
  

 

ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 

৪৪তি BCS রলরিত Exclusive এক্সাি ব্যাচ  
 

*   ৪৪তম BCS লিলিত এক্সক্লুলিভ এক্সাম ব্যাচে িব্বচমাট ১৬রি ইভযািুচেশন    
   টটস্ট, ০৭রি ফাইনাি মচেি টটস্ট অনুলিত হচব্। 
*  প্রলতলট পরীক্ষার এনালাইরসস রিড ািট প্রদশবন করা হচব্। 
*   ইভযািুচেশন টটস্ট ও ফাইনাি মচেি টটস্ট রিরিক্যাল ও অনলাইন উভে  
    পদ্ধলতচত অনুলিত হচব্। 
*  একজন BCS প্রতযাশী টদশব্যাপী D™¢vm-D‡b¥l এর টেচকাচনা শািাে পরীক্ষা  

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

*   Auto SMS এর মাধ্যচম প্রলতলট টরজাল্ট টপ্ররণ করা হচব্। 
*   িরািলর ব্রাচে এচি অথব্া অনিাইন টপচমটট এর মাধ্যচম ভলতব হওো োচব্। 
*   লব্স্তালরত জানচত অথব্া অনিাইচন ভলতব হচত লভলজট করুন 
     www.uttoron.academy 

*  টে টকান িমস্যার িমাধ্ান এব্ং নতুন তচথযর আপচেচটর জন্য Join করুন  
      টফিবু্ক গ্রুপ          BCS উত্তিণ 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ এক্সামের সেয়সূচি 
(িাত ১২:০০ িা হডত  ডিি িাত ১১:৫৫ িা  র্টন্ত) 

রিরিক্যাল এক্সামের সেয়সূচি 
(সক্াল ৮:০০ িা হডত িাত ৮:০০ িা  র্টন্ত) 

 

ইভযািচুেশন টটস্ট এক্সাি রুরিন 

তারিি ও রিন রব্ষয়  িীক্ষাি ধিন ও নম্বি 
 িীক্ষাি সেয় 

অনলাইন রিরিক্যাল 

১০.০৮.২২ (ব্ধু্ব্ার) গরণত-০১ Written- 50 Marks. 125 min. 120 min. 

১৪.০৮.২২ (রলব্ব্ার) আন্তিটারতক্ রব্ষয়াব্রল-০১ Written- 70 Marks. 135 min. 125 min. 

১৮.০৮.২২ (ব্হৃঃব্ার) ইংডিরি-০১ Written- 100 Marks. 125 min. 120 min. 

২২.০৮.২২ (টিামব্ার) ব্াংলা-০১ Written- 75 Marks. 95 min. 90 min. 

২৬.০৮.২২ (শুক্রব্ার) ব্াংলাডিশ রব্ষয়াব্রল-০১ Written- 100 Marks. 130 min. 120 min. 

২৯.০৮.২২ (টিামব্ার) সাধািণ রব্জ্ঞান ও প্রর্রুি-০১ Written- 60 Marks. 115 min. 110 min. 

০১.০৯.২২ (ব্হৃঃব্ার) গরণত-০২ Written- 50 Marks. 125 min. 120 min. 

০৪.০৯.২২ (রলব্ব্ার) আন্তিটারতক্ রব্ষয়াব্রল-০২ Written- 75 Marks. 145 min. 135 min. 

০৭.০৯.২২ (ব্ধু্ব্ার) ইংডিরি-০২ Written- 100 Marks. 125 min. 120 min. 

১০.০৯.২২ (শলনব্ার) ব্াংলা-০২ Written- 75 Marks. 95 min. 90 min. 

১৩.০৯.২২ (মঙ্গিব্ার) ব্াংলাডিশ রব্ষয়াব্রল-০২ Written- 100 Marks. 130 min. 120 min. 

১৬.০৯.২২ (শুক্রব্ার) সাধািণ রব্জ্ঞান ও প্রর্রুি-০২ Written- 60 Marks. 110 min. 105 min. 

১৯.০৯.২২ (টিামব্ার) ইংডিরি-০৩ Written- 100 Marks. 135 min. 130 min. 

২২.০৯.২২ (ব্হৃঃব্ার) ব্াংলাডিশ রব্ষয়াব্রল-০৩ Written- 100 Marks. 125 min. 120 min. 

২৫.০৯.২২ (রলব্ব্ার) ব্াংলা-০৩ Written- 80 Marks. 110 min. 100 min. 

২৮.০৯.২২ (ব্ধু্ব্ার) িানরসক্ িক্ষতা -০১ MCQ- 50 Marks. 60 min. 60 min. 

