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সূচিত্র: 

 

ক্র: নং চফলয়েয নাভ পৃষ্ঠা নং 

1.  ফাংরা বালা  াচত্য ২ 

2.  English Language and Literature ৩-৪ 

3.  ফাংরায়ে চফলোফচর ৫ 

4.  আন্তর্জাচত্ক চফলোফচর ৬ 

5.  ভূয়গার (ফাংরায়ে  চফশ্ব), চযয়ফ  দুয়ম জাগ ব্যফস্থানা ৭ 

6.  াধাযণ চফজ্ঞান ৮ 

7.  কচিউটায  ত্থ্য প্রযুচি  ৯ 

8.  গাচণচত্ক যুচি ১০ 

9.  ভানচক েক্ষত্া   ১১ 

10.  ননচত্কত্া, মূল্যয়ফাধ  সু-ান ১২ 
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ফাংরা বালা  াচত্য 

পূণ জভান : ৩৫ 

 

 

 ভান ফণ্টন 

বালা :            

প্রয়োগ-অপ্রয়োগ, ফানান  ফাকয শুচি, চযবালা, ভার্ জক  চফযীত্ার্ জক  ব্দ,  

ধ্বচন, ফণ জ, ব্দ, ে, ফাকয, প্রত্যে, চি  ভা 

১৫ 

 

াচত্য :            

 ক. প্রািীন  ভধ্যযুগ          

 খ. আধুচনক যুগ (১৮০০-ফত্জভান ম জন্ত)  

 

 

০৫ 

১৫ 
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English Language and Literature 
Total Marks: 35 

 Marks  

Distribution  

PART- I : Language 20 

A. Parts of Speech: 

The Noun: 

The Determiner 

The Gender 

The Number 

The Pronoun 

The Verb: 

The Finite: transitive, intransitive 

The Non-finite: participles, infinitives, gerund 

The Linking Verb 

The Phrasal Verb 

Modals  

The Adjective 

The Adverb 

The Preposition 

The Conjunction 

 

B. Idioms & Phrases: 

Meanings of Phrases 

Kinds of Phrases 

Identifying Phrases 

 

C. Clauses: 

The Principal Clause 

The Subordinate Clause: 

The Noun Clause 

The Adjective Clause 

The Adverbial Clause & its types 

 

D. Corrections: 

The Tense 

The Verb 

The Preposition 

The Determiner 

The Gender 

The Number 

Subject-Verb Agreement 

 

E. Sentences & Transformations: 

The Simple Sentence 

The Compound Sentence 

The Complex Sentence 

The Active Voice 

The Passive Voice 

The Positive Degree 

The Comparative Degree 

The Superlative Degree 

 

F. Words: 
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Meanings 

Synonyms 

Antonyms 

Spellings 

Usage of words as various parts of speech 

Formation of new words by adding prefixes and suffixes 

 

G. Composition: 

Names of parts of paragraphs/letters/applications 

 

PART- II: Literature 

H. English Literature: 

          Names of writers of literary pieces from Elizabethan period to    

          the 21
st
 Century. 

          

         Quotations from drama/poetry of different ages 

 

15 
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ফাংরায়ে চফলোফচর 

(BANGLADESH AFFAIRS) 
পূণ জভান : ৩০ 

 ভান ফণ্টন 

১. ফাংরায়েয়য র্াত্ীে চফলোফচর :          

প্রািীনকার য়ত্ ভ-াভচেক কায়রয ইচত্া, কৃচি  ংস্কৃচত্। ফাংরায়েয়য স্বাধীনত্া ংগ্রাভ  ভান মুচিযুয়িয 

ইচত্া: বালা আয়দারন; ১৯৫৪ ায়রয চনফ জািন; ছে-েপা আয়দারন, ১৯৬৬; গণ অভুত্থান ১৯৬৮-৬৯; ১৯৭০ 

