D‡b¥l †gwW‡Kj GÛ †W›Uvj GWwgkb †Kqvi
2nd Time এক্সাম ব্যাচ বিষয়বিবিক বিলেিাি
প্রাদ্ভিদ্ভিজ্ঞান:

উদ্ভিদদ্ভিজ্ঞান:
লেকচার

পত্র ও অধ্যায়

B-01

অধ্যায়-০১: ক াষ ও এর গঠন (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪: অণুজীব (১ম পত্র)
অধ্যায়-১১: জীবপ্রযুক্তি (১ম পত্র)

B-02

অধ্যায়-০২: ক াষ ক্তবভাজন (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৭: নগ্নবীজী ও আব ৃতবীজী উক্তিদ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৮: ক্তিস্যয ও ক্তিস্যযতন্ত্র (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৯: উক্তিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র)

B-03

অধ্যায়-০৩: ক াষ রসায়ন (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৫: শশবাল ও ছত্রা (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৬: ব্রায়য়াফাইিা ও কিক্তরয় াফাইিা (১ম পত্র)
অধ্যায়-১০: উক্তিদ প্রজনন (১ম পত্র)
অধ্যায়-১২: জীয়বর পক্তরয়বশ, ক্তবস্তার ও সংরক্ষণ (১ম পত্র)

পদার্থদ্ভিজ্ঞান ১ম পত্র:
লেকচার

P-01

P-02

P-03

পত্র ও অধ্যায়
অধ্যায়-০১: ভ ৌতজগৎ ও পরিমাপ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০২: ভ ক্টি (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪: রিউটরিয়াি বলরবদ্যা (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৫: কাজ, শরি ও ক্ষমতা (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৬: মহাকর্ষ ও অর কর্ষ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৭: পদ্ার্থষি গাঠরিক ধ্মষ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৮: পর্ষাব ৃত্ত গরত (১ম পত্র)
অধ্যায়-১০: আদ্শষ গযাস ও গযার্সি গরততত্ত্ব (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৩: গরতরবদ্যা (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৯: তিঙ্গ (১ম পত্র)

লেকচার

পত্র ও অধ্যায়

Z-01

অধ্যায়-০৩: পক্তরপা ও কশাষণ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৪: মানব শারীরতত্ত্ব : রি ও সঞ্চালন (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৫: মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বাসক্তিয়া ও শ্বসন (২য় পত্র)

Z-02

অধ্যায়-০১: প্রাক্তণর ক্তভন্নতা ও কেক্তণক্তবন্যাস (২য় পত্র)
অধ্যায়-০২: প্রাক্তণর পক্তরক্তিক্তত (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৭: মানব শারীরতত্ত্ব : িলন ও অঙ্গিালনা (২য় পত্র)
অধ্যায়-১১: ক্তজনতত্ত্ব ও ক্তববততন (২য় পত্র)

Z-03

অধ্যায়-০৬: মানব শারীরতত্ত্ব : বজতয ও ক্তনষ্কাশন (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৮: মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও ক্তনয়ন্ত্রণ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৯: মানব জীবয়নর ধ্ারাবাক্তি তা (২য় পত্র)
অধ্যায়-১০: মানবয়দয়ির প্রক্ততরক্ষা (২য় পত্র)
অধ্যায়-১২: মানব শারীরতত্ত্ব : প্রাক্তণর আিরণ (২য় পত্র)

পদার্থদ্ভিজ্ঞান ২য় পত্র:
লেকচার

পত্র ও অধ্যায়

P-04

অধ্যায়-০১: তাপগরতরবদ্যা (২য় পত্র)
অধ্যায়-০২: রিি তরিৎ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৩: চল তরিৎ (২য় পত্র)

P-05

অধ্যায়-০৭: ভ ৌত আর্লাকরবজ্ঞাি (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৮: আধ্ুরিক পদ্াথষরবজ্ঞার্িি সূচিা (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৯: পিমাণুি মর্েল ও রিউরিয়াি পদ্াথষরবজ্ঞাি (২য় পত্র)
অধ্যায়-১০: ভসরমকন্োক্টি ও ইর্লকট্ররিক্স (২য় পত্র)

P-06

অধ্যায়-০৪: তরিৎ প্রবার্হি ভচৌম্বক রিয়া ও চুম্বকত্ত্ব (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৫: তরিৎর্চৌম্বকীয় আর্বশ ও পরিবতষী প্রবাহ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৬: জযারমরতক আর্লাকরবজ্ঞাি (২য় পত্র)
অধ্যায়-১১: ভজযারতরবষজ্ঞাি (২য় পত্র)