 

অনলাইডন  িীক্ষা  দ্ধরত: 
 

 *  Live Exam এ অংশগ্রহণ করচত www.uttoron.academy ওচেব্িাইচট লিচে Join Now অপশচন লক্লক কচর ভলতবকৃত টরলজচেশন নম্বর  

ব্যব্হার কচর Login করচত হচব্। 

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

অংশগ্রহণ করচত পারচব্।   

https://udvash.com/ud/udvash
https://unmeshbd.com/un/unmesh
http://www.uttoron.academy/
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


৪৪তি BCS রলরিত Exclusive এক্সাি ব্যাচ এি রসডলব্াস 
ললকিার রসডলব্াস 

ব্াংলাডিশ রব্ষয়াব্রল 

ললক্চাি-০১ 

িনসংিযাতত্ত্বঃ ব্াংিাচদচশর জনশুমালর ও কু্ষদ্র নৃ-টিািী।  
ব্াংলাডিডশি ইরতহাস ও সংিরৃতঃ প্রােীনকাি টথচক িমিামলেক কাি পেবন্ত (১৯৪৭ িাচির-পচূব্ব) ঐলতহালিক গুরুত্বপণূব ঘটনা।  
িুরির্ডুদ্ধি লপ্রক্ষা িঃ ভাষা আচদািন টথচক ২৬ মােব, ১৯৭১ পেবন্ত।  
িুরির্দু্ধঃ মুলজব্নির িরকার, মুলক্তেুচদ্ধ পরাশলক্ত জালতিংচঘর ভূলমকা, পালকস্তালন ব্ালহনীর আত্মিমপবণ।  
িুরির্দু্ধ  িব্তটীঃ ব্ঙ্গব্নু্ধর স্বচদশ প্রতযাব্তবন, ভারতীে টিনাব্ালহনী প্রতযাহার, ব্াংিাচদশচক স্বীকৃলত, ১৯৭৩ িাচির লনব্বােন, ব্ঙ্গব্নু্ধর শািনামি ও ১৯৭৫ িাচির 
১৫ আিস্ট ব্ঙ্গব্নু্ধ হতযাকাণ্ড।  
িুরিব্ শতব্ষট ও স্বাধীনতাি সুব্ণট িয়ন্তী। 

ললক্চাি-০২ 

সংরব্ধান ও সংরব্ধাডনি রব্রিন্ন সংডশাধনী এব্ং তিরসলসিূহ।  
ব্াংলাডিডশি রনব্টাচন ও লনব্বােন কলমশচনর িঠন ও কােবাব্লি, ব্াংিাচদচশর রাজননলতক দি ও ১৯৭২ িাি টথচক ব্তবমান পেবন্ত রাজননলতক ধ্ারা।  
রনব্টাহী রব্িাগ, আইন রব্িাগ, রব্চাি রব্িাগ।  
ব্াংলাডিডশি  িিাষ্ট্রনীরতঃ িক্ষয লনধ্বারচণর উপাদান, ব্াংিাচদচশর পররাষ্ট্রনীলতর ব্ালিক ও অভযন্তরীণ উপাদান, প্রণেন প্রলক্রো, জাতীে শলক্তর উপাদান, জাতীে শলক্ত 
ও ব্াংিাচদশ, লনরাপত্তা টকৌশি, ভূ-রাজনীলত ও পলরচব্শিত টকৌশি, অথবননলতক কূটনীলত ও শ্রমকূটনীলত, আন্তজবালতক িংস্থা অংশগ্রহণ (UNO & UN Peace Keeping 

Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc) এব্ং আন্তজবালতক অথবননলতক প্রলতিান, বব্চদলশক িাহােয, আন্তজবালতক ব্ালণজয।  
আন্তিটারতক্ অঙ্গডন ব্াংলাডিশঃ লব্শ্বােন ও ব্াংিাচদশ, ব্াংিাচদচশর টজটোর ইস্যয ও উন্নেন, িামালজক উন্নেন িূেচক ব্াংিাচদচশর অগ্রিলত।  

ললক্চাি-০৩ 

ব্াংলাডিডশি অর্টনীরতঃ উন্নেন পলরকল্পনা, অষ্টম পেব্ালষবক পলরকল্পনা, টপ্রলক্ষত পলরকল্পনা, SDG, রূপকল্প ২০৪১, টেল্টা প্ল্যান, উন্নেন পলরকল্পনার 
স্তরলব্ন্যাি। টমিা প্রচজক্ট, GNP, NNP, GDP, PPP, টরলমটযান্স, মানব্িম্পদ উন্নেচন িরকাচরর িৃহীত পদচক্ষপ।  
অর্টননরতক্ অঞ্চলঃ EPZ, EEZ, BIDA, BEPZA, BEZA, লশল্পােচনর প্রলতব্ন্ধকতা।  
সিসািরয়ক্ লর্াগাডর্াগঃ আইলিলট, লমলেোর ভূলমকা, তথয অলধ্কার এব্ং ই-িভনবযান্স।  
অনানুষ্ঠারনক্ প্ররতষ্ঠানঃ স্যশীি িমাজ, স্বাথবাচেষী টিািী ও ব্াংিাচদচশর এনলজও।  
ব্াংলাডিডশি  রিডব্শ এব্ং প্রকৃ্রতঃ জিব্ােুর হুমলক টথচক মুলক্তর উপাে, পলরচব্শ িংরক্ষচণ ব্াংিাচদচশর উচদযাি।  
ব্াংলাডিডশি প্রাকৃ্রতক্ সম্পি। সিুদ্র রব্িয় ও সুনীল অর্টনীরত। 
লিৌডগারলক্  রিরচরতঃ  
প্রাকৃলতক বব্লশষ্টয, লিটমহি, ব্-দ্বীপ, টভৌচিালিক অব্স্থান ও স্যলব্ধ্া,জিব্ােু। 
লব্লভন্ন অেি (মযানচগ্রাভ অেি, ব্চরন্দ্র অেি, ব্চরন্দ্র জাদুঘর) 

ইংডিরি 

ললক্চাি-০১ Translation : Thematic Translation, An Ideal Translation, Translating the literature Translation, Hands on Experience. 

