
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ভামসিমি ‘ক’ + কেশাল ‘ঘ’ োবল ককাসি-২০২০ 

অনলাইন করাগ্রাি (সম্পরূ্ি নতুন বযাচ) 
বাাংলা ও ইাংডরমি ভাসিন 

 

অনলাইন বযাডচর সিয়সূমচ বাাংলা ভাসিন - মবকাল ৪:৪৫ িা 

ক্লাস ও এক্সাি রুমিন  
(৮ি, ৯ি, ১০ি, ১১তি ও ১২তি সপ্তাহ) 

 

তামরখ ও বার লাইভ ক্লাস (মনি মনি বযাচ িাইি অনুযায়ী) লাইভ এক্সাি (সকাল ৮ িা কেডক রাত ১০ িা পযিন্ত চলডব) 
৩১.১২.২০ (বহৃঃবার) Live Class (P-08) Varsity Daily Exam (GK-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

০২.০১.২১ (শনিবার) 
Varsity Standard Weekly Exam-07 (P-7, M-7, C-7, B-7, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. 

(সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ০৮:০০ িা পযিন্ত চলডব) রাত ০৮:৩০ িা - Live Solve Class (Week-07) এ অনুমিত হডব। 

০৩.০১.২১ (রমববার) Live Class (C-08) Varsity Daily Exam (M-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
০৪.০১.২১ (কসািবার) Live Class (Ba-05) Sp. GHA Varsity Daily Exam (C-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৫.০১.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (B-08) Varsity Daily Exam (Ba-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 
০৬.০১.২১ (বধুবার) Live Class (Math-01) Sp. GHA Varsity Daily Exam (B-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

০৯.০১.২১ (শমনবার) 
Varsity Standard Weekly Exam-08 (P-8, M-8, C-8, B-8, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.   

(সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ০৮:০০ িা পযিন্ত চলডব) রাত ০৮:৩০ িা - Live Solve Class (Week-08) এ অনুমিত হডব। 

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

১১.০১.২১ (কসািবার) Live Class (E-06) Sp. GHA Varsity Daily Exam (C-09) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১২.০১.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (B-09) Varsity Daily Exam (E-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৩.০১.২১ (বধুবার) Live Class (GK-06) Sp. GHA Varsity Daily Exam (B-09) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

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

১৬.০১.২১ (শমনবার) 
Varsity Standard Weekly Exam-09 (P-9, M-9, C-9, B-9, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  

(সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ০৮:০০ িা পযিন্ত চলডব) রাত ০৮:৩০ িা - Live Solve Class (Week-09) এ অনুমিত হডব। 

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

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

১৮.০১.২১ (কসািবার) Live Class (IQ-01) Sp. GHA Varsity Daily Exam (C-10) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

২০.০১.২১ (বধুবার) Live Class (E-07) Sp. GHA Varsity Daily Exam (B-10) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২১.০১.২১ (বহৃঃবার) Live Class (P-11) Varsity Daily Exam (E-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

২৩.০১.২১ (শমনবার) 
Varsity Standard Weekly Exam-10 (P-10, M-10, C-10, B-10, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. & 
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. 

(সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ০৮:০০ িা পযিন্ত চলডব) রাত ০৮:৩০ িা - Live Solve Class (Week-10) এ অনুমিত হডব। 

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

২৫.০১.২১ (কসািবার) Live Class (GK-07) Sp. GHA Varsity Daily Exam (C-11) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৬.০১.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (B-11) Varsity Daily Exam (GK-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৭.০১.২১ (বধুবার) Live Class (Math-02) Sp. GHA Varsity Daily Exam (B-11) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

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

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

৩০.০১.২১ (শমনবার) 
Varsity Standard Weekly Exam-11 (P-11, M-11, C-11, B-11, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  

(সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ০৮:০০ িা পযিন্ত চলডব) রাত ০৮:৩০ িা - Live Solve Class (Week-11) এ অনুমিত হডব। 

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

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

০১.০২.২১ (কসািবার) Live Class (GK-08) Sp. GHA Varsity Daily Exam (C-12) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০২.০২.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (M-13) Varsity Daily Exam (GK-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৩.০২.২১ (বধুবার) Live Class (ICT-01) Sp. GHA Varsity Daily Exam (M-13) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৪.০২.২১ (বহৃঃবার) Live Class (C-13) Varsity Daily Exam (ICT-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৫.০২.২১ (শুক্রবার) 
Varsity Standard Weekly Exam-12 (P-12, M-12+13, C-12+13, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. & 
Varsity Standard Monthly Exam-03 (E-7, GK-7+8, Math-1+2, IQ-1+2, ICT-1) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. 

(সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ০৮:০০ িা পযিন্ত চলডব) রাত ০৮:৩০ িা - Live Solve Class (Week-12) এ অনুমিত হডব। 



অনলাইডন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধযডি। এিন্য রডতযক মশক্ষােিীডক আডে কেডকই মনডির কিাবাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 

কডর রাখার িন্য অনুডরাধ করা হল। 

*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়বসাইডি মেডয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহর্ করডত 

D™¢vm এর ভামসিমি ‘ক’ এেমিশন করাগ্রাডি কতািার ভমতিকৃত করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ১০:০০ িা পযিন্ত চলডব। এই সিডয়র িডধয একিন মশক্ষােিী উক্ত 

Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহর্ করডত পারডব। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমখত মনমিিষ্ট তামরডখ মিক সকাল ০৮:০০ িা কেডক রাত ০৮:০০ 

িা পযিন্ত চলডব। তডব অমধক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষােিীরা একই মসডলবাডসর Practice Exam এ একামধকবার অাংশগ্রহর্ করডত পারডব। 
 

Weekly Exam Syllabus for English 
 

Weekly মসডলবাস 

W-08 Sentence correction, Finite and non-finite verb, Phrase & clause, Vocabulary (N, O, P), Appropriate preposition (N, O, P) 

W-09 Number, Gender, Redundancy, Adjective, Comparison of degrees, Article, Vocabulary (Q-U), Appropriate preposition (Q-U) 

W-10 Sequence of tense, Spelling, Linkers, Tag questions, Phrases and idioms, Vocabulary (V, W, X), Appropriate preposition (V, W, X) 

W-11 Group verbs, Analogy, Parts of Speech Detection 

W-12 Literature, One word substitution, Foreign words, Misused words, Vocabulary (Y, Z), Appropriate preposition (Y, Z) 
 

ভামসিমি ‘ক’ + কেশাল ‘ঘ’ োবল ককাসি-২০২০ 
মবষয়মভমিক মসডলবাস (অনলাইন নতুন বযাচ) 

 

পিােিমবজ্ঞান 
লেকচার  নিলেবাি 
P-08 অধযায়-০২: মির তমিৎ (২য় পত্র)                                      অধযায়-০৯: পরিার্রু িডেল ও মনউমক্লয়ার পিােিমবজ্ঞান (২য় পত্র) 
P-09 অধযায়-০৩: চল তমিৎ (২য় পত্র)                                       অধযায়-১০: কসমিকন্োক্টর ও ইডলক্ট্রমনক্স (২য় পত্র) 
P-10 অধযায়-০৪: তমিৎ রবাডহর কচৌম্বক মক্রয়া ও চুম্বকত্ব (২য় পত্র)    অধযায়-০৫: তমিৎডচৌম্বকীয় আডবশ ও পমরবতিী রবাহ (২য় পত্র) 
P-11 অধযায়-০৬: িযামিমতক আডলাকমবজ্ঞান (২য় পত্র)                   অধযায়-০৭: কভৌত আডলাকমবজ্ঞান (২য় পত্র) 
P-12 অধযায়-০৮: আধমুনক পিােি মবজ্ঞাডনর সচূনা (২য় পত্র)            অধযায়-১১: কিযামতিমবজ্ঞান (২য় পত্র) 

