
িশ ক িনব ন পরী ার িসেলবাস: লু শাখা

সূিচ

িবষয় িবষয় কাড

ক. আবিশ ক িবষয় (Compulsory Subject) : ৩০০

i বাংলা (Bengali)

i i ইংেরিজ (English)

i i i গিণত (Mathematics)

i v সাধারণ ান (General Knowledge)

খ. ঐি ক িবষয় (Optional Subject):

1 . বাংলা (Bengali) ৩০১

2 . ইংেরিজ (English) ৩০২

3 . অথনীিত (Economics) ৩০৩

4 . রা িব ান (Political Science) ৩০৪

5 . ইিতহাস (History) ৩০৫

6 . ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত (Islamic History & Culture) ৩০৬

7 . সমাজিব ান (Sociology) ৩০৭
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িবষয় িবষয় কাড

8 . সমাজকল াণ/সমাজকম (Social Welfare/Social Work) ৩০৮

9 . ভূেগাল এবং পিরেবশ িব ান (Geography & Environmental Science) ৩০৯

1 0 . Home Economics) ৩১০

1 1 .
, ব বসায় পিরিচিত, অথায়ন ও বাজারজাতকরণ, ব বসায়

Business Studies ৩১১

1 2 . কৃিষ িশ া (Agriculture) ৩১২

1 3 . কি উটার িশ া (Computer Education) ৩১৩

1 4 . ইসলাম িশ া (Islamic Studies) ৩১৪

1 5 . Hindu Religion) ৩১৫

1 6 . Buddist Religion) ৩১৬

1 7 . ি ধম (Christian Religion) ৩১৭

1 8 . Physical Education & Sports) ৩১৮

1 9 . Physics) ৩১৯

2 0 . রসায়ন (Chemistry) ৩২০

2 1 . গিণত (Mathematics) ৩২১

2 2 . ািণিবদ া (Zoology) ৩২২

2 3 . উি দিব ান (Botany) ৩২৩
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লু পযায়

(িন  মাধ িমক, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িবদ ালেয়র সহকারী িশ ক, মাদরাসার সহকারী িশ ক ও সহকারী মৗলিব; এবেতদািয় মাদরাসার এবেতদািয় ধান,

উ  মাধ িমক িবদ ালয়, কেলজ এবং মাদরাসার দশক ও শরীরচচা িশ ক;

কািরগির িশ া িত ােনর সহকারী িশ ক, সাধারণ িবষয় (ভাষা) পেদ িনব েন ই কু সকল াথীর জন )

আবিশ ক িবষয় Co mp u l s o r y S u b j e c t( )

িবষয় কাড-৩০০

পণূমান-১০০, সময় : ১ ঘ া

ক. বাংলা (B e n g a l i ): ২৫

১. ভাষারীিত ও িবরাম িচে র ব বহার, ২. বাগধারা ও বাগিবিধ, ৩. ভুল সংেশাধন বা করণ, ৪. যথাথ অনুবাদ, ৫. সি  িবে দ, ৬. কারক িবভি , ৭. সমাস ও

ত য়, ৮. সমাথক ও িবপরীতাথক শ , ৯. বাক  সংেকাচন, ১০. িল  পিরবতন।

খ. ইংেরিজ (E n g l i s h ): ২৫

1. Completing sentences, 2. Translation from Bengali to English, 3. Change of parts of speech,
4. Right forms of verb, 5. Fill in the blanks with appropriate word, 6. Transformation of
sentences, 7. Synonyms and Antonyms, 8. Idioms and phrases.

গ. গিণত (Ma t h e ma t i c s ): ২৫

পািটগিণত: গড়, ল.সা. , গ.সা. , ঐিকক িনয়ম, শতকরা, সুদকষা, লাভ- িত অনুপাত-সমানুপাত।

বীজগিণত: উৎপাদক, বগ ও ঘনস িলত সূ াবলী ও েয়াগ, গসা , বা ব সমস া সমাধােন বীজগািণিতক সূ  গঠন ও েয়াগ, সূচক ও লগািরদেমর সূ  ও

েয়াগ।

জ ািমিত: রখা, কাণ, ি ভুজ, চতুভুজ, ফল ও বৃ  স িকত সাধারণ ধারনা, িনয়ম ও েয়াগ।

ঘ. সাধারণ ান: ২৫

১. বাংলােদশ স িকত িবষয়
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২. আ জািতক িবষয় ও চলিত ঘটনাবলী

৩. িব ান, যুি , পিরেবশ এবং রাগব ািধ স িকত মৗিলক ান।

বাংলােদেশর ভূ কৃিত, জলবায়ু, পিরেবশ, ইিতহাস, ভাষা আে ালন, মুি যু , সভ তা, সং ৃিত, বাংলােদেশর অথনীিত, স দ (বন, কৃিষ, িশ , পািন),

যাগােযাগ ব ব া, বাংলােদেশর সমাজজীবন, সমস া, জনিমিতক পিরচয়, রা , নাগিরকতা, সরকার ও রাজনীিত, সরকাির ও বসরকাির ল , নীিত, পিরক না

(অথৈনিতক, সামািজক, া  ও িশ া), কমসূিচ, আ জািতক স ক, মানব স দ উ য়ন, িব ভৗগিলক পিরিচিত, জলবায়ু পিরবতন ও েযাগ, নবায়ন যাগ

শি , জািতসংঘ, আ িলক ও অথৈনিতক সংগঠন, পুর ার ও স াননা, আ জািতক মূ া সং া , আ জািতক রাজনীিত ও আনুষি ক িবষয়াবলী, া , িচিকৎসা,

তথ , যাগেযাগ ও যুি , াত িহক জীবেন িব ান (পদাথ, রসায়ন ও জীব িব ান সংি ) সাধারণ রাগ ব ািধ ও পিরেবশ িব ান সংি ।

িশ ক িনব ন পরী াথীেদর জন  সুখবর

লু পযায়

(িন  মাধ িমক, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িবদ ালেয়র সহকারী িশ ক, মাদরাসার সহকারী িশ ক ও সহকারী মৗলিব; এবেতদািয় মাদরাসার এবেতদািয় ধান,

উ  মাধ িমক িবদ ালয়, কেলজ এবং মাদরাসার দশক ও শরীরচচা িশ ক;

কািরগির িশ া িত ােনর সহকারী িশ ক, সাধারণ িবষয় (ভাষা) পেদ িনব েন ই কু সকল াথীর জন )

ঐি ক িবষয় Op t i o n a l S u b j e c t( )

িবষয়ঃ বাংলা

িবষয় কাড-৩০১

পণূমান-১০০

http
://

dhak
a-

jo
bs.c

om

All Job Circular Website: Dhaka-Jobs.com

http://dhaka-jobs.com
http://dhaka-jobs.com/


ক. সািহত

১. িনবািচত ব

১. বি ম চ  চে াপাধ ায় — বা লা ভাষা

২. রবী নাথ ঠাকুর — সভ তার সংকট

৩. মথ চৗধুরী — যৗবেন দাও রাজটীকা

৪. কাজী আব ল ও দ — বাংলার জাগরণ

৫. কাজী নজ ল ইসলাম — রাজব ীর জবানব ী

৬. মাতােহর হােসন চৗধুরী — সং ৃিত কথা

২. িনবািচত গ

১. রবী নাথ ঠাকুর — একরাি

২. িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায় — পঁুই মাচা

৩. আ ুল মনসুর আহমদ — যুর কবলা

৪. মািনক বে াপাধ ায় — াৈগিতহািসক

৫. শওকত ওসমান — নতুন জ

৬. সয়দ ওয়ালীউ াহ — নয়নতারা

৩. িনবািচত কিবতা

১. মাইেকল মধুসূদন দ — আ িবলাপ
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২. রবী নাথ ঠাকুর — ঐকতান

৩. কাজী নজ ল ইসলাম — চতী হাওয়া

৪. জীবনান  দাশ — বনলতা সন

৫. জসীম উি ন — কবর

৬. শামসুর রাহমান — বারবার িফের আেস

৭. আল মাহমুদ — সানালী কািবন

খ. ভাষা িশ া

১. গদ রীিত — সাধু ও চিলত রীিত

২. বাংলা বানােনর িনয়ম ( বাংলা একােডমী)

৩. প  রচনা — আেবদনপ , দা িরক প , ব বসায় সং া  প ।

৪. অনুবাদ — ইংেরিজ থেক বাংলা

গ. ব  রচনা

িনবািচত ব , গ  ও কিবতা ঢাকা িব িবদ ালয় কতৃক কািশত ব  সং হ, গ  সং হ ও কিবতা সং হ থেক হণ করা হেব। ‘রাজব ীর জবানব ী’ বাংলা

একােডমী, ঢাকা থেক কািশত নজ ল রচনাবিল থেক হণ করেত হেব।

িবষয়ঃ ইংেরিজ (E n g l i s h )

কাড: ৩০২

পণূমান-১০০
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1 . Gr a mma r :

P a r t( -A )

1. Articles b. Parts of Speech c. Appropriate use of Preposition d. Subject verb agreement e.
Linking verbs f. Main verbs and auxiliary verbs g. Right use of verbs h. Using correct form of
adjectives i. Gerund, participle or infinitive.

(Part-B)

1. Common confusion (its/ it’s, good/ well, fewer/less etc)
2. Narration
3. Voice
4. Correction
5. Trasformation of sentences
6. Phrases and idioms
7. Completing sentences
8. Joining sentences
9. Framing sentences expressing different attitudes/emotions
10.Cmposition:

1. Paragraph Writing
2. Letter/ Application Writing
3. Precise Writing/Amplification
4. Punctuation
5. Creative Writing
6. Eassy Writing
7. Writing a report on a problem/investigation
8. Translation from Bangla to English

িবষয়ঃ অথনীিত (Economics)

কাড: ৩০৩
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পণূমান-১০০

ক. অথনীিত ও এর িনয়ামকঃ

১. অথৈনিতক সমস ার কিৃতঃ সুেযাগ ব েয়র ধারণা, েত ক অথৈনিতক সমােজর ক ীয় সমস াবিল, িবিভ  অথৈনিতক ব ব ায় মৗিলক অথৈনিতক সমস ার

সমাধান। মূল  ব ব া এবং মু বাজার অথনীিতেত মূল  ব ব ার ভূিমকা। ২. ব ি ক ও সামি ক অথনীিতঃ সামি ক অথনীিতর , ব ি ক ও সামি ক অথনীিতর

সম য় এবং পার িরক িনভরশীলতা। ৩. চািহদা এবং যাগানঃ চািহদা ও যাগােনর ধারণা, চািহদা ও যাগােনর িনধারকসমূহ, চািহদা ও যাগান উভয় শি র

সম েয়/ঘাত- িতঘােত বাজাের দাম িনধারণ। বাজার দােমর ওপর চািহদা ও যাগােনর পিরবতেনর ভাব, বাজার ভারসােম র ওপর কর আেরােপর ভাব। ৪.

উৎপাদন িবিধঃ উৎপাদন িবিধর কারেভদ, ম াসমান াি ক উৎপাদন িবিধ এবং অথনীিতর িবিভ ে  এ িবিধর েযাজ তা।৫. চলক এবং বকঃ অেপ ক,

একমাি ক অেপ ক (L i n e a r F u n c t i o n ) এবং লখিচ , আংিশক ভারসােম র ধারণা, একমাি ক মেডেলর সাহােয  আংিশক ভারসােম র

ধারণা িবে ষণ, অ রকলন বা D i f f e r e n t i a t i o n , এক চলক িবিশ  একিট ফাংশেনর/ অেপ েকর অ রকলেনর িনয়মাবিল, আংিশক

অ রকলন। ৬. ক. ক ীয় বণতা পিরমােপর প িতঃ মধ ক (Me a n ) মধ মা (Me d i u m), চুরক বা Mo d e , যািজত ও েণা র গড়, যািজত

গড় িনণয়; খ. িব ৃিত পিরমােপর প িতসমূহঃ পিরমাপ, গড় ব বধান (Me a n De v i a t i o n ), পিরিমত ব বধান (S t a n d a r d

D e v i a t i o n ), ভদমান (V a r i a n c e ), ব বধানা  বা Co -e f f i c i e n t o f v a r i a n c e ।

খ. অথৈনিতক কমকা ঃ ১. অথৈনিতক কাযকলােপর মৗিলক পিরমাপসমহূঃ মাট জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় উৎপাদন, মাট দশজ উৎপাদন, মাথািপছু আয়

জাতীয় উৎপাদেন িবিভ  খােতর অবদান, জাতীয় আয় বা উৎপাদন, মাথািপছু আয়, জাতীয় উৎপাদেন িবিভ  খােতর অবদান, জাতীয় আয় বা উৎপাদন পিরমােপর

তগণনার সমস া এবং এ সমস া সমাধােন মূল  সংেযাজন (V a l u e A d d e d ) প িত ব াখ া। ২. কইনস-এর আয় ও িনেয়াগত ঃ কাযকর চািহদা

(E f f e c t i v e D e ma n d ), স য় ও িবিনেয়ােগর ভারসাম  এবং আয় িনধারণ, ভাগ বণতা এবং ভাগ বণতার িনধারকসমূহ, স য়

বণতা, মূলধেনর াি ক দ তা, ণক এবং ণেকর মাধ েম আয় বৃি র ি য়া ব াখ া। ৩. মু া ীিতঃ চািহদা- েরািচত ও খরচ বৃি জিনত মু া ীিত,

মু া ীিতর কারণসমূহ, দেশর অথনীিতেত মু া ীিতর ভাব এবং মু া ীিত িনয় েণর উপায়সমূহ। অেথর মূল , অেথর মূেল র পিরবতন, অেথর পিরমাণ

ত । ৪. ব াংক ব ব াঃ ক ীয় ব াংক ও বািণিজ ক ব াংেকর মেধ  পাথক , ক ীয় ব াংেকর কাযাবিল, বািণিজ ক ব াংেকর কাযাবিল, ঋণ িনয় েণ ক ীয়

ব াংেকর ভূিমকা, ামীণ ব াংেকর কাযাবিল।

গ. বাংলােদেশর অথৈনিতক উ য়নঃ ১. অথৈনিতক উ য়ন, অথৈনিতক উ য়ন বনাম বিৃ , অথৈনিতক উ য়েনর মাপকািঠঃ মানব উ য়ন সূচক (HD I ),

বাংলােদেশর অথৈনিতক উ য়ন ি য়া, ধারা ও স াবনা। ২. বাংলােদেশর অথৈনিতক অব াঃ কৃিষেত িন  উৎপাদনশীলতা, জাতীয় উৎপাদেন িশে র অবদান কম,

সবা খােতর াধান । দািরে ্যর চ , দাির সীমার িনেচ বসবাসকারী জনেগা ী এবং ধনী ও দিরে র মেধ  স দ ব েন বষম , দেশর বকার

পিরি িত। ৩. দাির  িবেমাচেন গহৃীত পদে পসমহূঃ ু  ঋণ, সামািজক িনরাপ া কমসূিচ, জািতসংেঘর সহ া  উ য়ন ল  অজেনর পিরে ি েত দাির

িবেমাচেন জাতীয়ভােব কৗশলপ ণয়ন যা সংে েপ িপআরএসিপ (P RS P )। ৪. বাংলােদেশর বিহবািণজ  এবং িব ায়নঃ ধান ধান আমদািন ও র ািন ব ,

বািণিজ ক এবং লনেদেনর ভারসাম  পিরি িত, সা িতক গিতধারা, শতযু বেদিশক সাহায , িব ায়েনর ভাব এবং স াবনাময় ভিবষ ৎ পিরবতনসমূহ, সাফটা

ও অন ান  আ িলক বািণিজ ক জাট গঠন।

িবষয়ঃ রা িব ান P o l i t i c a l S c i e n c e( )
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কাড: ৩০৪

পণূ ন র-১০০

1 . রা িব ােনর ধারণা ও মতবাদঃ ১. রা িব ানঃ অথ, কৃিত, পিরিধ, প িত, অন ান  সামািজক িব ােনর সােথ স ক, রা িব ান অধ য়েনর

েয়াজনীয়তা। ২. মৗিলক ধারণাসমহূঃ সাবেভৗম , আইন, াধীনতা, সমতা, অিধকার এবং কতব , জািত, জাতীয়তাবাদ, আ জািতকতাবাদ। ৩.

