
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ইমিমনয়ামরিং + বাডয়ালমি করাগ্রাি-২০২০ 

মরমিশন ক্র্যাশ ককার্স (অনলাইন) 
বািংলা ও ইিংডরমি িার্সন 

 

*  ক্র্যাশ ককাডর্স পদার্সমবজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত ও ইিংডরমি এই ৪মি 
মবষডয়র উদ্ভার্ ইমিমনয়ামরিং মরমিশন ককার্স র্ম্পন্ন করা হডব। পাশাপামশ 
মশক্ষার্সীডদর িামর্সমি ‘ক’ িমতস রস্তুমতর কর্া িার্ায় করডে উডেষ বাডয়ালমি 
মরমিশন ককার্স কবানার্ মহর্াডব পড়াডনা হডব।  

*   নতুন বযাডে র্বসডিাি ৩৮মি কলকোর ক্লার্, ৪৬মি পরীক্ষা অনুমিত হডব। তডব 
িমতস পরীক্ষার তামরডের উপর মিমি কডর ক্লার্ ও পরীক্ষা র্িংেযা কি/কবমশ হডত 
পাডর 

*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৪ মদন Live Class অনুমিত হডব। রমতমি ক্লাডর্র 
pdf ক্লার্ কনাি মশক্ষার্সীডদরডক মি রদান করা হডব 

* আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর ইমিমনয়ামরিং স্ট্যান্োেস Daily Live Exam 

(MCQ + Written) অনুমিত হডব  
* রমত বধু্বার ইমিমনয়ামরিং স্ট্যান্োেস Weekly Live Exam (MCQ + 

Written) অনুমিত হডব। পাশাপামশ একই মর্ডলবাডর্ িামর্সমি ‘ক’ 
স্ট্যান্োেস Weekly Exam (MCQ + Written) কনওয়া হডব 

*  ককার্স মি ৮০০০/- (আি হািার) িাকা। Online Payment এর িাধ্যডি 
৩০০০/- ছাডড় ককার্স অযাে করা যাডব। 

* অনলাইডন ককার্স অযাে করডত মিমিি করুন www.udvash.com 
*    Helpline-09666775566 

 

অনলাইন বযাডের র্িয়রূ্মে 
বািংলা িার্সন ইিংডরমি িার্সন 

র্কাল ৮:০০ িা, র্কাল ১০:৩০ িা, দুপরু ২:১৫ িা এবিং র্ন্ধ্যা ৭:৩০ িা মবকাল ৪:৪৫ িা 
 

মবষয় পদার্সমবজ্ঞান রর্ায়ন  উচ্চতর গমিত িীবমবজ্ঞান  ইিংডরমি 
কলকোর র্িংেযা (৩৮) ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০২ 

ক্লার্ শুরু: ০১ মেডর্ম্বর, ২০২০  
ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন (মরমিশন পবস) 

 

তামরে ও বার লাইি ক্লার্ (মনি মনি বযাে িাইি অনুযায়ী) লাইি এক্সাি (র্কাল ৮ িা কর্ডক রাত ১০ িা পযসন্ত েলডব) 
০১.১২.২০ (িঙ্গলবার) Live Class (P-01) ---- 
০২.১২.২০ (বধু্বার) 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-01) Engg. Daily Exam (P-01) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

০৪.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-01) Engg. Daily Exam (C-01) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

০৬.১২.২০ (রমববার) Live Class (B-01) Engg. Daily Exam (M-01) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

০৭.১২.২০ (কর্ািবার) 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 (P-02) Varsity Daily Exam (B-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৯.১২.২০ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-01 (P-1, C-1, M-1) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-01 (P-1, C-1, M-1, B-1, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
Live Class (GK-03) Sp. GHA Varsity Daily Exam (E-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-04) Time - 6:00pm 

