টেটাচব্ি ব্যব্স্থাপনা পদ্ধলত, লেলব্এমএি, হােবওেযার ও িফটওেযাচরর উদাহরিিহ, মালল্টলমলেো ব্যব্স্থার লভলি 
টেটা কচম্প্রশচনর ধ্ারিা, েীব্নেচক্র মালল্টলমলেো ব্যব্স্থার উন্নেন। স্থানীে এিাকা, শহর এিাকা, প্রশস্ত এিাকা কলম্পউটার টনটওোকব (LAN, MAN, WAN), িযান টচপািলে, 
টনটওোলকবাং লেভাইি (রাউটার, সুইে, হাব্), লটলিলপ আইলপ, প্রচটাকি সুযট, ইটটারচনট, ইটটারচনট িালভবি এব্াং টপ্রাচটাকি, ইটটারচনট িালভবি টপ্রাভাইোর এব্াং তাচদর 
দােব্দ্ধতা, ইটটারচনট, ইটটারচনট ও এক্সট্রাচনট, ওোল্ডব ওোইে ওচেব্ টটকচনািলে, েনলপ্রে ওচেব্িাইটিমহূ, অযাকচিি কচটট্রাি লিলকউলরলট ও প্রাইচভলি, ই-টমইি, 
টিািযাি লমলেো (টফিব্কু, টুইটার, ব্লে) এব্াং এগুচিার প্রভাব্, লব্লভন্ন ধ্রচনর ট্রান্সলমশন লমলেোর উদাহরি, ব্যাটেউইেথ, টটলিকলমউলনচকশন লিচস্টচমর মিূ উপাদানিমহূ, 
টমাব্াইি টটলিচফান লিচস্টম, িযাচটিাইট কলমউলনচকশন লিচস্টম ও VSAT, অপলটকযাি ফাইব্ার কলমউলনচকশচনর গুরুত্ব, ওোই-ফাই, ই-কমািব পদ্ধলত এব্াং িমাচে এর 
প্রভাব্, ই-কমািব ওচেব্িাইচটর উদাহরি, B2B, B2C, এর িমািব, স্মাটবচফান, লেলপএি। 

 