রাজৈনিতক িচ ািবদঃ েটা, এির টল, ম ািকয়ােভিল ও েশা।

2 . সরকার এবং এর গঠনঃ ১. সরকােরর ণীিবভাগঃ সনাতন এবং আধুিনক, গণত  ও একনায়কত , সংসদীয় ও রা পিত শািসত, একেকি ক ও

যু রা ীয়। ২. সরকােরর অ ঃ আইনসভা, িনবাহী িবভাগ, িবচার িবভাগ, িনবাচক ম লী। ৩. রাজৈনিতক আচরণঃ রাজৈনিতক দল, চাপসৃি কারী

গা ী এবং জনমত।

3 . বাংলােদশ এবং এর াপটঃ ১. বাংলােদেশর অভু দয়ঃ ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালন, ১৯৫৪ সােলর িনবাচন, ায় শাসন আে ালন এবং ৬

দফা কমসূিচ, ১৯৬৯ সােলর গণঅভু ান, ১৯৭০ সােলর সাধারণ িনবাচন, াধীনতা যু  এবং একিট জািতর জ । ২. বাংলােদেশর সংিবধানঃ

১৯৭২ সােলর সংিবধান, মূলনীিত, সংিবধােনর সংেশাধনীসমূহ।

4 . রাজনীিত এবং সামািজক িনরাপ াঃ ১. রাজনীিত এবং অথনীিতঃ রাজৈনিতক অথনীিত, অথনীিত এবং রাজনীিতর মেধ  স ক, রা ীয় কায েমর

উ য়ন এবং আধুিনক রাে র আথ-সামািজক কাযাবিল। ২. সামািজক িনরাপ াঃ সং া, , সামািজক িনরাপ ার কারেভদ, বাংলােদেশর

অথৈনিতক উ য়েন সামািজক িনরাপ ার ভূিমকা।

িবষয়ঃ ইিতহাস H i s t o r y( )

কাড: ৩০৫

পণূ ন র-১০০

1 . বাংলার ইিতহাস ( াচীনকাল থেক ১৯৭১ সাল পয )◌ঃ ১. াচীনকালঃ বাংলায় পাল বংেশর শাসন- ধম পাল, দব পাল। বাংলায় সন বংেশর

শাসন – িবজয় সন, ল ণ সন। ২. মধ যগুঃ বাংলায় মুসিলম শাসন িত া বখিতয়ার িখলজী, ইিলয়াস শাহী বংেশর শাসন, হােসনশাহী বংেশর

শাসন। ৩.আধিুনক যগুঃিসরাজউে ৗলা ও পলািশর যু , ফরােয়িজ আে ালন। ১৯০৫ সােল ব ভ , ব ীয় রাজনীিত (১৯৩৭-৪৭)। বাংলােদেশর

অভু দয় – রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সাং ৃিতক পটভূিম।

2 . দি ণ এিশয়ার ইিতহাসঃ ১. কতুবুউি ন আইেবকঃ িদ ীর াধীন সালতানাত িত া। ২. তঘুলক বংশঃ মুহ দ িবন তুঘলেকর পিরক নাসমূহ।

৩.বাবরঃ পািনপেথর থম যু (১৫২৬), শরশাহঃ তাঁর সং ারসমূহ, আকবরঃ তাঁর িবজয়, রাজ  সং ারসমূহ।

3 . ইউেরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯৩৯)◌ঃ ৭. ১৭৮৯ সােলর িব েবর পূেব াে র অব া, রাজৈনিতক, সামািজক, অথৈনিতক অব া এবং

বুি জীবীেদর রচনাবিল। ৮. িব েবর  এবং জাতীয় সংসেদর সং ারসমূহ (১৭৮৯-১৮৪১)। ৯. ইতািল এবং জামািনর এক ীকরণ। ১০. থম

িব যু ঃ কারণ এবং ভাসাই চুি । ১১. মুেসািলিন, িহটলার এবং ি তীয় িব যু ।
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4 . ১২৫৮ সাল পয  ইসলােমর ইিতহাস (দি ণ এিশয়া ও ন ব তীত)◌ঃ ১২. হজরত মুহ দ (সাঃ) িহজরতপূব জীবন, িহজরত, মিদনায় রা গঠন,

তাঁর সং ারসমূহ। ১৩. খালাফােয় রােশিদনঃ খিলফা আবু বকর (রাঃ) ধম ত াগীেদর িব ে  তাঁর যু – খিলফা ওমর (রাঃ), শাসন ব ব া – খিলফা

ওসমান (রাঃ) কৃিত - খিলফা আিল (রাঃ) িশয়া ও খােরিজেদর উৎপি । ১৪. উমাইয়া শাসেনর িভি াপনঃ খিলফা ওয়ািলদ-১। ১৫. আববাসীয়

বংশঃ িশ া ও িব ােনর চচা।

অথবা,

1 . দি ণ এিশয়ার ইিতহাস (১৭০৭-১৭৪৭)◌ঃ ১৬. কা ািন শাসেনর স সারণঃ সহায়ক ম ী, িস ু ও পা াব েদেশর সংযুি । ১৭. ১৮৫৭

সােলর িবে াহ। ১৮. স ার সয়দ আহমদ খান এবং আিলগড় আে ালন। ১৯. মুসলমানেদর িসমলা ডপুেটশন এবং ১৯০৬ সােল মুসিলমলীগ গঠন

২০. ১৯৪০ সােলর লােহার াব। ২১. ১৯৪৭ সােলর ভারত াধীনতা আইন এবং ভারত িবভি ।

িবষয়ঃ ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত I s l a mi c H i s t o r y Cu l t u(  & r e )

কাড: ৩০৬

পণূমান-১০০

(ক অংশ ৫০ এবং খ এর য কান ১িট অংশ ৫০)

ক অংশ-৫০

মধ যগু (৫৭০ ি ঃ থেক ১২৫৮ ি ঃ)

1 . াক-ইসলািম পটভিূমঃ ইসলােমর আিবভােবর পূেব আরেবর রাজৈনিতক, সামািজক, ধমীয় ও সাং ৃিতক অব া।

2 . হযরত মহুা দ (সাঃ) ম া ও মিদনা জীবনঃ শশব ও িহ -উল-ফুজুল গঠন, তােয়ফ গমন, িহজরেতর কারণ ও । মিদনাজীবনঃ থম মুসিলম

রা  গঠন, মিদনা সনেদর  ও তাৎপয, বদেরর যু – কারণ ঘটনা ও ফলাফল, দাইিবয়ার সি  এবং এর , িবদায় হেজর  ও

তাৎপয, সমাজ সং ারক ও একিট নতুন জািতর িত াতা িহেসেব তাঁর অবদান।

3 . খালাফােয় রােশিদনঃ হজরত আবু বকর (রাঃ)◌ঃ ধমত াগীেদর িবে ােহর কারণ ও ফলাফল, াণকতা িহেসেব তাঁর অবদান। হজরত ওমর (রা)◌ঃ

শাসন ব ব া, চির  ও কৃিত । হজরত ওসমান (রাঃ)◌ঃ িখলাফত লাভ, হত ার কারণ ও ফলাফল। হজরত আিল (রাঃ)◌ঃ হজরত মুয়ািবয়া (রাঃ)-

এর সােথ সংঘেষর কারণ ও ফলাফল, িসি ফেনর যু , চির  ও কৃিত ।

4 . উমাইয়া িখলাফতঃ ১. হজরত মুয়ািবয়া (রাঃ) উমাইয়া িখলাফেতর িত া, চির  ও কৃিত । ২. আব ল মািলকঃ উমাইয়া শাসেনর পুনগঠন ও

দৃঢ়করণ, শাসন সং ার। ৩. ওমর িবন আব ল আিজজ (রাঃ)◌ঃশাসন নীিত, চির  ও কৃিত । ৪. উমাইয়া িখলাফেতর মাবনিত ও পতেনর

কারণসমূহ।
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5 . েন মসুিলম (উমাইয়া) শাসনঃ থম আব র রহমানঃ েন নতুন রাজবংশ িত া, চির  ও কৃিত ।

6 . আববাসীয় িখলাফতঃ ১. আববাসীয় বংেশর িত া আবুল আববাস আ  সা ফাহ, আবু জাফর আল-মনসুেরর রা  নীিত, বাগদাদ নগরী িত া,

শাসন ব ব া। ২. হা ন-অর-রিশদঃ শাসন ব ব া, আল-আিমন ও আল-মামুেনর মেধ  গৃহযুে র কারণ ও ফলাফল, আল-মামুেনর আমেল ান-

িব ােনর উৎকষ সাধন। ৩. আববাসীয় িখলাফেতর মাবনিত ও পতেনর কারণসমূহ।

খ অংশ-৫০ (েয কান ১িট ঐি ক অংেশর উ র িদেত হেব)

ঐি ক-১

ভারতীয় উপমহােদশ – মধ যগু

1 . াক-সালতানাত যগুঃ ১. আরবেদর িস ু ও মুলতান িবজয়ঃ মুহ দ িবন কািসেমর অিভযােনর কারণ, ঘটনা ও এর ফলাফল। ২. সলুতান

মাহমদুঃসামিরক অিভযানসমূহ, চির  ও কৃিত । ৩.মুইজউি ন মুহ দ ঘুরীঃ ভারেত মুসিলম শাসন িত া, চির  ও কৃিত ।

2 . সালতানাত যগুঃ ১. মামলকু বংশঃ কুতুবউি ন আইেবক, ইলতুতিমশ, সুলতানা রািজয়া ও বলবন। ২.খলিজ বংশঃ আলাউি ন খলিজ – মূল  িনয় ণ

ব ব া, শাসন ব ব া, চির  ও কৃিত । ৩. তঘুলক বংশঃিগয়াসউি ন তুঘলক, মুহ দ িবন তুঘলক -পিরক নাসমূহ, চির  ও কৃিত । িফেরাজ শাহ

তুঘলক – সং ার ও জনিহতকর কাযাবিল, চির  ও কৃিত । ৪. িদ ী সালতানােতর মাবনিত ও পতেনর কারণসমূহ।

3 . মঘুল যগুঃ ১. বাবরঃ মুঘল সা াজ িত া, চির  ও কৃিত । ২. য়ায়নুঃ মুঘল-আফগান , চির । ৩. শরশাহঃ শাসন ব ব া ও জনিহতকর

কাযাবিল। ৪. আকবরঃ রাজ  িবজয়, ধমনীিত, রাজপুতনীিত, শাসন ব ব া। ৫. জাহা ীরঃ নুরজাহােনর ভাব, চির  ও কৃিত ।

৬. শাহজাহানঃ াপত  িশে র িবকাশ ও পু েদর মেধ  উ রািধকার । ৭. আওর েজবঃ দাি ণাত  নীিত, চির  ও কৃিত । ৮. মুঘল সা ােজ র

অব য় ও পতেনর কারণসমূহ।

4 . বাংলােদশঃ ১. বাংলার াক-মুসিলম ঐিতহািসক পটভূিম। ২. ইখিতয়ার উি ন মুহা েদর ব  িবজয় ও মুসিলম শাসন িত া। ৩. িদ ী সালতানাত

আমেল বাংলা। ৪. ইিলয়াস শাহী ও েসন শাহী বংশ। ৫. মুঘলেদর বাংলা িবজয়, মুঘল শাসনামেল বাংলার রাজৈনিতক ইিতহাস (১৭৫৭ ি া

পয )

ঐি ক-২

বাংলার ইিতহাস (১৭৫৭ ি া থেক ১৯৭১ ি া  পয )

1 . ই  ইি য়া কা ািন শাসনঃ ১. পলািশর যু ঃ পটভূিম ও যুে র ফলাফল। ২. মীর কািসম ও ব ােরর যু । ৩. ি িটশ ই  ইি য়া কা ািনর

দওয়ািন লাভ। ৪. রবাট াইভ ও ত শাসন।

2 . কা ািন শাসেনর ভাব ও িতি য়াঃ ১. ফরােয়িজ আে ালন, িততুমীেরর আে ালন, নীল িবে াহ। ২. ১৮৫৭ সােলর িবে াহ।

3 . সং ার আে ালনঃ ১. হািজ মুহ দ মুহসীন ২. রাজা রামেমাহন রায় ৩. নবাব আব ল লিতফ ৪. সয়দ আিমর আিল