ললক্চাি-০২ 
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. 

ললক্চাি-০৩ 
Essay Writing: The Expository, The Argumentative, The Persuasive. Synthesis Essay, Documented Essay, Avoiding Plagiarism, Theoretical & 
Thematic Issues, Contemporary National & International Issues. 

আন্তিটারতক্ রব্ষয়াব্রল 

ললক্চাি-০১ 

আন্তিটারতক্ সম্পক্টঃ আন্তজবালতক িম্পচকবর ভূলমকা, পলরলধ্ ও তাৎপেব, আন্তজবালতক িম্পকব ও আন্তজবালতক রাজনীলতর িংচোি ও িম্পকব।  
রব্ডেি সরিয় িূরিক্া  ালনক্ািী চলক্সিূহঃ আধ্ুলনক রাষ্ট্র, রাচষ্ট্রর প্রকারচভদ, িাব্বচভৌমত্ব, অ-রাষ্ট্রীে কমব, আন্তজবালতক প্রলতিান, রাষ্ট্রীে এব্ং অ-রাষ্ট্রীে কমবিমূচহর মচধ্য 
িম্পকব। 
শরি ও রনিা ত্তাঃ  জাতীে শলক্ত, শলক্তিাময, লনরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র-লনেন্ত্রণ, ভূ-রাজনীলত ও িন্ত্রািব্াদ।  
বব্ডিরশক্ নীরত ও কূিনীরতঃ  বব্চদলশক নীলত ও কূটনীলতর ধ্ারণা, লিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রলক্রো, কূটনীলতচকর কােবাব্লি, কূটনীলতকচদর অব্যাহলত ও দােমুলক্ত।  
আন্তিটারতক্ অর্টননরতক্ সম্পক্টঃ আন্তজবালতক ব্ালণজয, মুক্ত ব্ালণজয, িংরক্ষণব্াদ, বব্চদলশক িাহােয, ঋণ িংকট, লব্চদশী প্রতযক্ষ লব্লনচোি (এফলেআই), আলথবক 
উদারীকরণ, আেলিকতা ও আেলিকরণ, নথব -িাউথ িযাপ, বব্লশ্বক দালরদ্রয, এমলেলজ।  
প্রধান ধািণা ও িতব্ািঃ জাতীেতাব্াদ, িাম্রাজযব্াদ, উপলনচব্শব্াদ, নব্য উপলনচব্শব্াদ, উত্তর আধু্লনকতাব্াদ, লব্শ্বােন ও নো লব্শ্বব্যব্স্থা।  
বব্রেক্  রিডব্শঃ পলরচব্শিত ইস্যয ও েযাচিঞ্জ, জিব্ােু পলরব্তবন, বব্লশ্বক উষ্ণােন, জিব্ােু অলভচোজন ও জিব্ােু কূটনীলত এব্ং  
সিসযা সিাধান।  

ললক্চাি-০২ 

িারতসংঘ ব্যব্স্াঃ জালতিংঘ ও এর অঙ্গ িংস্থা, জালতিংচঘর িংস্কার, জালতিংঘ লনরাপত্তা কাউলন্সচির ভূলমকা, জালতিংঘ শালন্তরক্ষা ও শালন্ত প্রলতিা কােবাব্লি, SDG লনলিত 
করার েযাচিঞ্জিমূহ, উন্নেনশীি টদশগুচিার LDC টথচক উত্তরচণর েযাচিঞ্জ, মানব্ালধ্কার এচজটো, পলরচব্শিত এচজটো, আন্তজবালতক লব্োর আদািত এব্ং নারীর 
ক্ষমতােন।  
িরক্ষণ এরশয়াি িািনীরতঃ ভারত–পালকস্তান িম্পকব (কাশ্মীর িংকট), দলক্ষণ এলশোে ভারত–েীন দ্বন্দ্ব, ভারত–ব্াংিাচদশ িম্পকব (আেলিক ভূ-রাজনীলত, পালন ব্ণ্টন িমস্যা, 
িীমান্ত িমস্যা ও ব্ালণজয ভারিাময এব্ং ব্াংিাচদশ–লমোনমার িম্পকব।  
রব্ডেি প্রধান শরিসিূডহি িডধয বব্ডিরশক্ সম্পক্টঃ মালকবন েুক্তরাষ্ট্র, রালশো, েীন, ভারত এর িাচথ লব্লভন্ন টদচশর িম্পকব ও লব্ব্াদ।  
বব্রেক্ উডিযাগ ও প্ররতষ্ঠানসিূহঃ WB, COP, BRICS, WHO ইতযালদ। 
আঞ্চরলক্ প্ররতষ্ঠান: RCEP, BIMSTEC, SAARC, ASEAN, NATO, EU এব্ং টকালভে -১৯ পরব্তবী লব্শ্ব ব্যব্স্থা।  
প্রর্ি রব্েরু্দ্ধ  িব্তটী প্রধান সিসযা ও সংঘাতঃ মধ্যপ্রােয িংকট (টজরুজাচিম, ইরান, লিলরো, ইোচমন, কুলদবস্তান, টিৌলদ-ইরান িংঘাত)।  
রিতীয় রব্েরু্দ্ধ  িব্তটী প্রধান সিসযা ও সংঘাতঃ লমোনমাচর টিনা অভুযত্থান, আফিালনস্তাচনর তাচিব্াচনর উত্থান, ইউচক্রন-রালশো পলরলস্থলত, শ্রীিঙ্কা িংকট এব্ং  
সেসযা সোধান।  