রসয়ান ১ম পত্র:
লেকচার

পত্র ও অধ্যায়

C-01

অধ্যায়-০৩: ভমৌর্লি পর্ষায়ব ৃত্ত ধ্মষ ও িাসায়রিক বন্ধি (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৫: কমষমুখী িসায়ি (খাদয ক্তনরাপত্তা ও রসায়ন, ক্তপ্রজারয়ভক্তিভস ও খাদয সংরক্ষণ ক ৌশল, ক ৌিাজাত রণ বা যাক্তনং, ক্তভয়নগার) (১ম পত্র)

C-02

অধ্যায়-০২: গুণগত িসায়ি (গুণগত রবর্ের্র্ণ সাধ্ািণ লযাবর্িটরি পদ্ধরতসমূহ এি আর্গ পর্ষন্ত) (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪: িাসায়রিক পরিবতষি (তাপ িসায়ি অংশ বার্দ্) (১ম পত্র)

C-03

অধ্যায়-০১: লযাবর্িটরিি রিিাপদ্ বযবহাি (১ম পত্র)
অধ্যায়-০২: গুণগত িসায়ি (গুণগত রবর্ের্র্ণ সাধ্ািণ লযাবর্িটরি পদ্ধরতসমূহ, ভিামার্টাগ্রারি) (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৪: িাসায়রিক পরিবতষি (তাপ িসায়ি) (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৫: কমষমুখী িসায়ি (সাসয়পনশন ও ক ায়াগুয়লশন, দুয়ধ্র শত রা সংযুক্তি ও মাখন, িয়য়লক্তিজ ও পারক্তফউমাক্তর) (১ম পত্র)

রসায়ন ২য় পত্র:
লেকচার

পত্র ও অধ্যায়
অধ্যায়-০২:

C-04

শজব কযৌগ (শজব কযৌগ ও তার কেক্তণক্তবভাগ, সময়গাত্রীয় কেক্তণ, াযত রীমূল , সমাণুতা, নাম রণ, অযায়রায়মক্তিক্তসক্তি, িায় ল
তত্ত্ব, কবনক্তজন ও তার জাত , শজব কযৌয়গর ক্তবক্তিয়ার ক্তিয়ায় ৌশল, ক্তব ার , বন্ধন ক্তবভাজন, অযালয় ন, অযালক্ত ন,
অযাল াইন, অযাল াইল ও অযারাইল হ্যালাই , অযালয় ািল, ইথার, অযাক্তমন, অযালক্ত িাই , ক্ত য়িান, শজব এক্তস ও
এর জাত সমূি, াযত রীমূলয় র শনাি ারী পরীক্ষা) (২য় পত্র)

C-05

অধ্যায়-০১: পরির্বশ িসায়ি (বায়ুমণ্ডয়লর গঠন ও উপাদান, গযাস, গযাসীয় সূত্রসমূি, গযায়সর গক্তততত্ত্ব, আদশত গযাস ও বাস্তব গযাস,
এক্তস ব ৃক্তি ও এর প্রক্তত ার, এক্তস -ক্ষার মতবাদ, পাক্তন ও পাক্তন দূষণ) (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৩: পরিমাণগত িসায়ি (দ্রবর্ণি ঘিমাত্রা রিণষর্য় রবয়াি লযাম্বাটষ সূত্র এি আর্গ পর্ষন্ত) (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৪: তরিৎ িসায়ি (তরিৎ ভকার্ এি আর্গ পর্ষন্ত) (২য় পত্র)

C-06

অধ্যায়-০১: পরির্বশ িসায়ি (গযাস ক্তসক্তলন্ ারজাত রণ ও তরলী রণ, নাইয়িায়জন ক্তফয়েশন, বায়ুদূষণ, ক্তিনিাউজ ও এর প্রভাব,
আয়সতক্তন দূষণ, ভারী ধ্াতু র দূষণ, দ্রবণ) (২য় পত্র)
অধ্যায়-০২: জজব িসায়ি (রিসারিি, িাইর্ট্রারিসারিি, ভেটল, পযািারসটামল, জজব ভর্ৌর্গি রবশুদ্ধতা রিণষয়, পরলমাি ও প্লারিরসরট,
জদ্িরিি জীবর্ি জজব ভর্ৌর্গি গুরুত্ব) (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৩: পরিমাণগত িসায়ি (দ্রবর্ণি ঘিমাত্রা রিণষর্য় রবয়াি লযাম্বাটষ সূত্র, পািমাণরবক ভশার্ণ বণষারল) (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৪: তরিৎ িসায়ি (তরিৎ ভকার্, রিচার্জষবল বযাটারি, িু র্য়ল ভসল ও এি প্রকাির্ দ্) (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৫: অথষনিরতক িসায়ি (২য় পত্র)