4 . রাজৈনিতক আে ালনঃ ১. কংে স িত া ২. ব ভ ৩. মুসিলম লীগ িত া – নবাব স ার সিলমু াহ ৪. খলাফত ও অসহেযাগ আে ালন

5 . শাসনতাি ক সং ারঃ ১. মিল-িমে া সং ার (১৯০১) ২. ১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন আইন।
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6 . ি িটশ শাসেনর অবসান ও ভারত িবভাগঃ ১. লােহার াব (১৯৪০) ২. ১৯৪৬ সােলর িনবাচন, ১৯৪৭ সােলর ভারতীয় াধীনতা আইন, ভারত ও

পািক ান রাে র জ ।

7 . পািক ািন যগুঃ ১. দশ িবভাগ-উ র (১৯৫৪ সাল পয ) পূব পািক ােনর রাজৈনিতক অব া। ২. ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালন। ৩. যু

িনবাচন। ৪. ািধকার আে ালন, ছয় দফা আে ালন ও ঊনস েরর গণ-অভু ান।

8 . াধীন ও সাবেভৗম বাংলােদেশর অভু দয়ঃ ১. ১৯৭০ সােলর সাধারণ িনবাচন ২. ১৯৭১ এর গণহত া ও াধীনতা ঘাষণা। ৩. মুি যু  ও িবজয়

অজন।

ঐি ক-৩

ইসলােমর সাং িৃতক প িত (ইসলািম জীবনাদশ)

1 . ইসলািম িশ া ও সং িৃতঃ ১. ইসলািম িশ াঃ প, উে শ ,  ও েয়াজনীয়তা। ২. ইসলািম িশ ায় ম েবর ভূিমকাঃ কুরআন, হািদস,

ইসলােমর মৗিলক ান, রীিত-নীিত, আচার-আচরণ, আদব-আখলাক িশ াদান। ৩. ইসলািম সং ৃিতঃ প ও িবষয়ব , উদাহরণ, ইসলািম

সং ৃিতর িবিভ  িদক িনেদশনা। ৪. ান-িব ান ও িশ া িব াের ইসলাম ও মুসলমানেদর ভূিমকাঃ িশ া, সািহত , দশন, িব ান ও িচিকৎসাশাে

মুসিলম মনীষীেদর অবদান।

2 . সমাজ জীবেন ইসলামঃ ১. ইসলামী সমাজ ব ব াঃ প, বিশ  ও । ২. সামািজক ব নঃ আ ীয়- জন ও িতেবশীেদর পার িরক

অিধকার ও কতব । ৩. ইসলামী সমােজ মসিজেদর ভূিমকাঃ ভূিমকা ও , মসিজদ কি ক সমাজ ব ব া, িনর রতা দূরীকরেণ গণিশ া

কায ম পিরচালনা ও সমােজর িবিভ  সমস ার সমাধান ভূিমকা। ৪. ইমাম এর দািয়  ও কতব ঃ িনয়িমত নামােজর ইমামিতসহ গণিশ া, নশ

িবদ ালয় পিরচালনায় নতৃ দান, সামািজক সমস া সমাধােন সহায়তা দান, পির তা অিভযান পিরচালনা, আথ-সামািজক কমকাে  িদক

িনেদশনা দান ও বা ব পদে প হণ। ৫. আদল ও িজহাদঃ আদল এর সং া, শাি িত ায় আদেলর ভূিমকা, িজহােদর ধারণা,  ও

েয়াজনীয়তা। ৬. সামািজক অনাচারঃ জুয়া, িমথ াচার, তারণা, সুদ, ঘুষ, ধূমপান, মাদকাসি , অসৎস , িফৎনা-ফাসাদ, স াস, অপেরর অিধকার

হরণ, ব িভচার, চুির-ডাকািত, িছনতাই, হত া ইত ািদর কুফল এবং এ েলা িতেরােধ ইসলােমর িবধান ও ভূিমকা।

3 . ইসলািম রা ব ব াঃ ১. সং া, প, বিশ , গঠন ণালী, রা ধান ও মজিলেশ শূরার সদস েদর যাগ তা ও ণাবলী এবং তাঁেদর দািয়  ও

কতব । ২. নাগিরকঃ নাগিরেকর সং া, অিধকার ও কতব ।

4 . ইসলােমর আ জািতক ব ব াঃ ১. উ ুওয় াতঃ উ ুওয় াত স েক ধারণা, িব - াতৃ িত ায় এর । ২. উ াহঃ উ াহ স েক ধারণা, িব -

শাি িত ায় মুসিলম উ াহর দািয়  ও কতব । ৩. তাবলীগঃ তাবলীগ স েক ধারণা,  ও েয়াজনীয়তা এবং তাবলীেগর িবিভ  মাধ ম। ৪.

িখদমেত খা  এর ধারণা, সৃি র সবায় মানুেষর দািয়  ও কতব  এবং পিরেবশ সংর ণ। ৫. আ জািতক স কঃ সুস ক িত ায় ইসলােমর

ভূিমকা।

িবষয়ঃ সমাজিব ান S o c i o l o g y( )

কাড: ৩০৭

http
://

dhak
a-

jo
bs.c

om

All Job Circular Website: Dhaka-Jobs.com

http://dhaka-jobs.com
http://dhaka-jobs.com/


পণূমান-১০০

1 . সমাজিব ান ও সামািজক িচ াঃ ১. সমাজিব ানঃ সমাজিব ােনর সং া, সমাজিব ান পােঠর েয়াজনীয়তা, সমাজিব ান এবং অন ান  িবষেয়র

মেধ  স কঃ দশন, রা িব ান, ইিতহাস, অথনীিত, নৃত , সমাজকল াণ ও মেনািব ান। ২. সামািজক িচ াঃ ক. কালমাকস (১৮১৮-১৮৮৩)◌ঃ

উৎপাদেনর ধরন এবং সামািজক িববতন – ঐিতহািসক এবং াি ক ব বাদ – ণী এবং ণী সংঘাত -উ ৃ মূল  এবং িবি তার ধারণা। খ.

ইমাইল ডুখাইম (১৮৫৮-১৯১৭)◌ঃ সামািজক ঘটনা এবং তার প িত, সমােজ মিবভাগ, সংহিত, আ হত া। গ.ম া  ওেয়ভার (১৮৬৪-১৯২০)◌ঃ

ধনত বােদ উ ােন ধেমর ভূিমকা – িবচারবুি  স  আমলাত  আদশ কার – ণী, পদমযাদা এবং মতা – নতৃে র কারেভদ। ৩. সং িৃতঃ

সং া এবং সং ৃিতর উপাদান সমূহঃ িব াস,মূল েবাধ,আদশ ও লাকাচার, যুি , ভাষা, বাংলােদেশর সামািজক-সাং ৃিতক পিরবতনসমূহ।

2 . পিরবার ও সমাজঃ ১. িববাহ, পিরবার এবং সামািজকীকরণঃ িববাহ এবং তালােকর পিরবতেনর ধরন, পিরবার এবং ািত স ক পিরবতেনর ধারা,

আথ সামািজক জীবেন সমকালীন পিরবতন এবং সামািজকীকরেণর কৃিত। ২. সামািজক বষম , সামািজক রিবন াস এবং দাির ঃ বাংলােদেশর

সামািজক বষেম র কৃিত অথৈনিতক বষম , িশ াৈবষম , নৃতাি ক বষম , মযাদা বষম , বাংলােদেশর পশাগত কাঠােমা মধ িব ণীর উ ব

এবং িবকাশ, দাির বণতা। ৩. সামািজক পিরবতনঃ সং া, সামািজক পিরবতেনর কারণ – সা িতক পিরবতনসমূহ, িব ায়ন এবং এর ভাব।

3 . বাংলােদেশর সমাজ ব ব াঃ ১. জনসংখ া এবং পিরেবশঃ জনসংখ া বৃি  এবং পিরবতন, জনসংখ া পিরবতেনর সূচকসমূহ – জনন মতা,

মরণশীলতা, ানা র/অিভ য়ান (Mi g r a t i o n ), বাংলােদেশর পিরে ি েত পিরেবেশর উপর জনসংখ ার ভাব। ২. অপরাধ এবং

িবচু িতঃ বাংলােদেশ অপরােধর ধারা/ধরন এবং কারেভদ, বাংলােদেশ দ িবধান এবং সংেশাধেনর প িত, বাংলােদেশ অপরাধ আইন এবং আইন

আদালত প িত, বাংলােদেশর পুিলশ, নাগিরক সমাজ এবং অপরাধ িনবারণ। ৩. প ী উ য়নঃ প ী উ য়েনর কৗশল এবং সমস াসমূহ। ৪.

বাংলােদেশর উপজািতসমহূঃ চাকমা, মারমা, গােরা, খািসয়া, সাওতাল, ওরাং।

িবষয়ঃ সমাজকল াণ/সমাজকম S o c i a l We l f a r e S o c i a l Wo r k( / )

কাড: ৩০৮

পণূমান-১০০

1 . সমাজকম ও সমাজকম সংি ত য়ঃ ১. সমাজকমঃ সং া, উে শ , পিরিধ, েয়াজনীতা এবং অন ান  িব ােনর সােথ স ক। (সমাজিব ান,

মেনািব ান, অথনীিত, পৗরনীিত, নৃিব ান) ২. সমাজকম সংি ত য়সমূহঃ সমাজসং ার, সমাজেসবা, িনরাপ া, সামািজক আইন, সামািজক

কায ম, সামািজক উ য়ন ও সামিজক পিরবতন। ৩. সনাতন সমাজকল ানঃ সং া, বিশ  ও কিতপয় দৃ া -দানশীলতা, যাকাত, সদকা,

ওয়াকফ, দেবা র, বায়তুলমাল, ধমেগালা, ল রখানা, সরাইখানা, এিতমখানা।

2 . িশ  িব ব ও সমাজকম পশাঃ ১. িশ  িব বঃ িশ  িব ব, মানবজীবেন িশ  িব েবর ভাব, িশ ায়ন ও নগরায়ন, িশ ায়ন ও নগরায়েনর

ফেল উ ুত সমস াবিল। ২. সমাজকমঃ পশা, পশার সং া, পশার মানদ , পশা ও বৃি র মেধ  পাথক  বাংলােদেশর সমাজকম পশার িবকাশ।
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3 . বাংলােদেশর সামািজক সমস া, সরকাির ও বসরকাির সমাজেসবা কায মঃ ১. সামিজক সমস াঃ দাির , জনসংখ া ীিত, িনর রতা, বকার ,

অপরাধ ও িকেশার অপরাধ, নারী িনযাতন ও মাদকাশি । ২. সরকাির সমাজেসবা কায মঃ শহর সমাজেসবা উ য়ন কায ম, ামীণ সমাজেসবা,

িশ  কল ান কমসূিচ, হাসপাতাল সমাজেসবা, সংেশাধনমূলক কায ম, দিহক িতব ীেদর িশ ণ ও পূনবাসন। ৩. বসরকাির সমাজেসবা

কায মঃ বাংলােদেশর রডি েস  সিমিত, বাংলােদশ ডায়ােবিটক সিমিত, বাংলােদশ পিরবার পিরক না সিমিত, ামীন ব াংক, াক ও িশকা।

4 . মৗিলক মানিবক চািহদা ও সমাজকল ান প িত সমহূঃ ১. মৗল মানিবক চািহদাঃ সং া, তাৎপয, বাংলেদেশ মৗল মানিবক চািহদা পিরপূরেনর

বতমান অব া, বাংলােদেশ মৗল মানিবক চািহদা পূরেণর অ রায় সমংহ। ২. প িতসমূহঃ সমাজকম প িতর ধারনা, কারেভদ, উপাদান, নীিতও

েয়াগে ।

িবষয়ঃ ভেূগাল এবং পিরেবশ িব ান Ge o g r a p h y E n v i r o n me n t a l S c i e n c e(  & )

কাড: ৩০৯

পণূমান-১০০

1 . াকিৃতক ভেূগাল এবং পিরেবশঃ

১. াকিৃতক পিরেবশঃ াকৃিতক পিরেবেশর উপাদানসমূহ, পৃিথবীর পিরেবেশর পিরবতেনর চ  এবং প িত। ২. ভূত িবদ া, িশলা এবং খিনজ, ভূপৃে র গঠন,

আবহাওয়া, য়, পিরবহণ এবং পিরচালন ভূ েক িবিভ বিশে র গঠন ি য়া। ভূিমক  এবং আে য়িগির। ৩. জলবায় ুিব ানঃ বায়ুম েলর গঠন, জলবায়ুর

উপাদান এবং কারণসমূহ পৃিথবীর পিরভােগ তাপমা া এবং চাপ বলেয়র ব ন, বায়ু বাহ, আ তা এবং বািরপাত। ৪. সামি ক িব ানঃ ভূিম এবং পািনর ব ন,

সমূ  তলেদেশর গঠেনর পিরবতন, সমু ে াত।

1 . মানব পিরেবশঃ ১. মানব পিরেবেশর সচূনা/ ভিূমকাঃ মানব পিরেবেশর গঠন এবং উপাদানসমূহ, মানিবক ভূেগাল এবং পিরেবেশর িবষয়ব ।

২.অথৈনিতক ভেূগােলর সচূনা/ভিূমকাঃ অথৈনিতক ভূেগােলর ধারণা এবং উে শ , অথৈনিতক কায েমর ণীিবভাগ, াথিমক কাযাবিলঃ বনপালন,

মৎস  চাষ, খিনজ স দ, উে ালন, শি  স দ, কৃিষজ – ধান, গম, পাট, তুলা, চা।

ি তীয় পযােয়র কাযাবিলঃ লাহা ও ই াত িশ , ব  িশ  ইত ািদ িবকােশ াকৃিতক এবং আথ-সামািজক কারণসমূহ।

ততৃীয় পযােয়র কাযাবিলঃ আ িলক এবং আ জািতক বািণজ নীিত, যাগােযাগ এবং পিরবহণ।

2 . জনসংখ াঃ জনসংখ া বৃি  এবং িব রেণর ইিতহাস এবং বিশ ।

3 . আ িলক ভেূগালঃ বাংলােদশঃ অব ান, ভূ কৃিত, জলবায়,ু বনভূিম, খিনজ, কৃিষ িশ , বািণজ , যাগােযাগ ও পিরবহণ। ১. দি ণ এিশয়াঃ অব ান,