ায়রয াধাযণ চনফ জািন; অয়মাগ আয়দারন ১৯৭১; ৭ ভায়ি জয ঐচত্াচক বালণ; স্বাধীনত্া ঘঘালণা; মুচর্ফনগয 

যকায়যয গঠন  কাম জাফচর; মুচিযুয়িয যণয়কৌর; মুচিযুয়ি বৃৎ চিফয়গ জয ভূচভকা; াচকস্তানী ফাচনীয 

আত্মভ জণ এফং ফাংরায়েয়য অভুযেে।  

 

০৬ 

২. ফাংরায়েয়য কৃচলর্ িে :          

স্য উৎােন এফং এয ফহুমুখীকযণ, খাদ্য উৎােন  ব্যফস্থানা।  

 

০৩ 

৩. ফাংরায়েয়য র্নংখ্যা, আেভশুভাচয, র্াচত্, ঘগাষ্ঠী  উর্াচত্ ংক্রান্ত চফলোচে।   

   

০৩ 

৪. ফাংরায়েয়য অর্ জনীচত্ :           

উন্নেন চযকল্পনা ঘপ্রচক্ষত্  ঞ্চফাচল জকী, র্াত্ীে আে-ব্যে, যার্নীচত্  ফাচল জক উন্নেন কভ জসূচি, োচযদ্র্য চফয়ভািন 

ইত্যাচে।  

 

০৩ 

৫. ফাংরায়েয়য চল্প  ফাচণর্য :         

চল্প উৎােন, ণ্য আভোচন  যপ্তাচনকযণ, গায়ভ জন্ট চল্প  এয াচফ জক ব্যফস্থানা, নফয়েচক ঘরন-ঘেন, অর্ জ 

ঘপ্রযণ, ব্যাংক  ফীভা ব্যফস্থানা ইত্যাচে।  

 

০৩ 

৬. ফাংরায়েয়য ংচফধান :           

প্রস্তাফনা  নফচিয, ঘভৌচরক অচধকায যাষ্ট্র চযিারনায মূরনীচত্মূ, ংচফধায়নয ংয়াধনীমূ।  

 

০৩ 

৭. ফাংরায়েয়য যার্ননচত্ক ব্যফস্থা :          

যার্ননচত্ক েরমূয়য গঠন, ভূচভকা  কাম জক্রভ, ক্ষভত্াীন  চফয়যাধী েয়রয াযস্পচযক িকজাচে, সুীর ভার্ 

 িা সৃচিকাযী ঘগাষ্ঠীমূ এফং এয়েয ভূচভকা।  

 

০৩ 

৮. ফাংরায়েয়য যকায ব্যফস্থা :          

আইন, ান  চফিায চফবাগমূ, আইন প্রণেন, নীচত্ চনধ জাযণ, র্াত্ীে  স্থানীে ম জায়েয প্রাচনক ব্যফস্থানা 

কাঠায়ভা, প্রাচনক পুনচফ জন্যা  ংস্কায। 

 

০৩ 

৯. ফাংরায়েয়য র্াত্ীে অর্জন, চফচি ব্যচিত্ব, গুরুত্বপূণ জ প্রচত্ষ্ঠান  স্থানামূ, র্াত্ীে পুযস্কায, ফাংরায়েয়য 

ঘখরাধুরা িরচিত্র, গণভাধ্যভ-ংচিি চফলোচে।       

    

০৩ 
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আন্তর্জাচত্ক চফলোফচর 

(INTERNATIONAL AFFAIRS) 
পূণ জভান : ২০ 

 

 ভান ফণ্টন 

১. নফচশ্বক ইচত্া, আঞ্চচরক  আন্তর্জাচত্ক ব্যফস্থা, ভূ-যার্নীচত্।  

   

২. আন্তর্জাচত্ক চনযাত্তা  আন্তযাষ্ট্রীে ক্ষভত্া িকজ।  

    

৩. চফয়শ্বয াম্প্রচত্ক  িরভান ঘটনাপ্রফা।  

     