১০.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-02) Engg. Daily Exam (P-02) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১১.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-02) Engg. Daily Exam (C-02) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১২.১২.২০ (শমনবার) Live Class (E-01) Engg. Daily Exam (M-02) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১৩.১২.২০ (রমববার) Live Class (B-02) Engg. Daily Exam (E-01) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১৪.১২.২০ (কর্ািবার) 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 (P-03) Varsity Daily Exam (B-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৬.১২.২০ (বধু্বার) 
Engineering Standard Weekly Exam-02 (P-2, C-2, M-2) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-02 (P-2, C-2, M-2, B-2, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
Architecture Live Class (Lecture-05) Time - 6:00pm 

১৭.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-03) Engg. Daily Exam (P-03) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১৮.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-03) Engg. Daily Exam (C-03) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১৯.১২.২০ (শমনবার) 
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. 

(র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
২০.১২.২০ (রমববার) Live Class (B-03) Engg. Daily Exam (M-03) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২১.১২.২০ (কর্ািবার) Live Class (E-04) Sp. GHA Varsity Daily Exam (Ba-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২২.১২.২০ (িঙ্গলবার) Live Class (P-04) Varsity Daily Exam (B-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৩.১২.২০ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-03 (P-3, C-3, M-3) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-03 (P-3, C-3, M-3, B-3, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
Live Class (GK-04) Sp. GHA Varsity Daily Exam (E-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-06) Time - 6:00pm 

২৪.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-04) Engg. Daily Exam (P-04) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২৫.১২.২০ (শুক্র্বার) Live Class (M-04) Engg. Daily Exam (C-04) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২৬.১২.২০ (শমনবার) Live Class (E-02) Engg. Daily Exam (M-04) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২৭.১২.২০ (রমববার) Live Class (B-04) Engg. Daily Exam (E-02) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২৮.১২.২০ (কর্ািবার) Live Class (Ba-04) Sp. GHA Varsity Daily Exam (GK-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

৩০.১২.২০ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-04 (P-4, C-4, M-4) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-04 (P-4, C-4, M-4, B-4, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
Live Class (E-05) Sp. GHA Varsity Daily Exam (Ba-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-07) Time - 6:00pm 

৩১.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-05) Engg. Daily Exam (P-05) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

০১.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-05) Engg. Daily Exam (C-05) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

০৩.০১.২১ (রমববার) Live Class (B-05) Engg. Daily Exam (M-05) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

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

০৫.০১.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (P-06) Varsity Daily Exam (B-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

http://www.udvash.com/


০৬.০১.২১ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-05 (P-5, C-5, M-5) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-05 (P-5, C-5, M-5, B-5, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 

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

Architecture Live Class (Lecture-08) Time - 6:00pm 

০৭.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-06) Engg. Daily Exam (P-06) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

০৮.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-06) Engg. Daily Exam (C-06) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

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

১০.০১.২১ (রমববার) Live Class (B-06) Engg. Daily Exam (M-06) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

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

১২.০১.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (P-07) Varsity Daily Exam (B-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৩.০১.২১ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-06 (P-6, C-6, M-6) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-06 (P-6, C-6, M-6, B-6, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 