সদস দশসমূহ, ভূ কৃিত, জলবায়ু, াকৃিতক িন াশন, উি , ধান শস সমূেহর উৎপাদন এবং ব ন, ধান িশ সমূেহর উৎপাদন এবং ব ন,

পিরবহণ, বািণজ । ২. সাক পিরিচিতঃ গঠন, ল  এবং উে শ , ধান সমস াবিল এবং সহেযািগতা।
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িবষয়ঃ গাহ অথনীিত Ho me E c o n o mi c s( )

কাড: ৩১০

পণূমান-১০০

1 . গহৃ ব ব াপনা ও গহৃায়নঃ ১. গহৃ ব ব াপনার দশন ও উে শ - ক. গৃহ ব ব াপনার সং া খ. গৃহ ব ব াপনার প িতসমূহ গ. ব ব াপনার ল , মান

ও মূল েবােধর পার িরক স ক ঘ. িস া হেণর সং া, , প িত। ২. স দ ও পািরবািরক পিরেবশ-ক. স েদর ণীিবভাগ ও বিশ

খ. সময় ও শি র সু ু ব ব াপনার নীিত গ. পািরবািরক আয় বাড়ােনার উপায়, বােজট পিরক না, স েয়র উে শ  ও মাধ মসমূহ। ঘ. পিরেবশ

দূষেণর কারণ, সু  পিরেবশ সংর েণ পিরবােরর সদস েদর ভূিমকা।

2 . িশ  িবকাশ ও পািরবািরক স কঃ ১. িশ র িবকাশ ও পিরচালনা ক. বধন ও িবকােশর সং া, িবকােশর ধাপ। খ. িবকােশর িবিভ  ধােপর বিশ -

নবজাতক, অিতৈশশব াকিবদ ালয়গামী িশ , িবদ ালয়গামী িশ , বয়ঃসি কাল। গ. িশ  পযেব েণর  ও প িতসমূহ। ঘ. িশ  পিরচালনার

নীিত।২. িশ র িবকাশ ও পািরবািরক স ক -ক. িশ র জ পূব বধেন পািরপাি কতার ভাব। খ. পািরবািরক িবপযয় – িশ র িবকােশ পািরবািরক

িবপযেয়র িতকর ভাব। গ. িকেশার অপরাধ সংেশাধন ও িতেরােধ পিরবােরর ভূিমকা। ঘ. মানিসক িতব কতার কারণ, িতব ী িশ েদর

অিধকার সংর েণ পিরবার ও সমােজর দািয় ।

3 . খাদ  ও পিু িব ানঃ ১. খাদ  ও পিু ঃ ক. খাদ , পুি , া  স েক ধারণা্, দেহ খােদ র কাজ। খ. খাদ  উপাদােনর ণী িবভাগ, উৎস চািহদা। গ.

সুষমখাদ  ও মৗিলক খাদ েগা ী। ঘ. র ন প িতেত পুি  উপাদান সংর ণ। ২. খাদ  পিরক নাঃ ক. িবিভ  বয়েস সুষমখাদ  পিরক নার নীিত।

খ. মাতৃ ে র ণা ণ ও িশ র পিরপূরক খাবার। গ. স ান স বা ও সূিত মােয়র খাদ  ঘ. িবিভ রােগর পথ  পিরক না – ডায়ােবিটস, উ

র চাপ, দেরাগ, ডায়িরয়া।

4 . ব  পির দ ও ব বহািরক িশ কলাঃ ১. ব  পির দ-ক. পিরবােরর জন  ব  িনবাচেন িবেবচ  িবষয়সমূহ খ. পাশাক ও ব ি । গ. বাংলােদেশর

অথনীিতেত হ চািলত তাঁতিশ , ব িশ  ও ছাপাবে র ভূিমকা। ঘ. ব ছাপা ও অলংকরণ – কছাপা, বািটকছাপা, ি নি  টাইডাই-এর জন

ব ব ত সর াম ও ছাপার প িত।২. ব বহািরক িশ কলাঃ ক. িশ  উপাদান-রং, রখা, আকার, জিমন খ. িশ নীিত – সমতা, ছ , াধান ,

সমানুপাত, িমল। গ. পািরবািরক জীবেনর িবিভ ে  িশ  উপাদান ও িশ নীিতর স ক এবং েয়াগ। ঘ. বাংলােদেশর ানীয় কা িশ

স েক ধারণা – তামা, কাঁসা, িপতল, মৃৎিশ , বাঁশ ও বতিশ ।

িবষয়ঃ ব বসায় িশ া B u s i n e s s S t u d i e s( )

কাড: ৩১১

পণূমান-১০০
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ক িবভাগ -িহসাবিব ান

১. িহসাবিব ানঃ সং া, িহসাবচ  ও এর িবিভ  ধােপর ব াখ া, িহসাব সমীকরণ, ’তরফা দািখলা প িতর সং া ও মূলনীিত-জােবদা, খিতয়ান, নগদান বিহ ও

রওয়ািমল-এর সং া, উে শ  ও ত ণালী। ২. চূড়া  িহসাবঃ য়-িব য় িহসাব, লাভ- লাকসান িহসাব, লাভ- লাকসান ব ন িহসাব ও উ তপে র সং া,

উে শ  ও তকরণ।৩. অংশীদারী ব বসায় ও অব বসায়ী িত ানঃ অংশীদারেদর মাট পাওনা িনণয়, মূলধন সম য় সাধন, মৃত অংশীদােরর মুনাফার অংশ

িনণয়, অংশীদারী ব বসােয়র িহসাব তকরণ, অব বসায়ী িত ােনর সং া, ণীিবভাগ ও িহসাব তকরণ। ৪. ব াংক সম য় িববিৃতঃ সং া, েতর

উে শ , ত ণালী ও তুলনামূলক িভি েত ব াংক সম য় িববরণী ত।

খ িবভাগ – ব বসায় পিরিচিত

১. ব বসায়ঃ সং া, উে শ , কৃিত, , কাযাবিল, ব বসােয়র পিরেবশ, ব বসােয়র পিরেবেশর উপাদান এবং উপাদানসমূেহর ভাব। ২. মািলকানার িভি েত

ব বসায় সংগঠনঃ একমািলকানা-সং া, গঠন ণালী, বিশ , সুিবধা ও অসুিবধা। ৩. অংশীদারী – সং া, গঠন ণালী, বিশ , সুিবধা ও অসুিবধা, চুি প  িনব ন

ও িবেলাপসাধন। ৪. কা ািন -সং া, গঠন ণালী, বিশ , সুিবধা ও অসুিবধা, কারেভদ। ৫. সমবায় – সং া, গঠন ণালী, সুিবধা ও অসুিবধাসমূহ। ৬. রা ীয় –

সং া, গঠন ণালী, সুিবধা ও অসুিবধাসমূহ। ৭. খচুরা ও পাইকারী ব বসায়ঃ সং া, বিশ , , কাযাবিল। ৮. ু  ও কিুটর িশ ঃ সং া, বিশ , কারেভদ,

বাংলােদেশর অথনীিতেত এর । ৯. ব াংিকং ও বীমাঃ ক ীয় ব াংেকর সং া ও কাযাবিল, বািণিজ ক ব াংেকর কাযাবিল, ব াংক িহসােবর কারেভদ, িহসাব

খালার িনয়ম, চেকর সং া, প সমূহ ও কারেভদ, বীমার সং া,  ও কারেভদ।

গ-িবভাগ – অথায়ন ও বাজারজাতকরণ

১. অথায়নঃ সং া, , উে শ , কাযাবিল, উৎসসমূহ- েময়াদী, দীঘেময়াদী উৎেসর বিশ , সুিবধা-অসুিবধা ও খরচসমূহ। ২. মলূধন ব ায়ঃ সং া, ,

সীমাব তা ও খরচসমূহ, লভ াংশনীিত – সং া, , কারেভদ, সুিবধা-অসুিবধা। ৩. বাজারজাতকরণঃ সং া, , ভূিমকা, বাজার ও বাজারজাতকরেণর

পাথক , বাজারজাতকরেণর মৗিলক ধারণাসমূহ, বাজারজাতকরণ ব ব াপনা মতবাদ, বাজার িবভি করেণর সং া, উে শ  ও িভি সমূহ। ৪. বাজারজাতকরণ

িম ণঃ সং া, উপাদানসমূহ, পেণ র সং া, ণীিবভাগ, ভাগ পণ  ও িশ পেণ র বাজারজাতকরণ বিশ  ও িবেবচ  িবষয়সমূহ, িশ  ও ভাগ পেণ র

ব ন ণালী পেণ র মূল  িনধারণ প িত।

ঘ-িবভাগ – ব বসায় উেদ াগ ও বািণিজ ক ভেূগাল
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১. আ কম ানঃ সং া, , ণীিবভাগ, বাংলােদেশর কমসং ােনর বতমান অব া ও কমসং ান বৃি র উপায়। ২. ঋণ ব ব াপনাঃ ঋণ ব ব াপনার িবেবচ

িবষয়, ব াংক ঋেণর ণীিবভাগ, িবিভ কার ঋণপ , ঋণ জামানেতর ধরন, ঋণ িনয় েণর উে শ , েয়াজনীয়তা ও প িতসমূহ। ৩. বািণিজ ক ভেূগালঃ সং া,

িবষয়ব , পােঠর  ও অথনীিতর সােথ স ক। ৪. খিনজ স দঃ , উৎস ল, উপাদান ও বািণজ ।

৫. বনজ স দঃ , পৃিথবীর ধান বনসমূেহর বণনা।

৬. মৎস  স দঃ , মৎস ে ে র অনুকূল অব া, অব ান, উপাদান ও বািণজ ।

৭. বাংলােদেশর কৃিষঃ বিশ , সমস া ও িতকার, ধান ফসলসমূহ, সচ ব ব া।

িবষয়ঃ কিৃষিশ া A g r i c u l t u r e( )

কাড: ৩১২

পণূমান-১০০

1 . সাধারণ িশ া মঃ ১. কৃিষিশ ার ধারণা, কৃিষিশ ার অতীত ও বতমান। মাধ িমক ও িশ ক িশ েণর েয়াজনীয়তা। কৃিষ িশ ার ণীিবভাগ।

2 . মাঠ ফসলঃ ১. কৃিষ জলবায়ু ও আবহাওয়া। জলবায়ু ও আবহাওয়া িভি ক কৃিষ ঋতু। বাংলােদেশ কৃিষেত আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভাব। শস

পি কা, শস  পযায় ও শস  ব মুখীকরণ ধারণা ও ি য়া। ২. মািটঃমািটর উপাদান, ণী িবভাগ, বাংলােদেশর মািটর ণী িবভাগ, মািটর অ ,

ার  ও সসব দূর করার উপায়, মািটর য় ও য়েরাধ। ৩. সারঃ সােরর ণীিবভাগ, উি েদর পুি  উপাদানসমূহ, ণীিবভাগ, অভাব ও

আিধক জিনত ল ণ ও অভাব দূরীকরেণর উপায়। ৪. বীজঃ বীেজর ণীিবভাগ, ফসেলর জাত উ য়ন কৗশল, ভােলা বীেজর বিশ , বীজ পরী া,

বীজ শাধন, বীজ সং হ ও সংর ণ। ৫. কিৃষ য পািতঃ ণী িবভাগ, পিরিচিত, ব বহার ও সংর ণ এবং কৃিষ য পািতর ব মুখী ব বহার। ৬. সচ ও

িনকাশঃ সেচর িবিভ  প িত, সচ ও িনকােশর েয়াজনীয়তা এবং িনকােশর প িত। বাংলােদেশর িবিভ সচ ক  (েমঘনা, ধনােগাদা, মু রী,

গ া-কেপাতা , িত া, িডএ িড ভৃিত)। ৭. শেস র অিন কারী পাকামাকড় ও রােগর ধারণাঃ কীট ও রাগ নাশেকর কারেভদ, কীট ও রাগ এবং

আগাছা নাশক ঔষধ ব বহাের সাবধানতা, সংর ণ ও সমি ত বালাইদমন। ৮. ফসল উপাদানঃ ধান, পাট, গম, মসুর, আখ, সিরষা, তামাক ও তুলা

(১) জিম (২) জাত িনবাচন (৩) জিম তির (৪) সার েয়াগ (৫) বীেজর পিরমাণ (৬) বীজেশাধন (৭) বীজ বানা ও চারা উৎপাদন (৮) বপন/েরাপণ

প িত (৯) আগাছা দমন (১০) সচ (১১) রাগ ও পাকামাকড় িনয় ণ (১২) শস  সং হ ও সংর ণ (১৩) বাজারজাতকরণ।

3 . উদ ান ফসল উৎপাদনঃ ১. সবিজ উৎপাদনঃ আলু, টেমেটা, মটর ও িশম ইত ািদর িবশদ চাষ প িত। ২.ফেুলর চাষঃ গালাপ, রজনীগ া, বিল, গাঁদা

ফুেলর চাষঃ জিম তির, জাত িনবাচন, সার েয়াগ, বীেজর পিরমাণ, রাপণ, আগাছা দমন, সচ-িনকাশ, রাগ ও পাকা দমন, সং হ, প ািকং ও

বাজারজাতকরণ। ৩.গােছর বংশিব ারঃ গােছর বংশিব ার প িত, অ জ বংশিব ার ও তার প িতসমূহ। ৪. ফল উৎপাদনঃআম, কাঁঠাল, কলা, িলচু,

তরমুজ, ফুিট, পঁেপ, আনারেসর আধুিনক চাষ প িত, ফল সবিজ ি য়াকরণ ও সংর ণ।

4 . বনায়নঃ বনায়েনর ধারণা, কৃিষ ও সামািজক বনায়েনর , ি প বাগান, অথৈনিতক, পিরেবিশক অবদান। ২. কিৃষ বনায়ন উপেযাগী গাছঃ কা ল,

ালািন ও ভষজ বৃে র পিরিচিত। কা লঃ মহিগিন, গজন, স ন, চা ল শাল, আকাশমিন, কড়ই। ালািনঃ ইিপল ইিপল, একািশয়া, রইনি ,
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িশিরষ, িমনিজির। ভষজঃ অজুন, আমলিক, বেহরা, হিরতিক, িনম, িনিশ া চাষ। ৩. বনজ বৃ  কতনঃ গাছ কাটার িনয়ম, কাঠ সংর ণ, িবপণন,