৪. আন্তর্জাচত্ক চযয়ফগত্ ইসুয  কূটনীচত্।   

    

৫. আন্তর্জাচত্ক ংগঠনমূ এফং নফচশ্বক অর্ জননচত্ক প্রচত্ষ্ঠানাচে।                           

০৪ 

 

০৪          

 

০৪ 

 

০৪ 

 

০৪ 
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ভূয়গার (ফাংরায়ে  চফশ্ব), চযয়ফ  দুয়ম জাগ ব্যফস্থানা 

(GEOGRAPHY, ENVIRONMENT AND DISASTER MANAGEMENT) 
পূণ জভান : ১০ 

 

 ভান ফণ্টন 

১. ফাংরায়ে  অঞ্চরচবচত্তক ঘবৌয়গাচরক অফস্থান, ীভানা, াচযয়ফচক, আর্ জ-াভাচর্ক  ভূ-যার্ননচত্ক 

গুরুত্ব  

 

২. অঞ্চরচবচত্তক ঘবৌত্ চযয়ফ (ভূ-প্রাকৃচত্ক), িয়েয ফণ্টন  গুরুত্ব।  

    

৩. ফাংরায়েয়য চযয়ফ : প্রকৃচত্  িে, প্রধান িযায়রঞ্জমূ।    

  

৪. ফাংরায়ে  নফচশ্বক চযয়ফ চযফত্জন: আফাো  র্রফায়ু চনোভকমূয়য ঘক্টযচবচত্তক (ঘমভন 

অচবফান, কৃচল, চল্প, ভৎস্য ইত্যাচে) স্থানীে, আঞ্চচরক  নফচশ্বক প্রবাফ।   

   

৫. প্রাকৃচত্ক দুয়ম জাগ  ব্যফস্থানা : দুয়ম জায়গয ধযন, প্রকৃচত্  ব্যফস্থানা।    

  

০২ 

 

 

০২ 

 

০২ 

 

০২ 

 

 

০২ 
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াধাযণ চফজ্ঞান 

(GENERAL SCIENCE) 

পূণ জভান : ১৫ 

 ভান ফণ্টন 

ঘবৌত্ চফজ্ঞান :            

োয়র্ জয অফস্থা, এটয়ভয গঠন, কাফ জয়নয ফহুমুখী ব্যফায, এচড, ক্ষায, রফণ, োয়র্ জয ক্ষে, াফায়নয কার্, ঘবৌত্ 

যাচ এফং এয চযভা, ঘবৌত্ চফজ্ঞায়নয উন্নেন, ঘিৌম্বকত্ব, ত্যঙ্গ এফং ব্দ, ত্া  ত্াগচত্ চফদ্যা, আয়রায প্রকৃচত্, 

চস্থয এফং ির ত্চিৎ, ইয়রকট্রচনক্স, আধুচনক োর্ জচফজ্ঞান, চিয উৎ এফং এয প্রয়োগ, নফােনয়মাগ্য চিয উৎ, 

াযভাণচফক চি, খচনর্ উৎ, চিয রূান্তয, আয়রাক মন্ত্রাচত্, ঘভৌচরক কণা, ধাত্ফ োর্ জ এফং ত্ায়েয 

ঘমৌগমূ, অধাত্ফ োর্ জ, র্াযণ-চফর্াযণ, ত্চিৎ ঘকাল, অনর্ফ ঘমৌগ, নর্ফ ঘমৌগ, ত্চিৎ ঘিৌম্বক, ট্রান্সপযভায, এক্সয়য, 

ঘত্র্চিেত্া ইত্যাচে। 

 

০৫ 

র্ীফ চফজ্ঞান:           

োয়র্ জয র্ীফচফজ্ঞান-চফলেক ধভ জ, টিসুয, ঘর্য়নটিক, র্ীফনফচিত্রয, এচনম্যার ডাইবাযচটি, প্লান্ট ডাইবাযচটি, 

