
বিবিএি িংবিপ্ত বিলেিাি 

িাংো ভাষা ও িাবিত্য 

িযাকরণ 

১. প্রল াগ-অপপ্রল াগ 

২. িানান ও িাকয শুবি 

৩. পবরভাষা 
৪. িমার্থক শব্দ 

৫. বিপরীত্ শব্দ 

৬.ধ্ববনর পবরিত্থ ন 
৭.িণথ 
৮.শলব্দর উৎি 
৯.শলব্দর প্রকারলভদ 
১০.িবি 

১১.িমাি 

১২.প্রত্য  

১৩.পদ 
১৪.িাকয 
১৫.িাগধারা 

 

িাবিত্যঃ শীকর=>মমািিীনা নাবিো, প্রলেির’ি িাংো/MP3 িাংো 

English Language & Literature 

Language 

   Vocabulary   Grammar 

1. Number 
2. Gender 
3. Foreign Phrase 
4. Substitution 
5. Correct Spelling 
6. Vocabulary 
7. Phrase 
8. Appropriate Preposition 
9. Latin Adjective 
10. Suffix – Prefix 
11.  Changing Parts of speech 

1. Parts of speech(8 types) 
2. Determiner 
3. Degree 
4. Right form of Verb 
5. Conditional 
6. Identification of parts of speech 
7. Sentence  (5/3 types) 
8. Transformation of sentence 
9. Clause/Phrase 
10.  Voice 
11.  Correction 

 

Literature => A Hand Book on English Literature 



Bangladesh Affairs 

১. িাংোলদলশর িাত্ী  বিষ ািেী   ২. িাংোলদলশর কৃবষি িম্পদ 

৩. িাংোলদলশর িনিংখ্যা   ৪. িাংোলদলশর অর্থনীবত্ 

৫. বশল্প ও িাবণিয    ৬. িংবিধান 

৭. রািননবত্ক িযিস্থা    ৮. িরকার িযিস্থা 
৯. িাত্ী  অিথ ন 
 

গুরুত্বপূণথ টবপকি 

১.প্রাচীন িনপদ 
২.মঘুে শািকলদর  উলেখ্ল াগয কাি 
৩.ইংলরি শািকলদর  উলেখ্ল াগয কাি 
৪.িৃটিশ বিলরাধী অলদােন  
৪.ভাষা আলদােন 
৫.মুবি ুি 
৬.৭ িন িীর মেষ্ঠ 
৭.উপিাবত্, িুদ্রিাবত্িত্তা,নৃ-মগাষ্ঠী 
৮.আদমশুমাবর=>িনশুমাবর 
৯.পািাড়,উপত্যকা,িাওড়,িেপ্রপাত্,চর 
১০.িাংোলদলশর ভূ-প্রকৃবত্ ও মভৌলগাবেক 
অিস্থান 

১১.নদ-নদীর উৎপবত্ত 
১২.িাংোলদলশর ঐবত্িাবিক স্থান 
১৩.ভাস্ক থ 
১৪.িাংোলদলশর অর্থনীবত্ 
১৫.িংবিধান, িংলশাধনী ও ত্েবিে 
১৬.িালিট 
১৭.অর্থননবত্ক িমীিা 
১৮.িপ্তম পঞ্চিাবষথক পবরকল্পনা 
১৯.োর্স্থ  ট্র্যাক প্রকল্প 
২০.িাংোলদলশর িম্পদ 
(কৃবষ,খ্বনি,িনি) 
 

 

 

 

 



International Affairs 

১. বিবিক ইবত্িাি, আঞ্চবেক ও আন্তিথ াবত্ক িযিস্থা, ভূরািনীবত্ 

২. অন্তিথ াবত্ক বনরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রী  িমত্া িম্পকথ  