গালকাঠ ও ত া পিরমাপ। ৪. কিৃষ বনায়েনর অ রায়ঃ সংর ণ, ব ব াপনা ও উ ু করণ।

5 . মৎস  চাষঃ ১. মাছ পিরিচিতঃ েয়াজনীয়তা, ণী িবভাগ, উৎস, মাছ সংর ণ, চাষ উপেযাগী দিশ ও িবেদিশ মাছ। বাংলােদেশ মৎস ােসর কারণ

ও মৎস  অথৈনিতক ও খাদ  িহেসেব মােছর । ২. মাছ চাষঃ িবিভ  পুকুর তির ও ব ব াপনা, পানা উৎপাদন ও পিরবহণ, কাপ জাতীয় মােছর

িম  চাষ। ৩.সমি ত মাছ চাষঃ ধারণা, ধান েত মাছ চাষ। মুরিগ/হাঁস ও মােছর যৗগ চাষ। ৪. িচংিড় চাষঃ জাত ও পিরিচিত, গলদা ও বাগদা

িচংিড় চাষ প িত। ৫. মােছর রাগঃ রাগ পিরিচিত, মােছর িবিভ রােগর ল ণ, কারণ, িতকার ও িতেরাধ ব ব া। ৬. মাছ

ি য়াজাতকরণঃ সংর ণ ও িবপণন ও পুি  খােদ র উপাদান িহেসেব মােছর েয়াজনীয়তা।

মাছ সংর ণঃ লবণ দওয়া, কােনা, িহমািয়তকরণ ও প ােকিজং ভৃিত।

1 . পািখপালনঃ ১. হাসঁ-মরুিগর ঃ অথৈনিতক, খাদ  পুি , হাঁস-মুরিগর জাত, লয়ার ও য়লার বািণিজ ক ইন, বা া উৎপাদন, িডম িনবাচন,

িডম সংর ণ, িডম ফাটােনা প িত, সদ ফাটা বা া সং হ ও প ােকিজং। ২. হাসঁ-মরুিগর খাদ ঃ খাদ  উৎপাদন ি য়া, িবিভ  খাদ  উপাদান,

বয়স অনুযায়ী হাঁস-মুরিগর খাদ  তািলকা ও স েলা তিরকরণ। ৩. হাসঁ-মরুিগ পালনঃ বা া য়, বাস ান, পালন প িত, খাদ দান, পিরচযা,

রাগ িতেরাধ ও িতকার ব ব া।

2 . প পালনঃ প পালেনর ঃ অথৈনিতক, খাদ পুি  ও কমসং ােনর ।

১. গহৃপািলত প র জাতঃ জাত উ য়ন, গ , মিহষ, ভড়া ও ছাগেলর উ ত জাত, বাংলােদেশর আবহাওয়ায় পালনেযাগ  গ , ছাগল, মিহষ ও ভড়ার জাত।

২. প খাদ ঃ ণী িবভাগ, পািরবািরক গাভী পালন, মিহষ পালন, ছাগল পালন, ভড়া পালন। ৩. প খামার াপনঃ িবেবচ  িবষয়, িহসাব ব ব াপনা, খামার

াপেনর সমস া ও িতকার। ৪. প র রাগ বালাইঃ ণী িবভাগ, রাগ িতেরােধর উপায়, রােগর কারণ, ল ণ ও িতকার।

1 . কিৃষ অথনীিতঃ ঋণ ও কিৃষ ঋেণর ধারণাঃ ণী িবভাগ, কৃিষেত ু  ঋেণর , ঋেণর উৎস, ু ঋেণর ব ব াপনা, ু  ঋণ কায ম সংগঠন।

২.কিৃষ সমবায়ঃ ধারণা, উে শ , বিশ , উপিবিধ, বাংলেদেশর সমবায় কায ম কৃিষ সমবােয় সাফল ।

িবষয়ঃ কি উটার িশ া Co mp u t e r E d u c a t i o n( )

কাড: ৩১৩

পণূমান-১০০

1 . কি উটার বিসকঃ ১. কি উটােরর সং া ২. কি উটােরর বিশ সমূহ ৩. কি উটােরর ইিতহাস (অ াবাকাস থেক থম বািণিজ ক কি উটার

পয )। ৪. কি উটার জ  ( থম জ থেক প ম জ  পয )। ৫. কি উটােরর কার ভদঃ * এনালগ কি উটার * িডিজটাল কি উটার

৬. কি উটােরর ণীিবন াসঃ * মাইে া কি উটার * মইনে ম কি উটার * সুপার কি উটার ৭. কি উটার প িতর সংগঠনঃ * ইনপুট

ইউিনট * ৃিত ইউিনট * গািণিতক লিজক ইউিনট * আউটপুট ইউিনট * িনয় ণ ইউিনট ৮. হাডওয় ার এবং সফটওয় ার
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2 . সংখ া প িত ◌ঃ ১. নন-পিজশনাল প িত ২. পিজশনাল প িত ৩. এক সংখ া থেক অন িটেত পা র, দশিমক, থেক বাইনারী, বাইনারী থেক

দশিমেক, দশিমক থেক অকটােল, অকটাল থেক দশিমেক, দশিমক থেক হ ােডিসমােল, হ ােডিসমাল থেক দশিমেক, হ ােডিসমাল থেক

অকটােল এবং িবপরীত েম। ৪. বাইনারী গিণত যাগ,িবেয়াগ, ণ এবং ভাগ।

3 . উপা  উপ াপনঃ ১. উপা , তথ  ও উপা ি য়াকরণ ২. বাইনারী কােডড ডিসমাল (B CD ) ৩. E B CD I C ৪. A S C I I

4 . লিজক সািকট/বতনী – লিজক গটসঃ অরেগট, এ গট, নট গট, নরেগট।

5 . অপােরিটভ প িতঃ ১. কাযাবিল এবং কারেভদ ২. ডস (DOS ) ৩. উইে াস।

6 . এলেগািরদম এবং া চাটঃ ১. এলগিরদম ২. চলক (V a r i a b l e s ) এবং অপােরশনস ৩. া চাট।

7 . ই ারেনটঃ ১. সং া ২. ই- মইল (E -ma i l ) ৩. ওয়া  ওয়াইড ওেয়ভ াউজার।

িবষয়ঃ ইসলাম িশ া I s l a mi c S t u d i e s( )

কাড: ৩১৪

পূণমান-১০০

(িন  মাধ িমক ও মাধ িমক েরর সহকারী িশ ক (ইসলামী িশ া) এবং মাদরাসার দািখল ের সহকারী মৗলভী পেদ িনব ন াথীেদর জন েযাজ )

1 . القران الكیم (আল-করুআনলু কািরম)◌ঃ ১. سورة البقرة (সূরা আল বাকারা) ২. سورة النساء (সূরা (আন িনসা) ৩. رة االنفالسو (সূরা

আনফাল) ৪.سورة ال عمران (সূরা আল-ইমরান)

2 . الحدیث (আল-হাদীস)◌ঃ ১. كتاب االیمان (িকতাবুল ঈমান) ২. كةاب الصاواة (িকতাবুস সালাত) ৩. (িকতাবুল আদব)كتاب االدب

িনধািরত িকতাবঃ مشكواة المصابیح (িমশকাতুল মাসাবীহ)

1 . الفقھ واصول الفقھ (আল-িফকহ ও উসলূলু িফকহ)◌ঃ ১. كةاب الطھارة (িকতাবুত তাহারাত) ২. (িকতাবুস সালাত)كةاب الصلواة

৩. كتاب النكاح (িকতাবুন িনকাহ) ৪. িকতাবু)كتاب ّهللا  াহ)

1 . االدب العربى (আরবী সািহত )◌ঃ

১. المقامة الكوفیة للھمدانى (আল-মাকামাতুল কুিফয় াহ হামাদানী)

২. الغنى والفقیر للمنفلوطى (আল গািনয়ূ  ওয়াল ফাকী  িলল মানফালূিত)

৩. اصنع حیاتك الحمد امین (ইসনা হায়াতাকা িল আহমাদ আমীন)
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৪. واجب المعلمین الحمد شوقى (ওয়ািজবুল মুয়াি মীন িল আহমাদ শাওকী)

৫. معلقة زھیر (মুয়া াকাতু যুহাইর)

৬. ھیممدرسة البنات لحافظ ابرا (মাদরাসাতুল বানাত িল হািফজ ইবরাহীম)

1 . االنشاء / الرسالة / العریضة / القواعد : اللغة العربیة আরবী ভাষা (ব াকরণ/দরখা / প /রচনা)◌ঃ

১. ছরেফর আবশ কীয় িবষয়াবলী

২. না  এর আবশ কীয় িবষয়াবলী

৩. আরবীেত الرسالة / العریضة / االنشاء রচনা/দরখা /প  িলখন।

িবষয়ঃ িহ ধুম H i n d u Re l i g i o n( )

কাড: ৩১৫

পণূমান-১০০

পাঠ পু ক ◌ঃ িহ ুধম িশ া (নবমও দশম ণী)

কাশক ◌ঃ জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

িবষয়ব

থম অধ ায় ◌ঃ া ও সৃি  এবং িহ ুধম

ি তীয় অধ ায় ◌ঃ ব- া – াথণা, ঋে দ – ১িট ম , অথব বদ – ১িট ম , উপিনষদ – ১িট ম , গীতা – ১িট াক, চ ী – ১িট াক, বাংলা

াথণা-১িট
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ততৃীয় অধ ায় ◌ঃ ধম দশনঃ ক. ধমত  খ. ঈ রত  ঘ. কম – ান – ভি েযাগ ঘ. জ া রবাদ ঙ. গ ও নরক, চ. যাগসাধনা

চতথু অধ ায় ◌ঃ ধম ঃ ক. বিদক সািহত  (সংিহতা, া ণ, আরণ ক এবং উপিনষদ), খ. ভাগবত পুরাণ

প ম অধ ায় ◌ঃ দবেদবী, বিদক দবেদবী (অি , ই , ও ঊষা)

ষ  অধ ায় ◌ঃ ধমাচার ও সং ারঃ ক. দশিবধ সং ার খ. িববাহ গ. অে ি ি য়া, ঘ. অেশৗচ ঙ. আদ আ

স ম অধ ায় ◌ঃ নীিত ানঃ ক. মানবতােবাধ খ. মহানুভবতা

গ. সৎসাহস, ঘ. দশে ম ঙ. মাদকাশি

অ ম অধ ায় ◌ঃ ধমাধম

নবম অধ ায় ◌ঃ উপাখ ানঃ ক. ী ী চ ী খ. অমৃেতর স ােন নারী গ. জীবেসবা ঘ. পরিহেত আ ত াগ চ. নাম-মাহা  ছ. ধমবল, জ. ীরামচে র

বনগমন

দশম অধ ায় ◌ঃ আদশ জীবনচিরতঃ ক. ীকৃ , খ. ী চতন , গ. ীরামকৃ , ঘ. ভু জগ ু ঙ. ীহিরচাদ ঠাকুর, চ. শ রাচায ছ. ী িবজয় কৃ গা ামী,

জ. ী ী ঠাকুর অনুকূলচ  ঝ. মা আন ময়ী ঞ. রানী রাসমিন।

িবষয়ঃ বৗ ধম B u d d i s t R e l i g i o n( )

কাড: ৩১৬

পণূমান- ১০০

িবষয়ব  ও পাঠ াংশ

১. বৗ  ইিতহাস ও ঐিতহ

ক. বু ও বািধস ঃ
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বুে র বংশ পিরচয়, জীবন বৃ া , গহৃত াগ, বু  লাভ, ধম চার, মহাপিরিনবাণ,

বািধসে র সং া, বু  ও বািধসে র বিশ  ও পাথক ।

খ. বৗ ধেমর ইিতহাস ও ঐিতহ ঃ

াক বৗ  যগু এবং বু  সমকালীন যুেগর ধমীয় ও সামািজক অব া, মৗয যুগ, কুষাণ যুগ, পাল যুগ ও আধুিনক যুেগ বাংলােদেশর বৗ ধেমর অব া ও িববরণ।

গ. তীথ ান ঐিতহািসক ানঃ

িন বিণত ঐিতহািসক ও তীথ ানসমূেহর পিরিচিত ও িববরণঃ লুি নী, বু ায়া, সারনাথ, কুশীনগর, াব ী, অজ া, িব মশীলা, ময়নামিত ও পাহাড়পুর।

ঘ. আদশ চিরতমালাঃ

বৗ থর - থরীএবং িবিশ ী ও রাজন বেগর অবদানঃ আন , সািরপু , মৗদগল ায়ন, মা, িবশাখা, উৎপলবণা, রাজা িবি সার, কানাল রাজ েসনিজৎ,

এবং ী অনাথ িপ দ।

২। বৗ  সং িৃত ও পজূা – পাবন

ক. দান, শীল , ধমীয় িবিধ ও পবঃ দােনর  ও দাতার কার ভদঃ সংঘদান, অ পির ারদান, বষাবাস ও কিঠনচীবর দান, বু পুিণমা ও মাঘী পূিণমা ও

আষাঢ়ী পূিণমা শীল পালেনর উপেযািগতা, শীেলর সুফল, প শীল -অ শীল ও দশশীেলর াথণাসহ পািল ও ব ানুবাদ।

(খ) সূ ঃ সূ  পােঠর ঃ সূ বেণর সুফল ও কাযকািরতা, ম ল সূ  করণীয় ম  সূ  িনিধক  সূ  ও রতনসূে র পটভূিমকা, পািল ও ব ানুবাদ।

গ. ধম দশন ও িনবাণঃ বৗ  কমবােদর , চু কম িবভ  সূে র পযােলাচনা।

বৗ  কমবাদ – কেমর সং া, বৗ ধেম কমবােদর , চূ কম িবভ  সূে র পযােলাচনা।

চতুরায সত  ও আয অ াি ক মাগ – চতুরায সত  িক িক, এ েলার ব াখ া, আয অ াি েক মােগর পিরচয় ও বণনা, িনবােণর সং া, িনবােণর কারেভদ ও