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

Architecture Live Class (Lecture-09) Time - 6:00pm 

১৪.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-07) Engg. Daily Exam (P-07) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
১৫.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-07) Engg. Daily Exam (C-07) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
১৬.০১.২১ (শমনবার) Live Class (Ba-06) Sp. GHA Varsity Daily Exam (GK-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৭.০১.২১ (রমববার) Live Class (B-07) Engg. Daily Exam (M-07) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
১৮.০১.২১ (কর্ািবার) Live Class (IQ-01) Sp. GHA Varsity Daily Exam (Ba-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
১৯.০১.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (P-08) Varsity Daily Exam (B-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২০.০১.২১ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-07 (P-7, C-7, M-7) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-07 (P-7, C-7, M-7, B-7, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
Live Class (E-07) Sp. GHA Varsity Daily Exam (IQ-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-10) Time - 6:00pm 
২১.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-08) Engg. Daily Exam (P-08) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
২২.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-08) Engg. Daily Exam (C-08) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
২৪.০১.২১ (রমববার) Live Class (B-08) Engg. Daily Exam (M-08) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
২৫.০১.২১ (কর্ািবার) Live Class (GK-07) Sp. GHA Varsity Daily Exam (E-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
২৬.০১.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (P-09) Varsity Daily Exam (B-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৭.০১.২১ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-08 (P-8, C-8, M-8) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-08 (P-8, C-8, M-8, B-8, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
Live Class (Math-02) Sp. GHA Varsity Daily Exam (GK-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-11) Time - 6:00pm 
২৮.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-09) Engg. Daily Exam (P-09) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
২৯.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (M-09) Engg. Daily Exam (C-09) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
৩০.০১.২১ (শুক্র্বার) Live Class (IQ-02) Sp. GHA Varsity Daily Exam (Math-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩১.০১.২১ (রমববার) Live Class (B-09) Engg. Daily Exam (M-09) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
০১.০২.২১ (কর্ািবার) Live Class (GK-08) Sp. GHA Varsity Daily Exam (IQ-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
০২.০২.২১ (িঙ্গলবার) ----- Varsity Daily Exam (B-09) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৩.০২.২১ (বধু্বার) 

Engineering Standard Weekly Exam-09 (P-9, C-9, M-9) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-09 (P-9, C-9, M-9, B-9, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব) 
Live Class (ICT-01) Sp. GHA Varsity Daily Exam (GK-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-12) Time - 6:00pm 
 

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 

*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডির কিাবাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 
কডর রাোর িন্য অনুডরাধ্ করা হল। 

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অিংশগ্রহি 

করডত D™¢vm এর ইমিমনয়ামরিং এেমিশন করাগ্রাডি কতািার িমতসকৃত করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমেত তামরে অনুযায়ী র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পযসন্ত েলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একিন মশক্ষার্সী 
উক্ত Live Exam-এ একবারই অিংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার 
অিংশগ্রহি করডত পারডব। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমেত মনমদসষ্ট তামরডে মিক র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পযসন্ত েলডব। 

 

Weekly Exam Syllabus for English 
 

Weekly মর্ডলবার্ 

W-01 
Noun, Pronoun, Adverb & inversion, Parallel structure, Dangling modifier, Pinpoint error detection, Vocabulary (A-D), 

Appropriate Preposition (A-D), Same word but different parts of speech 

W-02 Translation, Proverbs, Reading comprehension, Vocabulary (E, F), Appropriate preposition (E, F) 

W-03 
Right form of verbs, Causative & subjunctive, Affirmative and negative agreement, Modal auxiliaries, Vocabulary (G, H, 

I), Appropriate preposition (G, H, I) 

W-04 Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Voice change, Vocabulary (J-M), Appropriate preposition (J-M) 

W-05 Narration, Transformation of sentence, Sentence correction 

W-06 Finite and non-finite verb, Phrase & clause, Number, Gender, Redundancy, Vocabulary (N-S), Appropriate preposition (N-S) 

W-07 Adjective, Comparison of degrees, Article, Sequence of tense, Spelling, Vocabulary (T, U), Appropriate preposition (T, U) 

W-08 Tag questions, Phrases and idioms, Group verbs, Analogy, Misused words, Vocabulary (V-Z), Appropriate preposition (V-Z) 

W-09 Parts of Speech Detection, Literature, One word substitution, foreign words, Linkers 

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


ইমিমনয়ামরিং + বাডয়ালমি করাগ্রাি-২০২০ 
মবষয়মিমিক ক্লাডর্র মর্ডলবার্ (ক্র্যাশ মরমিশন ককার্স) 

 

পদার্সমবজ্ঞান 

লেকচার  সিলেবাি 

P-01 
অধ্যায়-০২: কিক্টর (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৩: গমতমবদযা (১ি পত্র) 

P-02 অধ্যায়-০৪: মনউিমনয়ান বলমবদযা (১ি পত্র) 