৩. বিলি িাম্প্রবত্ক ও চেমান ঘটনা প্রিাি 

৪. আন্তিথ াবত্ক পবরলিশগত্ ইিুয ও কূটনীবত্ 

৫. অন্তিথ াবত্ক িংগঠনিমূি 

৬. বিবিক অর্থননবত্ক প্রবত্ষ্ঠান 

গুরুত্বপূণথ টবপকি 

১.িীমালরখ্া 
২.গুরুত্বপণূথ নগরী 
৩.আইনিভা 
৪.মভৌলগাবেক উপনাম 
৫. ুি 
৬. ুি িংক্রান্ত চুবি 
৭.বিপ্লি 
৮.মগবরো িংগঠন 
৯.মগাল দা িংস্থা 
১০.চুবি ও িনদ 
 

১১.িাগর ও মিািাগর 
১২.প্রণােী 
১৩.পিথত্ ও মরুভূবম 
১৪.বিখ্যাত্ িযবির নাম, উপাবধ 
১৫.আন্তিথ াবত্ক িংস্থা ও িংগঠন 
১৬.মিিা,মানিাবধকার িংস্থা 
১৭.পবরলিশ িংক্রান্ত চুবি ও িংস্থা 
১৮.বদিি ও িষথ 
১৯.বিমান িংস্থা 
২০.পূবত্থ  উৎ াপন 
 

 

 

 

 



গাবনবত্ক  ুবি 

১.   ক)িাস্তি িংখ্যা 
খ্) ে.িা.গু ও গ.িা.গু 
গ)শত্করা 
ঘ) িরে ও ম ৌবগক মুনাো 
ঙ) অনুপাত্ ও িমানপুাত্ 
চ)োভ ও িবত্ 

২.   ক)িীিগাবণবত্ক িূত্রািেী 
খ্) িহুপবদ উৎপাদক 
গ) িরে ও বিপদী িমীকরণ 
ঘ) িরে ও বিপদী অিমত্া 

    ঙ) িরে িিিমীকরণ 

৩.  ক)িূচক ও েগাবরদম 
খ্) িমান্তর ও গুলনাত্তর ধারা 

৪.   ক)লরখ্া  
খ্) মকাণ 
গ) বত্রভুি ও চতু্ভুথ ি িংক্রান্ত 
উপপাদয 
ঘ) বপর্ালগারালির উপপাদয 
ঙ) িৃত্ত িংক্রান্ত উপপাদয 
চ) পবরবমবত্- িরে মিত্র ও 

ঘনিস্তু 
৫. ক)লিট 

খ্) বিনযাি ও িমালিশ 
গ) পবরিংখ্যান 
ঘ)িম্ভািযত্া 

 

 

Mental Ability 

Assurance or Oracle Guide + (100 rules => Munna sir) 

 

 

 

 

 

 



ভূলগাে ও পবরলিশ 

গুরুত্বপূণথ টবপকি 

১.িাংোলদলশর িীমান্ত িংল াগ 

২.স্থে িদর 

৩.মেল্টা প্লান 

৪.মভৌলগাবেক উপনাম  

৫.বিবভন্ন স্থালনর প্রাচীন নাম 

৬.িমুদ্রিদর 

৬.বশোর প্রকারলভদ 

৭.পৃবর্িীর অভযন্তরীণ গঠন 

৮.অলে বগবর 

৯.পিথত্মাো 

১০.বিলরাধপূণথ িীপ 

১১.স্থেলিবিত্ মদশ 

১২.প্রাকৃবত্ক িম্পদ 

১৩.আিিাও া ও িেিা ুর উপদানিমূি 

১৪.িা মুন্ডে 

১৫.িা রু প্রকারলভদ 

১৫.পবরলিশ িংক্রান্ত িলেেন ও প্রলটাকে 

১৬.বিবভন্ন প্রাকৃবত্ক দলু থালগর িম কাে 

১৭.দলু থাগ িযিস্থাপনা চক্র 

১৮.মিাকাশ ও মিাবিি 

১৯.অঞ্চে বভবত্তক পবরলিশ 

২০.ঐবত্িাবিক দশথনী  স্থান 

 

 

 

 

 