িনবােণর প।

ঘ. বৗ  সমাজ ও গৃহী িবনয়ঃ

সমাজ ও গৃহীনীিতর ঃ স  অপিরহানীয় ধম, ব গষপ সূ  ও িসগােলাবাদ সূে র পািল ও ব ানুবাদ।
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৩। বৗ  ধম  ও সািহত

ক. ি িপটকঃ ি িপটক পিরিচিত-িবনয় িপটক, সূ  িপটক ও অিভধম িপটক, ি িপটেকর অ গত সমূেহর নাম ও পিরচয়।

খ. ধমপদঃ ধমপদ ে র পিরচয়; ধমপদ ে র উপেযািগতা ও কািব ক মূল ায়ন; বগসমূহ-ঘমক বগ; অ মাদবগ; িচ বগ, পি তবগ, সহসসবগ, মগগ বগ ও

িভকখু বগ।

গ. জাতকঃ জাতেকর সািহিত ক মূল , জাতেক নীিতকথা ও িহেতাপেদশ, জাতকসমূহ াি বাদী জাতক, সীহচ জাতক, সুজাত জাতক ও শীলমীমাংসা জাতক।

ঘ. অটঠকথাঃ অটঠকথার সং া ও পিরচয় অটঠকথাকােরর নাম অবদান, বু  ও নে র ঘটনা, শাক  বংশ িনধেনর ঘটনা, মি কা ও ব ুল সনাপিত ও কু ল

কলীর ােনাদয়।

িবষয়ঃ ি ধম Ch r i s t i a n Re l i g i o n( )

কাড: ৩১৭

পণূমান- ১০০

1 . আিদপু কঃ সৃি , মানুেষর পতন, নায়া, নায়ার সােথর ঈ েরর সি , আ াহাম, সারা, সেদাম ও গেমারা, ইসহাক ও ইসমাইল, এেষৗ ও যােকাব,

যােসফ, তার বাবা ও ভাইেদর িমশেনর গমন।

2 . যা াপু কঃ মাশীর জীবনাহবান, মাশীর মাধ েম ই ােয়ল জািতর মুি , পা া পব, ঈ েরর দশ আ া ও িত ত দেশ যা া।

3 . সামুেয়েলর থম ও ি তীয় ঃ সামুেয়েলর আহবান, রাজা শৗল, দায়ূদও গিলয়াথ, সেলামন।

4 . থঃ থ ও নাওিমর িববরণ।

5 . ইসাইয়াঃ ইসাইয়ার আহবান, শাি রােজর আিবভাব, ক েভাগী সবক (অধ ায় ৬-৯ ও ৪২-৫৩)।

6 . দািনেয়লঃ দািনেয়ল ও তাঁর স ীরা, অি কুে  িতন যুবক, িসংেহর গ ের দািনেয়ল।

7 . মিথ ও লুেকর ম লসমাচারঃ যী র জ , বাল কাল, দী া ান, েলাভব, িবেশষ িবেশষ িবষেয় যী র িশ া, যাতনােভাগ মৃতু  ও পুন ান।

8 . িরতেদর কাযাবলীঃ আিদ ি ম লী, পিব আ ার অবতরণ, পেলর মন পিরবতন, পল ও অন ান  িশষ েদর মনপিরবতন।

9 . সা ােম /সং ার/মা িলক ও মা িলক অনু ানসমূহ।

1 0 . বাংলােদেশ খৃ ম লীর ইিতহাস।

1 1 . মুি যুে  বাংলােদেশর খৃ ানেদর ও িমশনারীজেদর অবদান।

1 2 . নিতকতাঃ যৗন অপরাধ ও সু যৗন জীবন, এইডস ও S T I ও মাদকাসি , জ িনয় ন স েক ম লীর িশ া।

1 3 . মূল েবাধঃ ব ি  ও সমাজ গঠেন (মানিবক ও ধমীয়) মূল েবােধর ভূিমকা। শাি  ও ন ায তা, মতা ও িমলন সমাজ এবং ধমীয় সহনশীলতায়

উ ু করন।
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1 4 . পিরেবশ সংর ণ।

িশ কেদর বাইেবেলর সিঠক ও গভীর ঐশতাি ক ব াখ া এবং জীবন বা বতার সােথ স ক জানা থাকেত হেব।

িবষয়ঃ শারীিরক িশ া ও ীড়া P h y s i c a l E d u c a t i o n S p o r t s(  & )

কাড: ৩১৮

পণূমান-১০০

ক. াত িহক সমােবশ খ. বািষক ীড়া িতেযািগতা গ. এ াথেলিটক াক এ  িফ  ঘ. শারীিরক িশ া ও া িবষয়ক িবষয়িভি ক  ঙ. হাউজ িসে ম চ.

খলাধুলা পিরচালনা প িত ছ. িটিফন া াম জ. ফুটবল, ি েকট, ভিলবল, হ া বল ও ব াডিম ন খলার আইন কানুন ঞ. খলাধুলা স েক সা িতক ান

(জাতীয় ও আ জািতক) ঝ. খলাধুলায় আঘাত ও িতকার।

িবষয়ঃ পদাথিব ান P h y s i c s( )

কাড: ৩১৯

পণূমান- ১০০

1 . বলিবদ া ও ব র সাধারণ ধমঃ ১. ভ রঃ ভ র ও লার রািশ, ভ র যাগ, ণন, ডট ণন ও স ণন। ২. কাজ, মতা ও শি ঃ কাজ শি র

উপপাদ , শি র সংর ণ সূ , ভরেবেগর সংর ণ সূ  ও ভার ক । ৩. মহাকষঃ মহাকষ ও অিভকষ, অিভকষজ রণ ‘‘ম’’, এর তারতম ,

মহাকষীয়  ও িবভব, মুি েবগ, কপলােরর সূ ৪. কৗিণক গিতসূ ঃ কৗিণক ভরেবগ, টক, ক মুখী বল, যানবাহন ও রা ায় বাঁক, জড়তার

ামক, চ গিতর ব াসাধ। ৫. সরল ছি ত নঃ সরল দালক ও তার পযায় কাল, সরল দালেকর সাহােয ‘‘ম’’ িনণয়। ৬.

ি িত াপকতাঃ আ ঃআণিবক বেলর ধারণা, ি িত াপকতা ও েকর সূ ঃ ি িত াপকতার ণাংকাবিল ও পয়সেনর অনুপাত, ইয়াং-এর ণাং

িনণয়, ি িত াপক ি িতশি । ৭. বাহী পদাথঃ তলটান, তলটােনর আণিবক ব াখ া, তলশি , সা তা ও সা তা ণাংক, াকেসর সূ , তলটান ও

সা তার ওপর তাপমা ার ভাব।

2 . তাপমা া ও তাপমা া এবং তাপগিতিবদ াঃ ১. তাপমা াঃ তাপমা ার িনিদ  িব ু, ল, ধ িব ু, পরম তাপমা া, পারদ থােমািমটার,

থােমাকাপল, থািম র ও পাইেরািমটার। ২. ক ালিরিমিতঃ আেপি ক তাপ, িম ণ প িতেত কিঠন, তরল ও গ াসীয় পদােথর আেপি ক তাপ িনণয়,
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িনউটেনর শীতলকরণ সূ । ৩. গ ােসর গিতত ঃ বেয়েলর ও চালেসর সূ ; আদশ গ াস সমীকরণ, গ ােসর অনুর গিত ব ন স েক াথিমক ধারণা;

মূল গড় বগেবগ; চাপ ও তাপমা ার সে অণুর গিতর বেগর স ক; স ৃ  ও অস ৃ  বা ীয় চাপ; আ তািমিত। ৪. তাপ বাহঃ তাপীয়

পিরবািহতা, তাপ সুপিরবাহী ও কুপিরবাহী পদােথর জন  তাপীয় পিরবািহতা িনণয়। ৫. তাপগিতিবদ ার থম সূ ঃ তাপ ও অভ রীণ শি ,

তাপগিতিবদ ার থম সূ । ৬. তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূ ঃ ত াগামী ও অ ত াগামী ি য়া; ি তীয় সূে র ণগত ধারণা; ইি েনর দ তা।

3 . আেলা ও আেলার ধমঃ ১. আেলাক বাহ ও এর ধমঃ আেলার ধম; তর  ত , তর  মুখ, হাইেগনেসর ত । ২. ব িতচারঃ ব িতচার, ইয়ং – এর ি -

িচর পরী া ৩. অপবতনঃ একক িচেরর দ ন অপবতণ, িটং – এর ব বহার ৪. সমবতনঃ সমবতেনর ব াখ া।

4 . িব ৎঃ ১. চাজ ও ব ঃ চােজর ধারণা, চাজ সংর ণ ও কুলে র সূ । ২. ধারক ও ধারক ঃ সমা রাল পাত ধারক ও ধারক ; পারিমিটিভিট ও

ডাইইেলকি ক বক, ধারেকর িসিরজ ও সমা রাল সমবায়, ধারেকর সি ত শি । ৩. িব ৎ বাহ ও বতনীঃ িব ৎ বাহ ও এর একক, ওহেমর

সূ , িব ৎ কাষ, িব ৎ কােষর তিড়ৎ চালক শি  ও অভ রীণ শি ; িব ৎ কােষর সমা রাল ও িসিরজ সম য় এবং পােটনিশওিমটার,

পিরবিতত বাহ, ব িতক  ও তিড়ৎ চু কীয় আেবশ।

5 . আধিুনক পদাথ িব ান ও ইেলক িন ঃ ১. পরমাণরু গঠনঃ সমারিফে র পরমাণুর গঠন, পিলর বজন নীিত; হাইে ােজন বণািল। ২. র নরি ঃ র ন

রি  উৎপাদন ও এর বিশ ; র ন রি র কারেভদ। ৩. তজি য়তাঃ তজি য়তা ও তজি য় পদাথ। ৪. অধ পিরবাহীঃ n -টাইপ ও p -

টাইপ অধপিরবাহী, ঢ়হ জাংশেনর বিশ ; ানিজ র ও এর কারেভদ।

িবষয়ঃ রসায়ন Ch e mi s t r y( )

কাড: ৩২০

পণূমাণ-১০০

ক. ভৗত রসায়নঃ

1 . পদােথর অব াঃ িবিভ ভৗত অব া এবং ভৗত অব াসমূেহর অি ে র কারণ; ভৗত অব া সমূেহর বিশ ; গ াস সূ সমূহ; আদশ গ াস সমীকরণ;

গ ােসর গিতত ; বা ব গ ােসর বিশ  ও ভ ানডার ওয়াল সমীকরণ; গ াস তরলীকরণ; জুলথমসন ভাব।

2 . তরল অব াঃ তরেলর বা  চাপঃ তরেলর পৃ তল টান, সা তা, অপিটকাল ঘূণন ও ডাইেপাল মােম  এবং এসব বিশে র সে  পদােথর আণিবক

গঠেনর স ক।

3 . কিলেগিটভ ধমঃ বা চােপর অবনমন, ুটনাংেকর উ য়ন ও িহমাে র অবনমন স িকত রাউে র সূ ; অসেমািটক চাপ এবং এ স িকত ভ া

হফ সমীকরণ।

4 . অ ারক সাম াব াঃ অ ারক স িকত িবিভ  মতবাদ, াটনীয় মতবাদ ও অনুব ী এিসড ারক যুগল; এিসড িবেয়াজন বক; িবেয়াজনমা া;

p H ; বাফার বণ ও বাফার ি য়া কৗশল।

খ. জব রসায়নঃ
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১. সাধারণ িবষয়ািদঃ সংকরণ, সমানুতা, জব যৗেগর গঠন, নামকরণ। ২. অ ািলেফিটক যৗগঃ অ ালেকন, অ ালিকন, অ ালকাইন, অ ালকাইল হ ালাইড,

অ ালেকাহল, অ ালিডহাইড-িকেটান, কাবি িলক এিসড, ইথার এবং অ ািমন-এর সাধারণ িত, িবি য়া, িবি য়া কৗশল, সনা করণ এবং ব বহার।

৩.অ ােরােমিটক যৗগঃঅ ােরােমিটিসিট, বনিজেনর কাঠােমা, রেজান া  এবং িডেলাকালাইেজশন; বনিজন, চ  ি িত াপন সমানুতা; বনিজন অ ােরােমিটক

হ ােলােজন জাতক, ফনল, অ ালিডহাইড-িকেটান; কাবি িলক, এিসড, নাইে া যৗগ, অ ািমেনা যৗগ, ডায়ােজািনয়াম লবণ, অ ােরােমিটক পিলিনউি য়ার যৗগ

এবং হটােরাসাইি ক যৗেগর গঠন, িত, িবি য়া, িবি য়া কৗশল, সনা করণ, ব বহার এবং সংি  িবি য়া।

গ. অৈজব রসায়নঃ

১. পরমাণরু গঠনঃ মূল কিণকা; ডালটেনর পরমাণুবাদ; রাদারেফাড পরমাণু মেডল; বার পরমাণু মেডল; কায়া াম সংখ া; পিলর বজননীিত; ইেলক ন িবন াস।

২. রাসায়িনক ব নঃ ইেল নীয় কাঠােমা অনুসাের সাধারণ ধারণা; ণীিবভাগ তিড়ৎেযাজী ব ন, সমেযাজী ব ন, সি েবশ ব ন ও ধাতব ব ন, অরিবটােলর

সংকরণ; অনু-আয়তেনর আকৃিত।

৩. পযায় সারিণঃ মৗেলর ণীব করেণর সাধারণ েচ াসমূহ; মে িলফ-এর পযায় সূ  ও পযায় সারিণ; আধুিনক পযায়সূ  ও পযায় সারিণ; আধুিনক পযায়সূ

ও পযায় সারিণ s; - ক p, - ক d, - ক এবং f - ক মৗলসমূহ, অব া র ও আ ঃঅব া র ধাতু। মৗেলর িবিভ  ধেম পযায়বৃ তা-পারমাণিবক ব াসাধ,

আয়নীকরণ শি , ইেলক ন আসি  ও তিড়ৎ ঋণা কতা। ৪. জিটল যৗগঃ জিটল যৗগ, িলগা  ও সি েবশ সংখ া স েক সাধারণ ধারণা; ভানার-এর মতবাদ;

িসজউইক এর ইেল নীয় মতবাদ,; কাযকর পরমাণু মাংক; িচেলট জিটল এবং আ ঃজিটল লবণ; জিটল যৗগ গঠেন অব া র ধাতু। ৫. তজি য়তাঃ তজি য়