গরণত 

ললক্চাি-০১ পালটিালণলতক িরিীকরণ, ঐলকক লনেম, ি.িা.গু ও ি.িা.গু, অনুপাত ও িমানুপাত, িরি ও টেৌলিক মনুাফা, ভগ্াংশ, শতকরা, িাভ-ক্ষলত, লিচকাণলমলতক, লিচকাণলমলতক 
মান ব্যব্হার কচর দরূত্ব ও উচ্চতা লনণবে এব্ং স্থানাঙ্ক জযালমলত, িমতি ও টক্ষিফি িংক্রান্ত িমস্যার িমাধ্ান। লিভুজ িংক্রান্ত উপপাদয, লপথাচিারাি িংক্রান্ত উপপাদয। 

ললক্চাি-০২ ব্ীজিালণলতক িূিাব্লি, উৎপাদচক লব্চেষণ, লদ্বঘাত িমীকরণ, ব্ীজিালণলতক িরিীকরণ, দুই ও লতন েিকলব্লশষ্ট িমীকরণ, অিমতা, অনুক্রম, িমান্তর ও গুচণাত্তর ধ্ারা, িূেক ও 
িিালরদম এব্ং তাচদর ফাংশনিমূহ, লব্ন্যাি, িমাচব্শ, টিট তত্ত্ব ও টভনলেি, িম্ভাব্যতা। বৃ্ত্তিংক্রান্ত ও েতুভুবজ িংক্রান্ত উপপাদয, পলরলমলত ।  

িানরসক্ িক্ষতা 



ললক্চাি-০১ 

িানরসক্ িক্ষতা: সমস্যা সমাধানঃ (ঘলি লব্ষেক অভীক্ষা, ব্ার ও তালরি লনণবে, টনৌকা-টরাত, নি-টেৌব্াচ্চা, িমে-কাজ লব্ষেক িমস্যা, শতকরা ও ঐলকক) যান্ত্রিক দক্ষতা (দপবচণ 
প্রলতলব্ম্ব, িরি েন্ত্র ও জলটি েন্ত্র, ব্ি লব্ভাজন নীলত, েন্ত্রাংশ ও িরঞ্জাম)।  
জযালমলতক িমস্যা, গড়, CLIMBING & SLIPPING, বয়স সম্পন্ত্রকিত সমস্যাবন্ত্রি। স্থানাঙ্ক সম্পকি (স্থানাঙ্ক বযবস্থা, ন্ত্রিত্র গণনা ও প্রাসন্ত্রিক ন্ত্রিত্র বাছাই), সংখ্যাগত ক্ষমতা (অনুক্রম 
সম্পন্ত্রকিত সমস্যা, ধারার সমন্ত্রি ন্ত্রনণিয়, ন্ত্রিত্রত্র প্রদত্ত সংখ্যার যযৌন্ত্রিক অবস্থান ন্ত্রনণিয়, ভগ্াংশ ও দশন্ত্রমক সংখ্যার সমস্যাবন্ত্রি, ভগ্াংশ–অনুপাত, ব্িবমূি ও ঘনমূি লনণবে, সংখ্যার 
ধারণা, সমীকরণ সম্পন্ত্রকিত সমস্যাবন্ত্রি)।  
িাষাগত লর্ৌরিক্ রব্চািঃ (িাংচকলতক লব্ন্যাি, শব্দ ও ব্াকয িঠন, ভাব্াথব অনুধ্াব্ন ও িলঠক শব্দ, িাদৃশ্য ও বব্িাদৃশ্য লব্োর, রচক্তর িম্পকব ও লব্চশষত্ব লনণবে, লিদ্ধান্ত গ্রহণ ও 
লব্োর দক্ষতা)।  
ব্ানান ও িাষাঃ (আধু্লনক ব্াংিা ব্ানাচনর লনেম ও ব্ানান শনাক্তকরণ, spelling ও ব্াকয প্রকরণ, িমাথবক ও লব্পরীতাথবক শব্দ, Synonyms and Antonyms) 