উচ্চতর েমর্ত 

M-08 অধযায়-০১: বাস্তব সাংখযা ও অসিতা (২য় পত্র)             অধযায়-০৩: িমিল সাংখযা (২য় পত্র)            অধযায়-০২: কযাোশ্রয়ী করাগ্রাি (২য় পত্র) 
M-09 অধযায়-০১: িযামিক্স ও মনর্িায়ক (১ি পত্র)                   অধযায়-০৪: বহুপিী ও বহুপিী সিীকরর্ (২য় পত্র) অধযায়-০৫: মিপিী মবস্তমৃত (২য় পত্র) 
M-10 অধযায়-০৬: কমনক (২য় পত্র) 
M-11 অধযায়-১০: মবস্তার পমরিাপ ও সম্ভাবনা (২য় পত্র) 
M-12 অধযায়-০৮: মিমতমবিযা (২য় পত্র) 
M-13 অধযায়-০৯: সিতডল বস্তুকর্ার েমত (২য় পত্র) 

রসায়ন 

C-08 অধ্যায়-৪ : তনিৎ রিায়ি (২য় পত্র)                                অধ্যায়-৫ : অর্থনিনতক রিায়ি (২য় পত্র) 

C-09 
অধ্যায়-২ : জৈব ল ৌগ ও তার লেনিনবভাগ, িমলরাত্রীয় লেনি, কা থকরীমেূক, িামকরি, িমািতুা, জৈব ল ৌলগর নবনক্রয়ার  নক্রয়ালকৌশে (িংল াৈি, 
অপিারি, প্রনতস্থাপি ইতযানি নবনক্রয়া, নবকারক, বন্ধি নবভাৈি, মধ্যবতথী ল ৌলগর স্থানয়ত্ব) (২য় পত্র) 

C-10 অধ্যায়-২ : অযােলকি, অযােনকি, অযােকাইি, অযােকাইে হ্যাোইড ও তার ৈাতক, নরগিাডথ নবকারক (২য় পত্র) 
C-11 অধ্যায়-২ :  অযােলকাহে,নিিানরি,ইর্ার,অযােনডহাইড, নকল াি (২য় পত্র) 
C-12 অধ্যায়-২ : অযালরালমন নিন , হালকে তত্ত্ব, লবিনৈি ও তার ৈাতক, লেিে (২য় পত্র) 
C-13 অধ্যায়-২ : জৈব এনিড ও এর ৈাতকিমূহ, অযানমি, ডায়াৈনিয়াম েবি, IR Spectroscopy, বালয়াঅি ুও পনেমারকরি (িংল াৈি + ঘিীভবি)  (২য় পত্র) 

িীবমবজ্ঞান 
B-08 অধযায়-০৯: উমিি শারীরতত্ত্ব (১ি পত্র)                           অধযায়-১১ : িীবরযমুক্ত (১ি পত্র) 
B-09 অধযায়-০৮: িানব শারীরতত্ত্ব : সিন্বয় ও মনয়ন্ত্রর্ (২য় পত্র)   অধযায়-০৯ : িানব িীবডনর ধারাবামহকতা (২য় পত্র) 
B-10 অধযায়-০২: রামর্র পমরমচমত (ঘাসফমিাং) (২য় পত্র)            অধযায়-১১ : মিনতত্ত্ব ও মববতিন (২য় পত্র)      অধযায়-১২ : রামর্র আচরর্ (২য় পত্র) 

B-11 
অধযায়-০৭: নগ্নবীিী ও আবতৃবীিী উমিি (১ি পত্র)          অধযায়-০৮ : মিস্যয ও মিস্যযতন্ত্র (১ি পত্র) 
অধযায়-১০: উমিি রিনন (১ি পত্র)                              অধযায়-১২ : িীডবর পমরডবশ, মবস্তার ও সাংরক্ষর্ (১ি পত্র) 
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ইাংডরমি 