P-03 
অধ্যায়-০৫: কাি, শমক্ত ও ক্ষিতা (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৬: িহাকষস ও অমিকষস (১ি পত্র) 

P-04 

অধ্যায়-০৭: পদাডর্সর গািমনক ধ্িস (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৮: পযসাবমৃিক গমত (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৯: তরঙ্গ (১ি পত্র) 

P-05 

অধ্যায়-০১: কিৌতিগৎ ও পমরিাপ (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১০: আদশস গযার্ ও গযাডর্র গমততত্ত্ব (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০১: তাপগমতমবদযা (২য় পত্র) 

P-06 
অধ্যায়-০২: মির তমড়ৎ (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৩: েল তমড়ৎ (২য় পত্র) 

P-07 
অধ্যায়-০৪: তমড়ৎ রবাডহর কেৌম্বক মক্র্য়া ও েুম্বকত্ব (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৫: তমড়ৎডেৌম্বকীয় আডবশ ও পমরবতসী রবাহ (২য় পত্র) 

P-08 
অধ্যায়-০৬: িযামিমতক আডলাকমবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৭: কিৌত আডলাকমবজ্ঞান (২য় পত্র) 

P-09 

অধ্যায়-০৮: আধু্মনক পদার্স মবজ্ঞাডনর র্েূনা (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১১: কিযামতসমবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৯: পরিািরু িডেল ও মনউমক্লয়ার পদার্সমবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১০: কর্মিকন্োক্টর ও ইডলক্ট্রমনক্স (২য় পত্র) 

রর্ায়ন 

C-01 অধ্যায়-৩ : ল ৌলের পর্যায়বতৃ্ত ধ্ য ও রািায়সিক বন্ধি (১  পত্র) 

C-02 
অধ্যায়-১ : েযাবলরটসরর সিরাপদ বযবহার (১  পত্র) 

অধ্যায়-২ : গুণগত রিায়ি (১  পত্র) 

C-03 অধ্যায়-৪ : রািায়সিক পসরবতযি (১  পত্র) (অম্ল-ক্ষার র্ািযাবিা, র্ািযাবিা) 

C-04 
অধ্যায়-৪ : রািায়সিক পসরবতযি (১  পত্র) (তাপরর্ায়ন, গমতমবদযা) 

অধ্যায়-৫: কিসিুেী রর্ায়ন (১ি পত্র) 

C-05 
অধ্যায়-১ : পসরলবশ রিায়ি (২য় পত্র) 

অধ্যায়-৪ : তসিৎ রিায়ি (২য় পত্র) 

C-06 
 অধ্যায়-৩ : পসর াণগত রিায়ি (২য় পত্র) 

অধ্যায়-৫ : অর্যনিসতক রিায়ি (২য় পত্র) 

C-07 
অধ্যায়-২ : জিব কযৌগ ও তার কেমিমবিাগ, র্িডগ্রাত্রীয় কেমি, কাযসকরীিূলক, র্িািতুা, নািকরি, অযাডরাডিমিমর্মি, হাডকল তত্ত্ব, কবনমিন ও তার িাতক, কিনল, 

কেিল, পযারামর্িািল, মিএনমি (২য় পত্র) 

C-08 
অধ্যায়-২ : জিব কযৌডগর মবমক্র্য়ার  মক্র্য়াডকৌশল (র্িংডযািন, অপর্ারি, রমতিাপন ইতযামদ মবমক্র্য়া, মবকারক, বন্ধ্ন মবিািন, িধ্যবতসী কযৌডগর িাময়ত্ব), 

অযালডকন, অযালমকন, অযালকাইন, অযালকাইল হ্যালাইে ও তার িাতক, মগ্রগনােস মবকারক, অযালডকাহল, মির্ামরন, ইর্ার, নাইডরামির্ামরন (২য় পত্র) 

C-09 অধ্যায়-২ :  অযালমেহাইে, মকডিান, জিব এমর্ে ও এর িাতকর্িূহ, অযামিন, োয়ািমনয়াি লবি, IR Spectroscopy, বাডয়াঅি ুও পমলিারকরি (২য় পত্র) 