ব্াংলা 

ললক্চাি-০১ 

প্রােীন েুিঃ  েেবাপদ।  
অন্ধক্াি র্গুঃ  শূন্যপুরাণ, টিক শুচভাদো, প্রাকৃত বপঙ্গি, োক ও িনার ব্েন।  
িধযর্গুঃ  শ্রীকৃষ্ণকীতবন, বব্ষ্ণব্ পদাব্লি, মঙ্গিকাব্য, অনুব্াদ িালহতয, টরামালটটক প্রণচোপািযান ও আরাকান রাজিভা, টিাকিালহতয, কলব্িান ও পুুঁলথিালহতয এব্ং মলিবো িালহতয। 
আধুরনক্ র্গুঃ  েুিিলন্ধক্ষণ ও ঈশ্বরেন্দ্র গুপ্ত, পযারীোুঁদ লমি, ব্লঙ্কমেন্দ্র েচটাপাধ্যাে, ঈশ্বরেন্দ্র লব্দযািাির, লব্হারীিাি েক্রব্তবী ও দীনব্নু্ধ লমি, মাইচকি মধু্িূদন দত্ত, রব্ীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ব্াংিা িালহচতয পে পাটেব্ (১.অলমে েক্রব্তবী ২. বু্দ্ধচদব্ ব্স্য ৩. জীব্নানদ দাশ ৪. লব্ষু্ণ টদ ৫. স্যধ্ীন্দ্রনাথ দত্ত )। কাজী নজরুি ইিিাম, জিীমউদ্দীন, মালনক 
ব্চদযাপাধ্যাে, প্রমথ টেৌধু্রী ও ফররুি আহমদ, মীর মশাররফ টহাচিন, বিেদ ওোিীউিাহ্, জলহর রােহান, শহীদুিাহ কােিার, শামস্যর রাহমান, বিেদ শামস্যি হক, শওকত 
ওিমান, মুলনর টেৌধু্রী, আিতারুজ্জামান ইলিোি, শরৎেন্দ্র েচটাপাধ্যাে, হুমােূন আহচমদ, ব্লঙ্কমেন্দ্র েচটাপাধ্যাে, লব্ভূলতভূষণ ব্চদযাপাধ্যাে, টমাতাচহর টহাচিন টেৌধু্রী, কলব্ 
কােচকাব্াদ ও টব্িম টরাচকো।  িালহতয লব্ষেক লব্লভন্ন পলিকা, ভাষা আচদািন লব্ষেক লব্লভন্ন িালহতয, মুলক্তেুদ্ধ লব্ষেক লব্লভন্ন গ্রন্থ, িম্প্রলত আচিালেত লব্লভন্ন ব্াংিা গ্রন্থ, ব্াংিা 
িালহতয অব্িম্বচন লব্লভন্ন েিলচ্চি।  
প্ররতডব্িন রলিডনি রনয়িাব্রল ও  ত্র রলিডনি রনয়িাব্রল। 

ললক্চাি-০২ 

শব্দ ও শচব্দর প্রকারচভদ, শব্দ িঠন-(প্রতযেচোচি শব্দ িঠন, উপিিবচোচি শব্দ িঠন, িমািচোচি শব্দ িঠন, িলন্ধচোচি শব্দ িঠন, লদ্বরুলক্তর মাধ্যচম শব্দ িঠন, পদালশ্রত 
লনচদবশচকর মাধ্যচম শব্দ িঠন, ব্েচনর মাধ্যচম শব্দ িঠন), পদ-প্রকরণ ও পচদর ব্যব্হার।  
ব্ানান ও ব্ানাডনি রনয়িঃ ব্াংিা ব্ানাচনর লনেমাব্লি (িলন্ধঘলটত, িমািঘলটত, প্রতযেঘলটত, লিঙ্গঘলটত, ব্েনজলনত, েকু্তব্যঞ্জন িংক্রান্ত, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব লব্ধ্ান এব্ং ব্াংিা 
একাচেলম প্রণীত প্রলমত ব্াংিা ব্ানাচনর তৎিম এব্ং অ-তৎিম ব্ানাচনর লনেম)। প্রব্াদ-প্রব্েচনর লনলহতাথব প্রকাশ, ব্াগ্ধ্ারা। ব্াক্য শুরদ্ধ, ব্াডক্যি প্রডয়াগ-অ প্রডয়াগ।  
ব্াক্য গঠন ও রূ ান্তিঃ (িরি, জলটি, টেৌলিক, অলস্তব্ােক, টনলতব্ােক, প্রশ্নচব্াধ্ক)।  
কাল্পলনক িংিাপ।  
গ্রন্র্-সিাডলাচনাঃ ব্াঙালির ইলতহাি লকংব্া টিাক ঐলতি লনভবর গ্রচন্থর িমাচিােনা, টশি মলুজব্ুর রহমাচনর লিলিত গ্রন্থ/তাুঁচক লনচে লিলিত গ্রচন্থর িমাচিােনা, ভাষা 
আচদািচনর পটভূলমচত রলেত গ্রচন্থর িমাচিােনা, উপন্যাি, িল্প, কলব্তাগ্রন্থ, ঊনিত্তচরর িণঅভযুত্থাচনর পটভূলমচত রলেত গ্রচন্থর িমাচিােনা, ব্াংিাচদচশর মলুক্তেদু্ধচকলন্দ্রক 
গ্রচন্থর িমাচিােনা ও অন্য িব্গুচিা। 

ললক্চাি-০৩ 

সািাংশ/সািিিটঃ (িাধ্ারণ আচিােনা ও লনেমাব্লি, িদয ও পদয)।  
িাব্-সম্প্রসািণঃ িাধ্ারণ আচিােনা ও লনেমাব্লি।  
িচনাঃ (উন্নেন ও অথবননলতক লব্ষোব্লি, পলরচব্শ লব্ষেক, িামালজক লব্ষোব্লি, তথয ও প্রেুলক্ত লব্ষেক, িাম্প্রলতক লব্ষোব্লি, ভাষা আচদািন ও মুলক্তেুদ্ধ লব্ষেক, রাজননলতক 
লব্ষোব্লি, লশক্ষা ও িংসৃ্কলত লব্েষক)। 