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 

সাধারর্ জ্ঞান 

GK-06 

বিবিন্ন দেশের পবরিবতিত নাম, বিবিন্ন স্থাশনর পবরিবতিত নতুন নাম, বিছু দেশের পূিি ও িতিমান রাজধানী, িবতপয় দিৌশ াবিি উপনাম, উশেখশ া য বিখযাত সীমাশরখা, বিশের 
বিছু প্রণাবির নাম, বিশের মহাসা র- সা র- উপসা র, সমুদ্রসীমা বিষয়ি আইন-আোিত, সমুদ্র িন্দর, বিশের সমুদ্রিন্দরবিহীন িা স্থিশিবিত দেে, বিশের নে-নেী, নেী 
তীরিতিী েহর, বিশের বিখযাত হ্রে, জিপ্রপাত, খাি, দ্বীপ, অন্তরীপ, বিশের বিখযাত পিিত ও পিিতমািা, ব বরপথ, মরুিূবম, আশেয়ব বর, বিশের িৃহত্তম কু্ষদ্রতম, েীর্িতম, উচ্চতম, 
প্রথম,  িীরতম, দ্রুততম, বিশের িৃবষজসম্পে, িনজসম্পে ও মৎসযসম্পে, বিশের খবনজসম্পে, বিশের প্রাণী ও প্রাবণজ সম্পে, বিশের অথি ও িযাাংবিাং িযিস্থা: বিে অথিনীবত, 
বিশের বেল্পিারখানা ও বেল্পজাত দ্রিয, বিশের বেক্ষা, স্বাস্থয ও বিবিৎসা, বিশের পবরিহন ও দ া াশ া , বিে ডািিযিস্থা, বিশের  ণমাধযম, িবম্পউটার ও তথযপ্র ুবি, বিশের 
জােুর্র, বিব়িয়াখানা ও িাইশেবর, বিশের স্থাপতয-স্থাপনা ও িাস্ক ি, ওয়াি, স্কয়ার ও িিন, বিখযাত েহর ও স্থান 

GK-07 

প্রথম বিে ুদ্ধ, িী  অফ দনেনস, বদ্বতীয় বিে ুদ্ধ, বিশের সাংস্থা-সাং ঠন, জাবতসাংর্, জাবতসাংশর্র বিশেষাবয়ত সাংস্থা, আন্তজিাবতি সমুদ্র িিািি সাংস্থা (IMO), বিে 
িাবণজয সাংস্থা (WTO), মানিাবধিার বিষয়ি জাবতসাংর্ হাইিবমেনাশরর িা িািয়, আন্তজিাবতি অপরাধ আোিত (ICC)। আন্তজিাবতি রাজননবতি দজাট: ইসিামী 
সহশ াব তা সাংস্থা (OIC), দজাট বনরশপক্ষ আশন্দািন (NAM), িমনওশয়িথ, ইউশরাপীয় ইউবনয়ন (EU), আঞ্চবিি রাজননবতি দজাট: আরি িী , আবিিান ইউবনয়ন 
(AU), উপসা রীয় সহশ া ী সাংস্থা (GCC), আন্তজিাবতি অথিননবতি দজাট: D-8, CIRDAP, G-77, APEC, Colombo Plan, OPEC, G-20, আঞ্চবিি অথিননবতি দজাট: 
ASEAN, SAARC, BIMSTEC, BENELUX, এবেয়ান উন্নয়ন িযাাংি (ADB), ইসিাবমি উন্নয়ন িযাাংি (IDB) 

GK-08 

আঞ্চবিি িাবণজয িুবি,  আঞ্চবিি সামবরি দজাট, NATO, আন্তজিাবতি দসিা সাংস্থা, বিশের মানিাবধিার সাংস্থা, পবরশিে বিষয়ি সাংস্থা, বিবিন্ন সাংস্থার সের েপ্তর, 
বিবিন্ন দেশের বিশেবেি সাহা য সাংস্থা, বিশের দ বরিা িাবহনী, বিশের পুরস্কার ও সম্মাননা, বিে ক্রী়িাঙ্গন, বিশের সপ্তাশ্চ ি, রবিত গ্রন্থ, বিখযাত িযবি ও উবি, বিশের 
বিখযাত িযবিশের উপাবধ, নারী বিে, বিেখযাত বিত্রিমি ও বিত্রবেল্পী, বিশের ইবতহাস ও সিযতা, বিে পবরশিে, বিখযাত  ুদ্ধ ও সামবরি অবি ান, বিছু আশিাবিত বিপ্লি, 
বিশের সীমান্তিাবহনী, বিশের দ াশয়ন্দা সাংস্থা, আন্তজিাবতি পুবিে, বিশের সশম্মিন, িুবি ও সনে, বিশের ধমি, আন্তজিাবতি বেিস, িষি ও েেি, দসৌরজ ৎ ও দিৌশ াবিি 
আশিািনা, বিজ্ঞানবিবত্তি প্রশ্ন, পূণিরূপ। 