এচনম্যার টিসুয, অগ জান এফং অগ জান চয়েভ, ায়রাক ংয়িলণ, বাইযা, ব্যাকয়টচযো, জুয়রাচর্কযার নয়ভনয়েিায, 

ঘফাটাচনকযার নয়ভনয়েিায, প্রাচণর্গৎ, উচিে, পৄর, পর, যি  যি ঞ্চারন, যিিা, হৃেচণ্ড এফং হৃেয়যাগ, স্দায়ু 

এফং স্দায়ুয়যাগ, খাদ্য  পুচি, চবটাচভন, ভাইয়ক্রাফায়োরচর্, প্লান্ট চনউয়ট্রন, যাগােন ইত্যাচে।   

 

০৫ 

আধুচনক চফজ্ঞান:           

পৃচর্ফী সৃচিয ইচত্া, কচভক ঘয, ব্লাক ঘার, চয়গয কণা, ফাচযভণ্ডর, টাইড, ফায়ুভণ্ডর, ঘটকয়টাচনক ঘপ্লট, 

াইয়োন, সুনাচভ, চফফত্জন, ামুচদ্র্ক র্ীফন, ভানফয়ে, ঘযায়গয কাযণ  প্রচত্কায, ংক্রাভক ঘযাগ, ঘযাগ র্ীফাণুয 

র্ীফনধাযণ, ভা  চশু স্বাস্থয, ইমুযনাইয়র্ন এফং বযাকচয়নন, এইিআইচব, এইড, টিচফ, ঘাচর, ঘর্াোয-বাটা, 

এচকারিায, ঘচযকারিায, চচকারিায, টি জকারিায, ডায়োড, ট্রানচর্েয, আইচ, আয়চক্ষক ত্ত্ত¡, ঘপাটন কণা 

ইত্যাচে। 

০৫ 
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কচিউটায  ত্থ্য প্রযুচি 

(COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY) 

পূণ জভান : ১৫ 

  

 ভান ফণ্টন 

কচিউটায :            

 কচিউটায ঘচযয়পযার (Computer Peripherals): চক-ঘফাড জ (Keyboard), ভাউ 

(Mouse), চআয (OCR) ইত্যাচে; 

 কচিউটায়যয অঙ্গংগঠন (Computer Architecture): চচইউ (CPU), াড জ চডস্ক (Hard 

Disk, এএরইউ (ALU) ইত্যাচে; 

 কচিউটায়যয াযঙ্গভত্া (Computer Performance); 

 নেনচদন র্ীফয়ন কচিউটায (Computer in Practical Fields): কৃচল, ঘমাগায়মাগ, চক্ষা, 

স্বাস্থয, ঘখরাধুরা ইত্যাচে; 

 কচিউটায়যয নম্বয ব্যফস্থা (Number Systems of Computer); 

 অায়যটিং চয়েভ (Operating Systems); 

 এভয়ফয়ডড কচিউটায (Embedded Computer); 

 কচিউটায়যয ইচত্া (History of Computer); 

 কচিউটায়যয প্রকাযয়বে (Types of Computers); 

 কচিউটায ঘপ্রাগ্রাভ (Computer Program): বাইযা (VIRUS), পাোযোর (Firewall) 

ইত্যাচে; 

 ঘডটায়ফই চয়েভ (Database System)। 

১০ 

 

ত্থ্যপ্রযুচি :            

 ই-কভা জ (E-Commerce); 

 ঘলুরায ডাটা ঘনটোকজ (Cellular Data Network): টুচর্ (2G), চিচর্ (3G), ঘপাযচর্ (4G), 

োইম্যাক্স (Wimax) ইত্যাচে; 

 কচিউটায ঘনটোকজ (Computer Network): ল্যান (LAN), ম্যান (MAN), োই-পাই 

(WiFi), োইম্যাক্স (Wimax) ইত্যাচে; 