সাধািণ রব্জ্ঞান ও প্রর্রুি 

ললক্চাি -০১ 

আডলা (Light): ব্ণবালি, লব্লভন্ন, ব্ণব ও তরঙ্গনদঘবয এব্ং টিজার রলশ্ম, আচিার প্রলতফিন, আচিার প্রলতিরণ, আচিার পূণব অভযন্তরীণ প্রলতফিন, পাতিা অলভিারী টিন্স, আচিার লব্চ্ছ্বরণ, 
আচিার কণা ধ্মব, আইনস্টাইচনর আচিাক-বব্দুযলতক িমীকরণ, ফচটাচিি (আচিাক টকাষ)।  
চুম্বক্ত্ব (Magnetism): লব্দুযৎপ্রব্াচহর টেৌম্বকচক্ষচির িম্পকব, দণ্ড েমু্বক, টেৌম্বক ব্িচরিা, টেৌম্বকচক্ষচি একলট দণ্ড েমু্বচকর ওপর লক্রোরত টকব, দণ্ড েুম্বক লহচিচব্ পৃলথব্ীর টেৌম্বকচক্ষচি, 
টযানচজটট িযািভাচনালমটার, কম্পন, েমু্বকমান েন্ত্র, উদাহরণিহ োেচেৌম্বক পদাথব, পযারাচেৌম্বক পদাথব, টফচরাচেৌম্বক পদাথব, তালিতেুম্বক এব্ং স্থােী েুম্বক। শব্দ (Sound): শ্রব্ণ টকৌশি, 
টেলিচব্ি, কম্পাঙ্ক, ঘচর ও ব্াইচর লব্লভন্ন শব্দ উৎপাদনকারী েন্ত্র -মাইচক্রাচফান, িাউেলিকার, িণমুিী টোিাচোিব্যব্স্থা, শব্দ-ধ্বলনর বব্লশষ্টয, টানা তাচর লস্থর তরচঙ্গর উৎপলত্ত, আি 
কম্পচনর িূি, অলধ্কম্প, েপিার লক্রো, েপিার লক্রোর প্রচোি এব্ং িীমাব্দ্ধতা, প্রলতধ্বলন, শব্দতরচঙ্গর টশাষণ, অনুরণন, দািাচনর শ্রুলতগুণ বতলরর মূিনীলত, িাব্াইচনর িূচির লব্ব্ৃলত।  
ব্াডয়াডিক্ডনালরি (Biotechnology): টক্রাচমাচিাম, টক্রাচমাচিাচমর আকার-আকৃলত এব্ং রািােলনক উপাদান, লনউলক্লক অযালিে, লে-অলক্সরাইচরালনউলক্সক অযালিে (DNA), 
রাইচরালনউলক্লক অযালিে (RNA), আলমষ, লজন, DNA টটস্ট, ফচরনলিক টটস্ট, মানুচষর টজচনলটক লব্শৃঙ্খিা, জীব্প্রেুলক্ত ও লজন প্রচকৌশি, টক্লালনং, টক্লালনংচের স্বাভালব্ক প্রভাব্, 
ট্রান্সচজলনক উলিদ ও প্রাণী, কৃলষ, অরিযালনজম, ন্যাচনা প্রেুলক্ত, ফামবাচকািলজ, ফামবাচকাকাইচনলটক্স। 
 িািয ও  রুি (Food & Nutrition): িাচদযর উপাদান, কাচব্বাহাইচেট, আলমষ, েলব্ব ও লিলপে, লভটালমন, কাচব্বাহাইচেট ও টপ্রালটচনর প্রকারচভদ এব্ং উৎি, পুলষ্টগুণ, স্যষম িাচদযর 
তালিকা, স্যষম িাচদযর লপরালমে, ব্লে মাি ইনচেক্স, (BMI), ফাস্টফুে অথব্া জাংকফুে, িাদয িংরক্ষচণর লব্লভন্ন প্রলক্রো, িাদয িংরক্ষচণ রািােলনচকর ব্যব্হার এব্ং তার শারীলরক 
প্রভাব্।  
লিাগ ও স্বাস্যডসব্া (Disease & Health Care): অভাব্জলনত টরাি, িংক্রমণ, অযালটটচিপলটক, অযালটটব্াচোলটক, টোক, হাটব অযাটাক, রক্তোপ, উচ্চরক্তোপ ও োোচব্লটি, টেঙু্গ, 