উচ্চতর গমিত 

M-01 
অধ্যায়-০৫: মবন্যার্ ও র্িাডবশ (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১০: মবস্তার পমরিাপ ও র্ম্ভাবনা (২য় পত্র) 

M-02 

অধ্যায়-০১: বাস্তব র্িংেযা ও অর্িতা (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০২: কযাগােয়ী করাগ্রাি (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৩: িমিল র্িংেযা (২য় পত্র) 

M-03 

অধ্যায়-০১: িযামরক্স ও মনিসায়ক (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৪: বহুপদী ও বহুপদী র্িীকরি (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৫: মিপদী মবস্তমৃত (২য় পত্র) 

M-04 
অধ্যায়-০২: কিক্টর (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৩: র্রলডরো (১ি পত্র) 

M-05 
অধ্যায়-০৪: বিৃ (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৬ : কমনক (২য় পত্র) 

M-06 

অধ্যায়-০৬ : মত্রডকািমিমতক অনুপাত (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৭ : র্িংযকু্ত ও কযৌমগক ককাডির  মত্রডকািমিমতক অনুপাত (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৮: িািংশন ও িািংশডনর কলেমেত্র (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৭ : মবপরীত মত্রডকািমিমতক িািংশন ও মত্রডকািমিমতক র্িীকরি (২য় পত্র) 

M-07 অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরি (১ি পত্র) 

M-08 অধ্যায়-১০: কযাগিীকরি (১ি পত্র) 

M-09 
অধ্যায়-০৮: মিমতমবদযা (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৯: র্িতডল বস্তুকিার গমত (২য় পত্র) 



িীবমবজ্ঞান 

B-01 
অধ্যায়-০৪ : িানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও র্ঞ্চালন (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫ : িানব শারীরতত্ত্ব : শ্বার্মক্র্য়া ও শ্বর্ন (২য় পত্র)  

B-02 
অধ্যায়-০৩ : ককাষ রর্ায়ন (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : অিিুীব (১ি পত্র) 

B-03 

অধ্যায়-০৩ : পমরপাক ও কশাষি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৬ : িানব শারীরতত্ত্ব : বিসয ও মনষ্কাশন (২য় পত্র) 
 অধ্যায়-১২ : রামির আেরি (২য় পত্র) 

B-04 
অধ্যায়-০৮ : িানব শারীরতত্ত্ব : র্িন্বয় ও মনয়ন্ত্রি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : িানব িীবডনর ধ্ারাবামহকতা (২য় পত্র) 

B-05 

অধ্যায়-০১ : ককাষ ও এর গিন  (১ি পত্র)  
অধ্যায়-০২ : ককাষ মবিািন (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : িীবরযমুক্ত (১ি পত্র) 

B-06 

অধ্যায়-০৭ : িানব শারীরতত্ত্ব : েলন ও অঙ্গোলনা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০ : িানবডদডহর রমতরক্ষা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১১ : মিনতত্ত্ব ও মববতসন (২য় পত্র) 

B-07 

অধ্যায়-০৯ : উমদ্ভদ শারীরতত্ত্ব (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১০ : উমদ্ভদ রিনন (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১২ : িীডবর পমরডবশ, মবস্তার ও র্িংরক্ষি (১ি পত্র) 

B-08 
অধ্যায়-০১ : রামির মিন্নতা ও কেমিমবন্যার্ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : রামির পমরমেমত (২য় পত্র) 

B-09 

অধ্যায়-০৫ : জশবাল ও ছত্রাক (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৬ : ব্রাডয়ািাইিা ও কিমরডোিাইিা (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : নগ্নবীিী ও আবতৃবীিী উমদ্ভদ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : মিস্যয ও মিস্যযতন্ত্র (১ি পত্র) 

ইিংডরমি 

E-01 

Noun, Pronoun, Adverb & inversion, Parallel structure, Dangling modifier, Pinpoint error detection, Translation, Proverbs, 