ENGLISH:
বিষয়

বিলেিাি

English-01

Parts of Speech (Noun, Pronoun), Gerund & verbal noun, Conjunction & Linkers, Gender, Number, Verb & its types,
Right form of verbs/Sub-verb Agreement, Subjunctive, Modal Auxiliaries, Conditionals, Inversion, Vocabulary (A-G),
Appropriate preposition (A- E)

English-02

Adjective, Degree of Comparison, Adverb, Article & Determiner, Voice, Narration, Preposition, Group Verb, Phrases
& Clauses, Sequence of Tense, Parallelism, Dangling modifiers, Spelling, Analogy, Vocabulary (H-O), Appropriate
preposition (F-P)

English-03

Sentence Completion, Tag Question, Transformation of Sentences, Commonly misused words, Foreign words, One word
substitution, Sentence Correction, Pin point error detection, Redundancy, Reading Comprehension, Proverb, Idioms &
phrases, Literature, Translation, Vocabulary (P-Z), Appropriate preposition (Q-Z)

সাধারণ জ্ঞান:
বিষয়

বিলেিাি

GK-01

প্রাচীি বাংলাি ইরতহাস ও জিপদ্, মুঘল আমল ও বাংলায় িবাবী শাসি, ইউর্িাপীয়র্দ্ি আগমি ও রিরটশ শাসি, রবর ন্ন সংস্কাি আর্িালি
ও বাংলাি জাগিণ, রিরটশ- ািত, পারকস্তাি আমল, বঙ্গবন্ধু, বাংলার্দ্র্শি মুরির্ুদ্ধ ও স্বাধ্ীিতা।

GK-02

বাংলার্দ্শ পরিরচরত, ূ - প্রকৃরত ও জলবায়ু, বাংলার্দ্র্শি আয়তি ও সীমা, সীমান্ত, রিটমহল, বর্ঙ্গাপসাগি, সমুদ্র জসকত, দ্বীপ, বাংলার্দ্র্শি
হ্রদ্, জলপ্রপাত ও ঝিিা, উপতযকা, পাহাি-পবষত, চি, রবল, হাওি, বাাঁওি, মারট, কৃরর্জ সম্পদ্, বিজ সম্পদ্, জ্বালারি, রবদ্যযৎবযবিা ও
খরিজ সম্পদ্, মৎসয ও প্রারণসম্পদ্, রশল্প-কািখািা, বাাঁধ্ ও বন্যা রিয়ন্ত্রণ, পারি ভশাধ্িাগাি, িদ্-িদ্ী, পারি বন্টি চুরি, প্রাকৃরতক দ্যর্র্ষাগ,
জিসংখযা ও আদ্মশুমারি, উপজারত বা ক্ষু দ্র ি ৃর্গাষ্ঠী, রশক্ষাবযবিা, স্বািয ও রচরকৎসা, ইরপর্জে, অথষিীরত ও বার্জট, বারণজয, আমদ্ারিিপ্তারি, বযাংরকং, বীমা ও মুদ্রাবযবিা, এিরজও, ভর্াগার্র্াগ বযবিা, োক ও ভটরলর্র্াগার্র্াগ, বাংলার্দ্র্শি রবখযাত প্ররতষ্ঠািসমূহ, রশল্প ও
সংস্কৃরত, সংবাদ্পত্র, বাংলা সারহতয, বাংলার্দ্র্শি রবখযাত বযরিবগষ, ঐরতহারসক িাি ও দ্শষিীয় িাপিা, বাংলার্দ্র্শি উর্েখর্র্াগয ও স্মিণীয়
ঘটিা, বাংলার্দ্র্শি রবর ন্ন চুরি ও সিদ্, বাংলার্দ্র্শি পিিাষ্ট্রিীরত ও কূটনিরতক রমশি, রবর ন্ন রবশ্ব সংিায় বাংলার্দ্শ, পদ্ক ও পুিস্কাি,
বাংলার্দ্র্শি িীিাজগৎ, ভসিা ২০, বাংলার্দ্র্শি সংরবধ্াি ও সাংরবধ্ারিক পদ্সমূহ, রবর ন্ন মন্ত্রণালয়, িািীয় সিকাি বযবিা, জাতীয় সংসদ্,
রব াগ ও ভজলা পরিরচরত, আইি ও রবচাি রব াগ, ন্যায়পাল, রবর ন্ন করমশি, প্ররতিক্ষা ও সশস্ত্র বারহিী, রবশ্বাঙ্গর্ি বাংলার্দ্শ, বাংলার্দ্র্শি
জাতীয় রবর্য়াবরল, জাতীয় ও অন্যান্য রদ্বস, ঐরতহারসক িার্িি প্রাচীি িাম, বাংলার্দ্র্শি প্রথম, ব ৃহত্তম ও ক্ষু দ্রতম, পূণরূ
ষ পঃ বাংলার্দ্শ।