রি , তজি য় মৗল এবং তজি য়তা; তজি য় অধায়ু, তজি য় গড় আয়ু; তজি য় িবভাজন; তজি য় আইেসােটােপর ব বহার, কৃি ম তজি য়তা ও

িনউি য়ার িবি য়া।

ঘ. িশ  রসায়নঃ

১. িশ  রসায়নঃ কাগজ িশ , কাচ িশ , সাবান িশ , তল-চিব ও মাম িশ , কয়লা িশ , পে ািলয়াম িশ , সার িশ – ইউিরয়া ও িটএসিপ। ২.পিলমার

রসায়নঃ পিলমার কী, এর ণীিবভাগ, সংেযাজন ও ঘনীভবন পিলমারকরণ, সাংে ষিণক ত -নাইলন ও রয়ন, াি ক-পিলিথন, পিল াইিরন, পিলিভনাইল

ারাইড (P V C ), পিল াইিরন, িসিলেকান। ৩. ফামািসউিটক াল রসায়নঃ RNA DNA, -পিরচয়, গঠন ও জীবন র ায় ভূিমকা, িকছু উে খেযাগ  ঔষেধর

পিরচয়, সংে ষণ ও েয়াগ।

1 . অ াি বােয়ািটক – পিনিসিলন, ােরামাইিসিটন খ. সালফা াগ-সালফাথােয়ােজাল, সালফািনলামাইড, সালিবউটামল, সালফা য়ািনয়ািডন। গ. র

ও ব থা িনবারক – প ারািসটামল ও অ াসিপিরন। ঘ. অ াি ম ােলিরয়াল – ােরাকুইন। ঙ. িমি কারক – স াকািরন এবং ডালিচন।

িবষয়ঃ গিণত Ma t h e ma t i c s( )

কাড: ৩২১

পণূমান-১০০
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1 . বীজগিণতঃ ১. বা ব সংখ াঃ াভািবক সংখ া, পূণ সংখ া, মূলদ সংখ া, অসমতা। ২. ধারার যাগফলঃ বীজগািণিতক এবং ি েকাণিমিতক ধারা

৩. রিখক সমীকরণ এবং ম াি ঃ রিখক সমীকরণ এবং সমীকরেণর সমাধান, ম াি  ও ম াি ে র কাযিবিধ, িনণায়ক প িত এবং এর ধমাবিল।

2 . জ ািমিতঃ ১. ি মাি ক জ ািমিতঃ অে র ানা র, জাড়া সরলেরখার সমীকরণ, সাধারণ ি ঘাত সমীকরণ। ২. ি মাি ক জ ািমিতঃ ি মাি ক ানা

জ ািমিত, দূর , িদক কাসাইন এবং িদক অনুপাত। ৩. ভ রঃ ভ েরর সাধারণ ধারণা এবং এর ব বহার।

3 . ক ালকলুাসঃ ১. ফাংশান এবং এর লখিচ , সীমা ও অিব তা। ২. অ রীকরণঃ শক রখা এবং এর পিরবতেনর হার, অ রীকরেণর ব াখ া,

অ রীকরেণর িবিভ  িনয়মসমূহ, পযায় িমক অ রীকরণ। ৩.সমাকলনঃ িবপরীত অ রক ি য়া এবং অসীম সমাকলন, সমাকলেনর িবিভ

প িত, িবপরীত অ রক ি য়ায় িনিদ  সমাকলন, সমাকলেনর মৗিলক ধমাবিল, সমাকলেনর ব বহার।

4 . সাধারণ অ রক সমীকরণঃ ১. থম ম এবং থম ঘাতিবিশ  সমীকরণঃ িবেযাজ  সমীকরণ, একমাি ক সমীকরণ, কৃত সমীকরণ, থম ম

এবং ব  ঘাতিবিশ  সমীকরণ। ২. ফিলত গিণেতর িবিভ  প িত। ৩. ফু িরয়ার ফাংশােনর ধারাঃ ফু িরয়ার সাইন ও কাসাইন ধারা, ফু িরয়ার ধারার

িবিভ  কাযাবিল। ৪. ল াপলাস পা রঃ ল াপলাস পা র এবং ল াপলাস পা েরর মাধ েম এক ঘাতিবিশ  অ রক সমীকরণ সমাধান।

িবষয়ঃ ািণিবদ া Z o o l o g y( )

কাড: ৩২২

পণূমান-১০০

1 . ণীিবন াসঃ কেডট এবং নন কেডেটর বগ পয । ২. টাইপ ািডঃ ক. ােটােজায়াঃ অ ািমবা, খ. আেথাপডাঃ মৗমািছ। ৩. কাষত ঃ াণী কােষর

সূ  গঠন, িটসু ত । ৪. পিরেবশ িব ানঃইেকািসে েমর ধারণা, একিট পুকুেরর ইেকািসে ম, ফুড চইন, ইেকালিজক াল িপরািমড। ণত ঃ ক.

গ ােমেটােজেনিসস খ. মুরিগর েণর বৃি  ও বধন গ. অমরািবন াস (P l a c e n t a t i o n ) িবিভ  ধরন।

2 . াণীর শারীরত ঃ মানুেষর পিরপাকত , র  সংবহনত , সনত  এবং রচনত । ৩. বন ািণিবদ া (Wi l d l i f e

b i o l o g y t) ক. বন াণীর , সংর ণ এবং ব ব াপনা, খ. বাংলােদেশর ধান ধান বন াণী। ৪. ব বহািরক ািণিবদ াঃ ক.

িচংিড় উৎপাদন খ. বাংলােদেশর পিরে ি েত িবিভ  ধরেণর প  (P e s t s ) িনয় ণ।

3 . িন িলিখত িবষয়ািদর িবেশষ ধারণাঃ ক. পিরেবশ দূষেণর উৎস, ভাব এবং িনয় ক। খ. পািখর মাইে শন গ. কাপ উৎপাদন ঘ. মােছর ল (আঁশ)

এবং কডাল িফন (পাখনা)।

িবষয়ঃ উি দিব ান B o t a n y( )

কাড: ৩২৩
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পণূমান-১০০

১. ভাইরাসঃ কার, ভৗত এবং রাসায়িনক গঠন। T MV এবং T 2 ভাইরােসর জনন, ানা র এবং অথৈনিতক । ২.ব াে িরয়াঃ ণীিবন াস, গঠন, জনন

এবং অথৈনিতক । ৩. শবালঃ বাস ান, গঠন, অথৈনিতক , নাইে ােজন ব েন শবােলর ভূিমকা। ৪. ছ াকঃ ণীিবন াস, জনন এবং অথৈনিতক ।

৫. ােয়াফাইট এবং টিরেডাফাইটঃ বিশ , জনন এবং অথৈনিতক । ৬. বীজী উি েদর ট াে ানিমঃ ট াে ানিমর পিরসর, ণীিবন ােসর একক, নামকরণ।

কৃি ম (িলিনয়াস) াকৃিতক (েবনথাম ও কার) এবং জািতজিন (এ লার এবং া ল) ধরেনর ণীিবন াস এর দাষ ও ণসহ িববরণ। ৭. পিরেবশ িব ান এবং

বাংলােদেশর উি দ ভৗেগািলক অ লঃ পিরেবশ িব ােনর পিরসর, পিরেবশীয় উপাদান – জড় এবং জীবজ উপাদান, হাইে াফাইট, জেরাফাইট এবং হ ােলাফাইট

এর বিশ । ীন হাউস ভােবর পিরে ি েত পিরেবশ দূষণ। বাংলােদেশর ধান উি দ ভৗেগািলক অ েলর বিশ  ও উি । ৮. উি দ শারীরিবদ া ও াণ

রসায়নঃ উি েদর ধান খিনজ উপাদানসমূেহর কাজ ও অভাবজিনত ল ণ। ৯. সােলাকসংে ষণ। ১০. সন। ১১. নাইে ােজন িবপাক – নাইে ােজন সংব ন এবং

নাইে ােজন চ । ১২. শকরা, ািটন এবং অ ািমেনা এিসেডর ণীিবন াস, রাসায়িনক গঠন এবং । ১৩. কাষত ঃ উি দ কােষর সূ  গঠন। ১৪.

ােমােজােমর ভৗত এবং রাসায়িনক গঠন। ১৫. িমেয়ািসস কাষ িবভাজন এবং এর । ১৬. বংশগিতিবদ াঃ মে েলর ১ম ও ২য় সূে র ব াখ া। িলংেকজ এবং

িসং ওভার। পিল েয়ড-এর ণীিবন াস ও অথৈনিতক । ১৭. িববতনঃজীবেনর উৎপি , িববতেনর মতবাদ।

িশ ক িনব ন পরী ার িসেলবাস : ুল পযায়-২

িশ ক িনব ন পরী ার িসেলবাস : ুল পযায়-২

সূিচ

িবষয় িবষয় কাড

ক. আবিশ ক িবষয় Co mp u l s o r y S u b j e c t( ) : ২০০

i বাংলা (B e n g a l i )

i i ইংেরিজ (E n g l i s h )

i i i গিণত (Ma t h e ma t i c s )

i v সাধারণ ান (Ge n e r a l K n o w l e d g e )
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িবষয় িবষয় কাড

খ. ঐি ক িবষয় (Optional Subject):

1. ভাষা-Language (Bengali & English) ২০১

2. কুরআন ও তাজবীদ/িফ হ ও আরিব (Quran & Tajbid/Fhikah & Arabic) ২০২

3. এে ােবস  ফুড (Agro Based Food) ২০৩

4.
Fish Culture & Breeding/Shrimp

Culture & Breeding)
২০৪

5. Poultry Rearing & Farming) ২০৫

6. াওয়ার, Flower, Fruit & Vegetable Cultivation) ২০৬

7. Food Processing & Preservation) ২০৭

8.
General Electrical

Works/Electrical Maintenance Works)
২০৮

9. General Electronics) ২০৯

10. অেটােমািটভ (Automotive) ২১০

11. Farm Machinery) ২১১

12. িরি জােরশন এ  এয়ারকি শিনং (Refrigeration & Air-conditioning) ২১২

13. Building Maintenance/Civil Construction) ২১৩

14. Computer & Information Technology) ২১৪

15. General Mechanics) ২১৫
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িবষয় িবষয় কাড

16. Welding & Fabrication) ২১৬

17. স মিকং (Dress Making) ২১৭

18. িসিভল াফিটং উইথ ক াড (Civil Drafting with CAD) ২১৮

19. মকািনক াল াফিটং উইথ ক াড (Mechanical Drafting with CAD) ২১৯

20. Livestock Rearing and Farming) ২২০

21. পেশ কয়ার টকিনক (Patient Care Technique) ২২১

22. Plumbing and Pipe Fitting) ২২২

23. Architectural Drafting with CAD) ২২৩

24. কুরআন ও তাজবীদ/িফ হ ও আরিব (Quran & Tajbid/Fhikah & Arabic) ২২৪

-২

(এবেতদািয় মাদরাসার জিুনয়র মৗলিব, জিুনয়র িশ ক, াির;

-
জন )

আবিশ ক িবষয় (Compulsory Subject)

িবষয় কাড-২০০

পণূমান-১০০, সময় : ১ ঘ া
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ক. বাংলা B e n g a l i( ): ২৫

১. ভাষারীিত ও িবরাম িচে র ব বহার, ২. বাগধারা ও বাগিবিধ, ৩. ভুল সংেশাধন বা করণ, ৪. যথাথ অনুবাদ, ৫. সি  িবে দ, ৬. কারক িবভি , ৭. সমাস ও

ত য়, ৮. সমাথক ও িবপরীতাথক শ , ৯. বাক  সংেকাচন, ১০. িল  পিরবতন।

খ. ইংেরিজ (English): ২৫

1. Completing sentences, 2. Translation from Bengali to English, 3. Change of parts of speech,
4. Right forms of verb, 5. Fill in the blanks with appropriate word, 6. Transformation of
sentences, 7. Synonyms and Antonyms, 8. Idioms and phrases.

গ. গিণত (Mathematics): ২৫

পািটগিণত: গড়, ল.সা. , গ.সা. , ঐিকক িনয়ম, শতকরা, সুদকষা, লাভ- িত অনুপাত-সমানুপাত।

বীজগিণত: উৎপাদক, বগ ও ঘনস িলত সূ াবলী ও েয়াগ, গসা , বা ব সমস া সমাধােন বীজগািণিতক সূ  গঠন ও েয়াগ, সূচক ও লগািরদেমর সূ  ও

েয়াগ।

জ ািমিত: রখা, কাণ, ি ভুজ, চতুভুজ, ফল ও বৃ  স িকত সাধারণ ধারনা, িনয়ম ও েয়াগ।

ঘ. সাধারণ ান: ২৫

১. বাংলােদশ স িকত িবষয়

২. আ জািতক িবষয় ও চলিত ঘটনাবলী

৩. িব ান, যুি , পিরেবশ এবং রাগব ািধ স িকত মৗিলক ান।

বাংলােদেশর ভূ কৃিত, জলবায়ু, পিরেবশ, ইিতহাস, ভাষা আে ালন, মুি যু , সভ তা, সং ৃিত, বাংলােদেশর অথনীিত, স দ (বন, কৃিষ, িশ , পািন),

যাগােযাগ ব ব া, বাংলােদেশর সমাজজীবন, সমস া, জনিমিতক পিরচয়, রা , নাগিরকতা, সরকার ও রাজনীিত, সরকাির ও বসরকাির ল , নীিত, পিরক না

(অথৈনিতক, সামািজক, া  ও িশ া), কমসূিচ, আ জািতক স ক, মানব স দ উ য়ন, িব ভৗগিলক পিরিচিত, জলবায়ু পিরবতন ও েযাগ, নবায়ন যাগ

শি , জািতসংঘ, আ িলক ও অথৈনিতক সংগঠন, পুর ার ও স াননা, আ জািতক মূ া সং া , আ জািতক রাজনীিত ও আনুষি ক িবষয়াবলী, া , িচিকৎসা,

তথ , যাগেযাগ ও যুি , াত িহক জীবেন িব ান (পদাথ, রসায়ন ও জীব িব ান সংি ) সাধারণ রাগ ব ািধ ও পিরেবশ িব ান সংি ।
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লু পযায়-২

(এবেতদািয় মাদরাসার জিুনয়র মৗলিব, জিুনয়র িশ ক, াির;

মাধ িমক কািরগির/ দািখল কািরগির/ ভােকশনাল ইনি িটউট-এর ড ই া র পেদ িনব েন ই কু সকল াথীর জন )

ঐি ক িবষয় (Optional Subject)

িবষয়ঃ ভাষা (Language)

কাড: ২০১

পণূমান-১০০

(জিুনয়র িশ ক পেদর জন েযাজ )

ক. বাংলা-৫০

১. উ  মাধ িমক বাংলা সংকলেনর িসেলবােস অ ভূ  গদ  ও পদ াংশ হেত সংি ।

২. ব াকরণঃ সমাস, উপসগ, কৃিত ও ত য়, সি , সমাথক শ , ধাতু, িবপরীত শ , িবরাম িচে র ব বহার, বাগধারা।

৩. প  িলখনঃ আেবদনপ , দা িরক প , সামািজক সমস া িবষেয় সংবাদপে  িচিঠ।

৪. ভাব-স সারণ ।

৫. সারাংশ িলখন ।

খ. English : 50

1. Grammar :
2. Parts of speech b. Articles c. Tense d. Kinds of verbs e. Voice change
3. Translation from Bangla to English.
4. Letter/Application writing/writing a report on a problem.
5. Paragraph writing.
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6. Comprehension.