Computer & ICT 

গুরুত্বপূণথ টবপকি 

Computer ICT 
১কবম্পউটালরর ইবত্িাি 
২.কবম্পউটালরর প্রিন্ম 
৩.কবম্পউটালরর প্রকারলভদ 
৪.ইনপুট আউটপুট বেভাইি 
৫. CPU 
৬.মমমবর প্রকারলভদ 
৭. কবম্পউটার িাি 
৮. বিবভন্ন Operating System 
৯.Programming Language  
১০.অনুিাদক মপ্রাগ্রাম 
১১.Number system of Computer 
১২.িংখ্যার রুপান্তর 
১৩.কবম্পউটালরর মকাে (BCD, ASCII, 
Unicode) 
১৪.Boolean Algebra ও Logic Gate 
১৫.Database 
১৬.ভাইরাি,ো ারও াে 
 

১. ই-কমািথ 
২.মমািাইে প্র বুি 
৩.মিেুোর োটা মনটও াকথ ঃ 
২বি,৩বি,৪বি 
৪.কবম্পউটার মনটও াকথ  টলপােবি 
৫.মনটও াকথ  বেভাইি 
৬.Data Communication System & 
Media  
৭.ত্র্যপ্র ুবির িড় প্রবত্ষ্ঠান 
৮.গুরুত্বপূণথ ওল িিাইট 
৯.মরািটিক্স 
১০.িাইিার অপরাধ 
 

 

Shojib Rahman 
rahman.shojib@yahoo.com 

fb.com /shojib.du 

 01734880009 

 

mailto:rahman.shojib@yahoo.com


বিজ্ঞান 

মভৌত্ বিজ্ঞান িীি বিজ্ঞান 
১.অণু, পরমাণরু গঠন 
২.আইলিালটাপ,আইলিালটান,আইলিািার 
৩.খ্বনি,আকবরক ও িংকর ধাতু্ 
৪.এবিে, িার ও েিন 
৫.িারণ-বিিারণ 
৬.ত্বড়ৎ মকাষ 
৭.পাবনর িরত্া 
৮.পবরমাপক  ন্ত্র 
৯.শব্দ ও ত্রঙ্গ,শলব্দর প্রবত্ধ্ববন 
১০.মিাকষথ ও অবভকষথ 
১১.ত্াবড়ৎ চুম্বক িণথােী 
১২.বস্থবত্স্থাপকত্া 
১৩.বিবভন্ন রবি 
(আেো,বিটা,গামা,এক্সলর,লেিার) 
১৪.ট্র্ান্সেমথার,লিনালরটর,ত্বড়ৎ মমাটর 
১৫.আলোর প্রবত্েেন,প্রবত্িরণ,বিচ্ছরুণ 
১৬.মেন্স,দপথন 
১৭.বিবভন্ন ত্লের আবিষ্কারক 
১৮.নিা নল াগয শবি 

১.মকাষ এিং মকাষী  অঙ্গাণু 
২.টিিযু 
৩.ভাইরাি এিং ভাইরাি িবনত্ মরাগ 
৪.িযালেবর া এিং ভাইরাি িবনত্ মরাগ 
৫.বিজ্ঞালনর বিবভন্ন শাখ্া 
৬.উবিলদর িাবিযক বিবশিয 
৭.ম াট,িড় ও বনরলপি বদলনর উবিদ 
৮.উবিলদর পুবি এিং অভািিবনত্ েিণ 
৯.উবিলদর পরাগা ণ 
১০.অবভস্রিণ,প্রলেদন,িালোকিংলেষণ 
১১.বভটাবমলনর অভািিবনত্ েিণ 
১২.DNA, RNA,িীনত্ে 
১৩.মানিলদি 

#রি 
#স্না তু্ন্ত্র,লপৌবিকত্ন্ত্র,কঙ্ককােত্ন্ত্র 
#গ্রবি 
#বিবভন্ন মরাগ 

 

আধুবনক বিজ্ঞান 
১.Big Bang 
২.কিবমক মর 
৩.বিলগর কণা 
৪.ব্লাক মিাে 
৫.মটকলটাবনক মপ্লট 

৬.িংক্রমক মরাগ এিং ভযাকবিলনশন 
৭.আধুবনক বচবকৎিা পিবত্ 
৮.আলপবিক ত্ে 
৯.োল াে,ট্র্ানবির্স্র, IC 

 


