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বিষয় বিলেিাি 

GK-01 

প্রাচীন িাাংোর ইবিহাি ও জনপদ, প্রাচীন িাাাংোর বিবিন্ন শািনামে, উপমহালদলশ মুিবেম শািন,উপমহালদলশ মুঘে িাম্রাজয, 
িাাংোয় মবিবেম শািন, ইউলরাপীয়লদর আগমন ও বিবিশ শািন, বিবিন্ন িাংস্কার আলদােন ও িাাংোর জাগরণ, বিবিশ িারি, 
িাাংোলদশ পবরবচবি, িাাংোলদলশর িূ-প্রকৃবি, িাাংোলদলশর আয়িনও  িীমা, িীমান্ত ও বিিমহে, িলগাপিাগর, িমুদ্র সিকি ও 
দ্বীপ, জেপ্রপাি, হ্রদ ও ঝরনা, উপিযকা, পাহাড়-পিবি, চর, বিে, হাওড় ও িাওড়, মাবি, কৃবষজ িম্পদ, িাাংোলদলশর 
িনজিম্পদ, জ্বাোবন, বিদুযৎিযিস্থা ও খবনজিম্পদ, মৎিয ও প্রাবণিম্পদ, বশল্প-কারখানা, সিচ প্রকল্প, িাাঁধ ও িনযা বনয়ন্ত্রণ, 
পাবন সশাধনাগার, িাাংোলদলশর নদ-নদী, পাবন িণ্টন চুবি, প্রাকৃবিক দুল ব্াগ, িাাংোলদলশর জনিাংখযা ও আদমশুমাবর, উপজাবি 
িা কু্ষদ্র নৃলগাষ্ঠী, বশক্ষািযিস্থা, স্বাস্থয ও বচবকৎিা। 

GK-02 
পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১), িাষা আলদােন, িাাংোলদলশর মুবি্ুদ্ধ ও স্বাধীনিা, িাাংোলদলশর ইবপলজড, অর্বনীবি ও 
িালজি, িাবণজয, আমদাবন-রপ্তাবন, এনবজও, স্াগাল্াগ িযিস্থা, ডাক ও সিবেল্াগাল্াগ, িাাংোলদলশর বিখযাি প্রবিষ্ঠানিমূহ, 
বশল্প ও িাংসৃ্কবি, িাংিাদপত্র িাাংো িাবহিয, িাাংোলদলশর বিখযাি িযবিিগব। 

GK-03 

জাবির জনক িগিনু্ধ সশখ মুবজির রহমান, মুকিযুদ্ধে খেতাব, বাাংলাদ্ধেশদ্ধি স্বীিৃকত, মুকিযুেকিকিি গ্রন্হ, গান, চলকিত্র ও 
িাস্কযয, ঐবিহাবিক স্থান ও দশবনীয় স্থাপনা, িাাংোলদলশর উলেখল্াগয ও স্মরণীয় ঘিনা, িাাংোলদলশর বিবিন্ন চুবি ও িনদ, 
িাাংোলদলশর পররাষ্ট্রনীবি ও কূিননবিক বমশন, বিবিন্ন বিশ্ব িাংস্থায় িাাংোলদশ, পদক ও পুরস্কার, িাাংোলদলশর বিড়া জগৎ, 
সিরা ২০, িাংবিধান ও িাাংবিধাবনক পদিমূহ, কবকিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় িরকার িযিস্থা, বিিাগ ও সজো পবরবচি, জািীয় 
িাংিদ, িাাংোলদলশর আইন ও বিচার বিিাগ, বিবিন্ন কবমশন, প্রবিরক্ষা ও িশস্ত্র িাবহনী, কবশ্বাঙ্গদ্ধন বাাংলাদ্ধেশ, বাাংলাদ্ধেদ্ধশর 
জাতীয় কবষয়াবকল, জািীয় ও অনযানয বদিি, ঐবিহাবিক স্থালনর প্রাচীন নাম, বাাংলাদ্ধেদ্ধশর যত প্রথম, বৃহিম ও কু্ষদ্রতম, 
পূণবরূপঃ িাাংোলদশ, িাম্প্রবিক জািীয় বিষয়ািবে। 

 

 
 

English-01 
Part of speech identification & transformation, Noun, Pronoun, Preposition & Conjunction, Gender & 
Number, Synonym & Antonym (A-D), Preposition, Appropriate preposition (A-B) 

English-02 
Verb, Gerund & Verbal noun, Participle, Modal auxiliaries, Sub-verb agreement, Right form of verbs, 
Spelling, Synonym & Antonym (E-H), Appropriate preposition (C-F) 

English-03 
Subjunctive and causative, Conditional, Affirmative & negative agreement, Tense & Sequence of 
tense, Idiom & Phrase, Synonym & Antonym (I-P), Appropriate preposition (G-K) 

English-04 
Voice, Narration, Transformation, Tag question, Adjective & Comparison of degrees, Adverb & 
Inversion, Group Verb, Synonym & Antonym (Q-U), Appropriate preposition (L-P)  

English-05 
Dangling modifier, Miscellaneous, Phrase & Clause, Sentence correction, One word substitution, 
Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate preposition (Q-Z) 

English-06 
Article & Determiner, Suffix-prefix, Redundancy, Pinpoint error detection, Analogy, Parallelism, 
Sentence completion, Literature, Proverb, Translation 
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