বাাংলা 

Ba-05 
১ম পত্র  েয: বি়িাি, জীিন ও িৃক্ষ    িবিতা: এই পৃবথিীশত এি স্থান আশছ, দিাি-দিািান্তর     উপনযাস: িািসািু 

২য় পত্র সমাস, িািয প্রিরণ, িািয এিাং িািয পবরিতিন, উবি পবরিতিন, িা ধারা 

Ba-06 
১ম পত্র  েয: িাষার েুকু্ষ, মহাজা বতি বিউশরটর      িবিতা: তাহাশরই পশ়ি মশন, আঠাশরা িছর িয়স 
২য় পত্র নাটি: বসরাজউশদৌিা      প্রিৃবত ও প্রতযয়, পে-প্রিরণ, বিপরীত েব্দ, প্রিাে-প্রিিন, িঙ্গানুিাে 

িানমসক িক্ষতা 

IQ-01 
রশির সম্পিি, সম্ভািযতা-অসম্ভািযতা, বিনযাস ও সমাশিে ও বসদ্ধান্ত গ্রহশণর ক্ষমতা, বেি-বনশেিেনা, পবরবস্থবত, সােৃেয, বিিার ও দিাধেবি অিীক্ষা, 
দ ৌবিি দিনবিত্র, অথিপূণি েব্দবিনযাস, দরখা বিশত্রর সাংখযা  ণনা, সতযতা  ািাই ও বসদ্ধান্ত গ্রহণ 

IQ-02 
িণিমািা উপমা, েশব্দর দেণী বিিা , সময় এিাং বডবগ্র, পবিিা, বসবরজ, শুদ্ধ িানান,  াবিি েক্ষতা ও অিস্থান বনণিয়,  াবণবতি  ুবি, েব্দ বিনযাস, 
বিশেষত্ব মূিযায়ন, িািাথি অনুধািন এিাং েূনযস্থান পূরণ 

িাধযমিক েমর্ত 
Math-01 সাংখযা বসবরজ, ি.সা.গু ও  .সা.গু, িোাংে, ঐবিি বনয়ম, েতিরা ও িাি ক্ষবত, সুে-আসি, অনুপাত ও সমানুপাত 
Math-02 িীজ বণত, মান বনণিয়, সূিি ও ি াবরেম, জযাবমবত, বত্রশিাণবমবত ও পবরবমবত, পবরমাপ ও এিি, দসট, ধারা 

িাধযমিক আইমসমি 

ICT-01 

কমম্পউিারঃ কমম্পউিাডরর ইমতহাস, েিন, অঙ্গসাংেিন, সাংখযা পদ্ধমত, ইনপিু, আউিপিু মেভাইস এবাং ইনপিু-আউিপিু মেভাইস, OMR, OCR, 

MICR, RAM, ROM, CPU, কিডিামর, ALU, হােিওয়যার, সফিওয়যার, অপাডরমিাং মসডেি, ইন্িারডনি, ব্লিুুে, ওয়াইফাই, ওয়াইিযাক্স, কফসবুক, 
পরূ্িরূপ-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 সাংক্রান্ত কযডকান তডেযর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাোডযাে করুন 
 

ঢাকার শাখাসিূহ : মিরপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৭, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১০, কিাহাম্মিপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২০ 
সাইন্স লযাব.-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৯, ফািিডেি-০১৭৮৭-৬৮৭৫০১, আমিিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনের-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, িামলবাে-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪ 
িমতমিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবািী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩ 
িমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, োিীপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১, নারায়র্েঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, ককানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার বাইডরর শাখাসিূহ : িয়িনমসাংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, মকডশারেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, িািালপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩, পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, মসরািেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুমিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়িপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুিা-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩, িয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মিনািপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৮ 
িাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৪, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুমষ্টয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২১, ফমরিপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশার-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৯, খুলনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫ 
সাতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৮, মসডলি-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৬, ব্রাþর্বামিয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরমসাংিী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪ 
কুমিো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, কনায়াখালী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, কফনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০, চট্টগ্রাি (চকবািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