Reading comprehension, Right form of verbs, Causative & subjunctive, Affirmative and negative agreement, Modal 

auxiliaries, Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Voice change, Same word but different parts of speech, 

Vocabulary (A-M), Appropriate Preposition (A-M) 

E-02 

Narration, Transformation of sentence, Sentence correction, Finite and non-finite verb, Phrase & clause, Number, Gender, 

Redundancy, Adjective, Comparison of degrees, Article, Sequence of tense, Spelling, Tag questions, Phrases and idioms, 

Group verbs, Analogy, Misused words, Parts of Speech Detection, Literature, One word substitution, foreign words, 

Linkers, Vocabulary (N-Z), Appropriate Preposition (N-Z) 
 

 

িামর্সমি ‘ঘ’ কেশাল করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন) 
মবষয়মিমিক ক্লাডর্র মর্ডলবার্ (নতুন বযাে) 

ইিংডরমি 
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 

র্াধ্ারি 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 
ে়ুদ্বাগ, 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 কা্বালয, 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। 

বািংলা 

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 

িাধ্যমিক গমিত 

M-01 র্িংেযা মর্মরি, ল.র্া.গু ও গ.র্া.গু, িগ্নািংশ, ঐমকক মনয়ি, শতকরা ও লাি ক্ষমত, স্যদ-আর্ল, অনুপাত ও র্িানুপাত 
M-02 বীিগমিত, িান মনিসয়, র্েূক ও লগামরদি, িযামিমত, মত্রডকািমিমত ও পমরমিমত, পমরিাপ ও একক, কর্ি, ধ্ারা 

িানমর্ক দক্ষতা 

IQ-01 
রডক্তর র্ম্পকস, র্ম্ভাবযতা-অর্ম্ভাবযতা, মবন্যার্ ও র্িাডবশ ও মর্দ্ধান্ত গ্রহডির ক্ষিতা, মদক-মনডদসশনা, পমরমিমত, র্াদশৃয, মবোর ও কবাধ্শমক্ত অিীক্ষা, কযৌমক্তক 
কিনমেত্র, অর্সপিূস শব্দমবন্যার্, করো মেডত্রর র্িংেযা গিনা, র্তযতা যাোই ও মর্দ্ধান্ত গ্রহি 

IQ-02 
বিসিালা উপিা, শডব্দর কেিী মবিাগ, র্িয় এবিং মেমগ্র, পমিকা, মর্মরি, শুদ্ধ বানান, যামন্ত্রক দক্ষতা ও অবিান মনিসয়, গামিমতক যমুক্ত, শব্দ মবন্যার্, মবডশষত্ব 
িূলযায়ন, িাবার্স অনুধ্াবন এবিং শনূ্যিান পরূি 

িাধ্যমিক আইমর্মি 

ICT-01 

কমম্পউিারঃ কমম্পউিাডরর ইমতহার্, গিন, অঙ্গর্িংগিন, র্িংেযা পদ্ধমত, ইনপিু, আউিপিু মেিাইর্ এবিং ইনপিু-আউিপিু মেিাইর্, OMR, OCR, MICR, 

RAM, ROM, CPU, কিডিামর, ALU, হােসওয়যার, র্িিওয়যার, অপাডরমিিং মর্ডস্ট্ি, ইন্িারডনি, ব্লিুুর্, ওয়াইিাই, ওয়াইিযাক্স, কির্বকু, পিূসরূপ-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 করাগ্রাি র্িংক্র্ান্ত কযডকান তডর্যর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাগাডযাগ করুন 
 

ঢাকার শাোর্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 

কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 

িামলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্াডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 

যাত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, র্ািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 

ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার বাইডরর শাোর্িূহ : িয়িনমর্িংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মর্রািগি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, জর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মদনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

িাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, োাঁপাইনবাবগি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 

কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, েুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 

র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিবামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমর্িংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াোলী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, েট্টগ্রাি (েকবািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, েট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