োেলরো, মাদকািলক্ত, ভযাকলিচনশন, টোচির ক্রলট, িাচদযর লব্ষলক্রো, এক্সচর, আিট্রাচিাচনাগ্রালফ, লিলটস্কযান, এমআরআই, ইলিলজ, এচটোিকলপ, টরলেওচথরালপ, টকচমাচথরালপ, 
অযানলজওগ্রালফ এব্ং তাচদর ব্যব্হার, িতকবতা, পাশ্ববপ্রলতলক্রো, কযান্সার, এইেি ও টহপাটাইলটচির টমৌলিক ধ্ারণা।  
 রলিাি (Polymer): পলিমারকরণ প্রলক্রো, উৎি, প্রাকৃলতক ও কৃলিম পলিমাচরর বব্লশষ্টয এব্ং ব্যব্হার, উৎপাদন প্রলক্রো; ফাইব্ার, লিল্ক, উি, নাইিন এব্ং টরেচনর বব্লশষ্টয ও 
ব্যব্হার, রাব্ার ও প্ল্ালস্টচকর টভৌত ও রািােলনক বব্লশষ্টয, পলরচব্শ ভারিামযহীনতাে রাব্ার ও প্ল্ালস্টচকর ভূলমকা, রাব্ার ও প্ল্ালস্টচকর ব্যব্হাচরর িচেতনতা।  
আিাডিি প্রাকৃ্রতক্ সম্পি (Our Resources): মালটর pH, মালটর দূষচণর কারণ ও প্রকার, প্রাকৃলতক িযাি এব্ং তার প্রধ্ান উপাদান ও উৎি, প্রলক্রোকরণ এব্ং ব্যব্হার, টপচট্রালিোম 
এব্ং কেিা, আমাচদর প্রাকৃলতক িম্পচদর িীমাব্দ্ধতা এব্ং িংরক্ষণ।  
অযারসড, ক্ষািক্ ও লব্ণ (Acid, Base & Salt):  অযালিে ও ক্ষারচকর বব্লশষ্টয, অম্ল- ক্ষারলনচদবশক, পাকস্থিীচত অযালিলেলটর কারণ এব্ং িলঠক িাদয লনব্বােন, pH, ব্স্তুর pH -এর 
পলরমাপ এব্ং গুরুত্ব, িব্ণ, িব্চণর বব্লশষ্টয, প্রাতযলহক জীব্চন িব্চণর প্রচোজনীেতা, কৃলষ এব্ং লশল্পচক্ষচি িব্চণর ব্যব্হার।  
 ারন (Water): পালনর ধ্মব, পালনর িিনাঙ্ক ও সু্ফটনাঙ্ক, তলিত পলরব্ালহতা, পালনর িঠন, হাইচোচজন ব্ন্ধন, পালনর উৎি, ব্াংিাচদচশর লমঠাপালনর উৎি, পালনর মানদণ্ড (রং ও স্বাদ, 
পালনর অস্বচ্ছরতা, টতজলিে পদাচথবর উপলস্থলত, ব্জবয পদাচথবর উপলস্থলত, দ্রব্ীভূত অলক্সচজন, তাপমািা, pH, িব্ণাক্ততা), পালনর পুনরাব্তবন, পলরচব্শ িংরক্ষচণ পালনর ভূলমকা, মানিম্মত 
পালনর প্রচোজনীেতা, পালন লব্শুদ্ধকরণ (িাুঁকন, টক্লালরচনশন, সু্ফটনাঙ্ক, পাতন), ব্াংিাচদচশর পালনর উৎি দূষচণর কারণ, উলিদ-প্রাণী এব্ং মানুচষর ওপর পালনদূষচণর প্রভাব্, লব্শুদ্ধ 
পালনর ওপর বব্লশ্বক উষ্ণােচনর প্রভাব্, পালনর দূষণ প্রলতচরাচধ্র টকৌশি এব্ং নািলরচকর দােব্দ্ধতা অথব্া জনিচেতনতা, লশল্প-কারিানার দ্বারা পালনর দূষণ প্রলতচরাধ্, কৃলষজলমর মালটর 
ক্ষে দ্বারা পালনর দূষণ প্রলতচরাধ্, পালন উৎচির িংরক্ষণ ও উন্নেন।  