 নেনচদন র্ীফয়ন ত্থ্যপ্রযুচি (Information Technologies in Practical Fields); 

 স্মাট জয়পান (SmartPhone); 

 োর্ল্জ োইড য়েফ (World Wide Web - WWW); 

 ইন্টাযয়নট (Internet); 

 চনত্য প্রয়োর্নীে কচিউটিং প্রযুচি Daily-Use Computing Technology): ই-ঘভইর (E-

mail), পযাক্স (Fax) ইত্যাচে; 

 োেন্ট-াব জায ম্যায়নর্য়ভন্ট (Client-Server Management); 

 ঘভাফাইর প্রযুচিয নফচিযমূ (Mobile Features); 

 ত্থ্যপ্রযুচিয ফি প্রচত্ষ্ঠান  ত্ায়েয ঘফা/ত্থ্যমূ (Tech-Giants Services & News): গুগর 

(Google), ভাইয়ক্রাপট (Microsoft), আইচফএভ (IBM) ইত্যাচে; 

 োউড কচিউটিং (Cloud Computing); 

 ঘাশ্যার ঘনটোচকজং (Social Networking): ঘপবুক (Facebook), টুইটায 

(Instagram), ইন্সটাগ্রাভ (Twitter) ইত্যাচে; 

 ঘযাফটিক্স (Robotics); 

 াইফায অযাধ (Cyber Crime)। 

 

০৫ 
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গাচণচত্ক যুচি 

(MATHEMATICAL REASONING) 
পূণ জভান : ১৫ 

 ভান ফণ্টন 

১.  ফাস্তফ ংখ্যা, র.া.গু, গ.া.গু, ত্কযা, যর  ঘমৌচগক মুনাপা, অনুাত্  ভানুাত্, রাব  ক্ষচত্ ।

  

২.  ফীর্গাচণচত্ক  সূত্রাফচর, ফহুেী উৎােক, যর  চিেী ভীকযণ, যর  চিেী  অভত্া, যর 

ভীকযণ । 

 

৩. সূিক  রগাচযেভ, ভান্তয  গুয়ণাত্তয অনুক্রভ  ধাযা । 

      

৪. ঘযখা, ঘকাণ, চত্রভুর্  িতুভু জর্ ংক্রান্ত উাদ্য, চর্ায়গাযায়য উাদ্য, বৃত্ত ংক্রান্ত  উাদ্য, 

চযচভচত্- যরয়ক্ষত্র  ঘনফস্তু ।  

 

৫. ঘট, চফন্যা  ভায়ফ, চযংখ্যান  ম্ভাব্যত্া ।     

  

 

০৩ 

 

০৩ 

 

 

০৩ 

 

০৩ 

 

 

০৩ 
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ভানচক েক্ষত্া 

(MENTAL ABILITY) 

পূণ জভান : ১৫ 

১. বালাগত্ ঘমৌচিক চফিায (Verbal Reasoning) 

২. ভস্যা ভাধান (Problem Solving) 

৩.  ফানান  বালা (Spelling and Language) 

৪.  মাচন্ত্রক েক্ষত্া (Mechanical Reasoning) 

৫.  স্থানাঙ্ক িকজ (Space Relation) 

৬.  ংখ্যাগত্ ক্ষভত্া (Numerical Ability) 
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ননচত্কত্া, মূল্যয়ফাধ  সু-ান 

(ETHICS, VALUES & GOOD GOVERNANCE) 

পূণ জভান : ১০ 

  

 Definition of Values and Good Governance; 

 Relation between Values and Good Governance; 

 General Perception of Values and Good Governance; 

 Importance of Values and Good Governance in the life of an individual as a 

citizen as well as in the making of society and national ideals; 

 Impact of Values and Good Governance in national development; 

 How the element of Good Governance and Values can be established in society in 

a given social context; 

 The benefit of Values and Good Governance and the cost society pays adversely 

in their absence. 

 
 