   ব্ায়িুণ্ডল (Atmosphere): জীব্মণ্ডি ও ব্ালরমণ্ডি, আেনমণ্ডি, অলক্সচজন, কাব্বন-োই-অক্সাইে ও নাইচট্রাচজচনর ভূলমকা, লমঠা ও দূলষত পালন, পাস্তুরাইচজশন। 



ললক্চাি-০২ 

ক্রম্পউিাি প্রর্রুি (Computer Technology): আধু্লনক কলম্পউটাচরর িঠন এব্ং প্রধ্ান ব্যব্হালরক অংশ, কলম্পউটার প্রজন্ম লব্ভাি, টকন্দ্রীে প্রলক্রোকরণ ইউলনট, 
মাইচক্রাপ্রচিির, কলম্পউটাচরর স্মৃলত এব্ং এচদর প্রকারচভদ ও বব্লশষ্টয, ইনপটু ও আউটপটু লেভাইি এব্ং তাচদর বব্লশষ্টয ও ব্যব্হার, ব্াচোচির ভূলমকা, ব্াি 
আলকবচটকোর, মাদারচব্ােব ও এর উপাদান, মাইচক্রাপ্রচিচির কােবক্রম ও িংিঠন, অযালরথচমলটক িলজক ইউলনট, কচটট্রাি ইউলনট। িযাংগুচেজ ট্রান্সচিটর, টটক্সট 
এলেটর, কম্পাইিার, ইটটারচপ্রটার, কলম্পউটার িফটওেযার, লিচস্টম িফটওেযার, অযালপ্ল্চকশন িফটওেযার এব্ং এর উদাহরণ, অপাচরলটং িফটওেযার, কলম্পউটার 
ভাইরাি, অলফি অচটাচমশন, কলম্পউচটশনাি ব্াচোিলজ, োি লেজাইচন কলম্পউটাচরর ভূলমকা, টপ্রাগ্রালমং িযাংগুচেজ, তাচদর টাইপ ও টিচভি, িফটওেযার উন্নেচন 
পদচক্ষপিমূহ, িমাচজ কলম্পউটাচরর প্রভাব্।  
তর্যপ্রর্রুি (Information Technology): োটা কলমউলনচকশন ও তথয, তথয িংগ্রহ, প্রলক্রোকরণ ও লব্তরণ, লিচস্টম লব্চেষণ ও তথয ব্যব্স্থা, দক্ষ ব্যব্স্থা, 
টেটাচব্ি িফটওেযার ও িঠন, টেটাচব্ি ব্যব্স্থাপনা পদ্ধলত, লেলব্এমএি, হােবওেযার ও িফটওেযাচরর উদাহরণিহ, মালল্টলমলেো ব্যব্স্থার লভলত্ত টেটা কচম্প্রশচনর 
ধ্ারণা, জীব্নেচক্র মালল্টলমলেো ব্যব্স্থার উন্নেন। স্থানীে এিাকা, শহর এিাকা, প্রশস্ত এিাকা কলম্পউটার টনটওোকব (LAN, MAN, WAN), িযান টচপািলজ, 
টনটওোলকবং লেভাইি (রাউটার, স্যইে, হাব্), লটলিলপ আইলপ, প্রচটাকি স্যযট, ইটটারচনট, ইটটারচনট িালভবি এব্ং টপ্রাচটাকি, ইটটারচনট িালভবি টপ্রাভাইোর এব্ং 
তাচদর দােব্দ্ধতা, ইটটারচনট, ইটটারচনট ও এক্সট্রাচনট, ওোর্ল্ব ওোইে ওচেব্ টটকচনািলজ, অযাকচিি কচটট্রাি লিলকউলরলট ও প্রাইচভলি, ই-টমইি, টিাস্যাি লমলেো 
এব্ং এগুচিার প্রভাব্, লব্লভন্ন ধ্রচনর ট্রান্সলমশন লমলেোর উদাহরণ, ব্যাটেউইেথ, টটলিকলমউলনচকশন লিচস্টচমর মূি উপাদানিমূহ, টমাব্াইি টটলিচফান লিচস্টম, 
স্যাচটিাইট কলমউলনচকশন লিচস্টম ও VSAT, অপলটকযাি ফাইব্ার কলমউলনচকশচনর গুরুত্ব, ওোই-ফাই, ই-কমািব পদ্ধলত এব্ং িমাচজ এর প্রভাব্, ই-কমািব 
ওচেব্িাইচটর উদাহরণ, B2B, B2C, এর িমািব, স্মাটবচফান, লজলপএি। 
ইডলক্রিক্যাল প্রর্রুি (ELECTRICAL TECHNOLOGY): বব্দুযলতক উপাদান, টভাচল্টজ, লব্দুযৎ প্রব্াহ, ওহচমর িূি, বব্দুযলতক ক্ষমতা ও শলক্ত, তলিৎচেৌম্বক ও 
টেৌম্বকচক্ষচি, তলিৎচেৌম্বক আচব্শ, ব্তবনী টব্রকার, লজএফলিআই ও লফউজ, তলিৎক্ষমতার রালশমািা ও টশ্রলণব্তবনী, টশ্রলণিংচোচি টভাচল্টচজর উৎি, কাশবচফর 
টভাচল্টজ িূি, টশ্রলণব্তবনী লব্লভন্ন উপাদাচনর অভযন্তরীণ পলরব্তবন।  
ইডলক্িরনক্স প্রর্রুি (ELECTRONICS TECHNOLOGY): ইচিকট্রলনক উপাদান, অযানািি ও লেলজটাি িংচকত, অযানািি ইচিকট্রলনক লেভাইি, অযামলপ্ল্ফাোর ও 
ওলিচিটর, টরাধ্, টরাধ্চকর প্রকারচভদ, পলরব্ালহতা, ওহম লমটার, ধ্ারকত্ব, ধ্ারক, আচব্শক, আচব্লশতা, িাইনুিেোি অিটারচনলটং, তরঙ্গরূপ, কম্পাঙ্ক ব্ণবালি, 
িাইনুিেোি তরঙ্গরূপ, লব্দুযৎপ্রব্াচহর িাইনুিেোি টভাচল্টচজর িাধ্ারণ লব্ন্যাি, দশা িম্পকব, টিজার ও তাচরর টমৌলিক ধ্ারণা, টমৌলিক আরএিলি ব্তবনীর 
প্রলতলক্রো, িাইনুিেোি টভাচল্টজ অথব্া লব্দুযৎপ্রব্াচহর উপাদান। 

 

 

ঢাক্াি  িীক্ষা লক্ন্দ্রসিূহ : রিি ুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূ নগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 

লিাহাম্মি িু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স লযাব্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািটডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরিি িু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-

২৩৬৮৫৭ িারলব্াগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, ব্াসাডব্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, ব্নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীব্ািাি-০১৭১৩-

২৩৬৭২০ র্াত্রাব্াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািী ুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-

২৩৬৭১৭ লক্ানা াড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, ব্ক্রশব্ািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি ব্াইডিি  িীক্ষা লক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািাল ুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, লশি ুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭,  াব্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িং ুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

গাইব্ান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বসয়ি িু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, ব্গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয় িুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রিনাি িু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁ াইনব্াব্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 

কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িরিি ুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 

সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, ব্রিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণব্ারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, লনায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ লিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চক্ব্ািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-

২৩৬৭৫৮, লগা ালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইিহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, োুঁদপুর-০১৭১৩২৩৬৭৬৫।  
 