িবষয়ঃ কুরআন ও তাজবীদ/িফ হ ও আরিব (Quran & Tajbid/Fikah & Arabic)

কাড: ২০২

পণূমান-১০০

(জিুনয়র মৗলভী পেদর জন েযাজ )

‘ক’ িবভাগ

িব ািরত পাঠ সূিচঃ

১। আল-কুরআনঃ (ক) সূরা বাকার ১-১০০ আয়াত পয  (খ) সূরা বু  (গ) সূরা ীন (ঘ) সূরা- হা (ঙ) সূরা আ’লাক

২। আল-হাদীসঃ (ক) িকতাবুল ঈমান (খ) িকতাবুস সালাত

৩। আল-িফকহঃ (ক) িকতাবুল হ  (খ) িকতাবুয যাকাত (গ) িকতাবুত তাহারাত (ঘ) িকতাবুস সাওম

‘খ’ িবভাগ

৪। আরিব সািহত  ও ব াকরণঃ

(ক) খুতবাতু রাসুিল াহ (সঃ) আলকাহা িফ আউয়ািল জুমুয়ািত িব-কুবা। (খ) খুতবাতু আিব বকর (রাঃ) ই’নদাল বায়আত। (গ) কািলমা, কালাম ও মারফুআত। (ঘ)

অনুবাদ (বাংলা হেত আরিব)।

িবষয়: এে ােবজড ফডু (A g r o B a s e d F o o d )

কাডঃ ২০৩

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০
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িবষয় ব :

১. খাদ  পিরেবশ: খাদ  ও খাদ  উপাদান, খােদ র নগত বিশ  ও খােদ র না ন িনণয় ও মান,খাদ  আইন, শাসেনর সােথ মানিনয় ণ িবভােগর স ক,মান

িনধারেণ িডসেকািমটার ও কনিসসেটািমটার স েক সম ক ধারণা।

২. পিু  ও খাদ : খােদ র সং া ও ণী িবভাগ,খােদ র উৎস ও কাজ,পুি র অভাব জিনত রাগ ও তার িতকার,অপুি জিনত সমস ার কারণ ও সমাধান,িবিভ

বয়েসর জন  সুষম খাদ  তািলকা ণয়ন, পুি  িবেরাধী উপাদান

৩. খাদ তরী ও সংর ণ এবং পিু মান: চােলর নগত বিশ , গঠন ও পুি মান, চাল থেক িবিভ  খাদ তরী ও সংর ণ, গেমর নগত বিশ , পুি মান ও িবিভ

খাদ তরী, ভূ ার পুি মান ও িবিভ  খাদ তরী ও সংর লণ, সয়াবীেনর পুি মান ও িবিভ  খাদ তরী, আলুর পুি মান ও িবিভ  খাদ তরী।

৪. খােদ ভাব ও িতকার: খােদ  বালাইনাশেকর ভাব ও িতকার, খােদ জব িবেষর ভাব ও িতকার, খােদ ভজাল, ভজাল উপাদান ও িতকার ও

আ জািতক খাদ া াড

৫. খাদ  প ািকং: প ািকং, প ােকিজং ও ল াকারাস।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং এি কালচার টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং ফুড টকেনালিজ।

িবষয়: িফস কালচার অ া  ি িডং/ি  কালচার অ া  ি িডং (Fish Culture & Breeding/Shrimp Culture & Breeding)

কাডঃ ২০৪

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

মৎস  স েদর  পিরিচিত, চােষর স াবনা এবং িণিবন াস, চাষেযাগ দশী-িবেদশী মােছর পিরিচিত ও জীবিবদ া, মাছ চােষ মািট ও পািনর ভৗত-

রাসায়িনক- জিবক ণা ণ িবে ষণ এবং উৎপাদন বৃি েত এর ভাব মাছচাষ ব ব াপনা (মজুদ পূব, মজুদকািলন এবং মজুদ পরবতী), মােছর একক/িম চাষ

ব ব াপনা (ৈক,িশং,মা র,পাংগাস, তলািপয়া), সমি ত মৎস চাষ ব ব াপনা(ধানে লেত মাছচাষ ,মােছর সােথ হাঁস/মুরিগর চাষ ), খাঁচায়/েপেন মাছ চাষ, মােছর

খাদ  ও পুি , মােছর সাধারণ রাগ ও িতকার এবং চাষকােল উ ুত সমস া ও তার সমাধান, মাছ আহরণ, ি য়াজাতকরণ, সংর লণ ও বাজারজাতকরণ , মৎস

ও মৎস জাত পেণ র মান িনয় ন, জীব বিচ , মৎস  সংর লণ আইন ও িবিভ  অধ ােদশ, মােছর েণািদত জনন, হ াচাির িনমাণ ও ব ব াপনা, জনন ম

( ড) মাছ ব ব াপনা, নাসাির পুকুর ত ও রণুেপানা লালন পালন, এ ােকািরয়ােম বাহারী মােছর জনন ও লালন পালন, মৎস  সংর লেণ ফরমািলেনর

অপব বহার, িচংিড় স েদর পিরিচিত, জীবিবদ া ও চাষ ব ব াপনা, গলদা/বাগদা িচংিড়র উ ম চাষ ব ব াপনা, গলদা/বাগদা িচংিড়র জনন ও হ াচাির
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ব ব াপনা, িচংিড়র রাগবালাই, িচংিড় চােষ পিরেবশগত সমস া ও সমাধান, িচংিড় আহরণ, ণগতমান সংর লণ, ি য়াজাতকরণ, িহমািয়তকরণ, িডং,

প ােকিজং ও বাজারজাতকরণ, গলদা/বাগদা িচংিড়র ক ণয়ন ও আয়-ব েয়র িহসাব সংর লণ ।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িফসািরজ টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং এি কালচার টকেনালিজ।

[িব. . : ‘‘িফস কালচার অ া ি িডং/ি  কালচার অ া  ি িডং’’ িবষেয় উ ীণ পরী াথী েটা েডর যেকান একিট েড িশ ক হেত পারেবন।]

িবষয়: পাি  িরয়ািরং অ া  ফািমং (Poultry Rearing & Farming)

কাডঃ ২০৫

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

মরুিগ পালন ও ব ব াপনা: ১. পাি  পিরিচিত ও এর অথৈনিতক ২. মুরিগর বািহ ক ও আভ রীন অ  পিরিচিত ৩. মুরিগর ণীিবন াস, জাতপিরিচিত ও

বিশ , ৪. মুরিগ পালন প িত, ৫. মুরিগর খামার াপন ও ঘর তরী, ৬. মুরিগর খামার পির ার পির তা ও জীবানুমু  করণ, ৭. মুরিগর বা ার িডং প িত,

৮. মুরিগর খাদ  ও পািন ব ব াপনা, ৯. মুরিগর ঘের িলটার ও আেলাক ব ব াপনা, ১০. মুরিগর খাদ  ও পুি  উপাদান, ১১. মুরিগর রশন তরী, ১২. মুরিগর

খামাের ঠাঁটকাটা, ১৩. লয়ার খামাের িডম উৎপাদন, সং হ এবং জনন মুরিগ ব ব াপনা, ১৪. পাি র জনন, ১৫. পাি  খামাের হাঁস-মুরিগ বাছাই ও ছাঁটাই,

১৬. পাি র িডম, িডেমর না ন, বাছাই, সংর ন ও বাজারজাত করণ, ১৭. িডম ফুটােনা ও হ াচারী ব ব াপনা, ১৮. বা ার সি ং ও বাজারজাত করণ,

১৯.মুরিগর খামার পিরক না, ২০. মুরিগর খামােরর কাযাবলী ও রকড সংর ন, ২১. মুরিগর রাগ ব ব াপনা, ২২. মুরিগর রাগ িতেরাধ ত  ও িতেরাধ

প িত এবং িটকাদান, ২৩. মুরিগ খামাের উৎপািদত য়লার বাজার জাত করণ।

হাসঁ ও অন ান পাি  পালন ব ব াপনা: ১. হাঁস পালেনর ২. হাঁেসর বািহ ক ও আভ রীন অ  পিরিচিত, ৩. হাঁেসর ণীিবন াস, জাতপিরিচিত ও

বিশ , ৪. হাঁস পালন প িত, ৫. হাঁেসর খামার াপন ও বাস ান তরী, ৬ হাঁেসর বা ার িডং প িত, ৭.হাঁেসর খাদ  ও পািন ব ব াপনা, ৮. হাঁেসর ঘের িলটার

ও আেলাক ব ব াপনা, ৯.হাঁেসর খামার পিরক না, ১০. হাঁেসর খামােরর কাযাবলী ও রকড সংর ন, ১১. হাঁেসর রাগ ব ব াপনা ও িটকা দান, ১২.হাঁস ও

মােছর সমি ত খামার ব ব াপনা, ১৩. কবুতর পালন ব ব াপনা, ১৪. রাজহাঁস পালন ব ব াপনা, ১৫. কােয়ল পালন ব ব াপনা।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং এি কালচার টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং পাি টকেনালিজ।

িবষয়ঃ টু অ া ভিজেটবল কাি েভশন (Flower, Fruit & Vegetable Cultivation)

কাডঃ ২০৬
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পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

ক. সবিজ: শাকসবিজর পিরিচিত ও , সবিজর িণিবভাগ, মািটর বিশ , চাষাবাদ ণালী, বীজ সং হ, বাছাই, শাধন, সংর ণ, সবিজ সং হ ও

বাজারজাতকরণ, বীজতলা তির, মালিচং, মািট শাধন, বীেজর হার, িব তা, অ ুেরাদগম মতা, চারা উৎপাদন ও রাপন, অ জ বংশিব ার, রাগবালাই ও

পাকাদমন, সবিজ উৎপাদেন সমস া ও সমাধান, জব ও অৈজব সার, আবহাওয়া ও জলবায়ু, সচ ও িন াশন।

উৎপাদন যিু : ব ন, টেমেটা, িশম, আলু লালশাক, কিপ, মূলা, ঢঁড়শ, পাতাজাতীয় সবিজ, কুমড়া জাতীয় সবিজ।

খ. ফল: ফেলর পিরিচিত ও , ফলচােষর িনয়মাবিল, ফলচােষর বতমান অব া, ফলবাগােনর পিরক না ও নকশা, ফলগাছ রাপেনর জন  গত তির ও সার

েয়াগ, ফলগােছর অ ঃবতীকালীন পিরচযা, সচ ও িন াশন, রাগ ও পাকাদমন, িণিবভাগ, ফল সং হ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ, ফেলর পুি , ফল

উৎপাদেনর সমস া ও সমাধান, ফলচােষর বংশিব ার প িত, নাসারী ব ব াপনা, কলম তির, িটসু কালচার, িনং ও িনং, রাপন ও পিরচযা, ফলবাগােনর

সাথীফসল, অফল  গাছেক ফলবতীকরণ, বােদািমকচার।

উৎপাদন যিু : আম, কাঁঠাল, কূল, পঁেপ, আনারস, নািরেকল, িলচু, কলা, তরমুজ, আমড়া।

িশ াগত যাগ তা: িডে ◌ামা ইন ইি িনয়ািরং এি কালচার টকেনালিজ/ িডে ◌ামা ইন ইি িনয়ািরং িফসািরজ টকেনালিজ।

িবষয়: ফডু েসিসং অ া  ি জারেভশন (Food Processing & Preservation)

কাডঃ ২০৭

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

১. খাদ  ও পিু : খাদ  উপাদান, খাদ  উপাদােনর কাজ, এনজাইম, ফুড এিডিটভস।
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২. ফডু মাইে াবােয়ালিজ: ব াকেটিরয়া ইিনং, পািনর জীবাণুত ,  ও জাত েব র অণুজীবত , মাছ, মাংস, পালি  ও িডম জীবাণুত , ফােমে শন

খােদ র জীবাণুত ।

৩. খাদ  সংর ণ: কম তাপমা ায় খাদ  সংর ণ, কা ােরজ ি য়ায় খাদ  সংর ণ, খাদ করণ, খাদ িটনজাতকরণ, িহট েসিসং এ  ইভােপােরশন,

খাদ  ঘনীভূতকরণ, খাদ  পা রীকরণ ও িরলাইেজশন, ফােমে শন ি য়ায় খাদ  সংর ণ, রাসায়িনক সংর ক, রাসায়িনক সংর ক ব বহার কের খাদ

সংর ণ, মাছ, মাংস, িডম ও িডমজাত ব , ডাল ও ডালজাত ব ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ, খাদ  পচন ও িটনজাত খােদ র পচন, ািয়ং, িডহাইে শন,

ইমালিসিফেকশন, িমি ং, িফলে শন, কাঁচামাল, ফল ও সবিজ ি য়াজাতরণ ও সংর ণ, জ াম, জলী, জুস, ায়াশ, আচার, চাটিন, সস তকরণ, সাইজ

িরডাকশন, সিটং ও িডং।

৪. বকারী খাদ ব : পাউ িট, িব ুট, কক, িচপস, পুিডং, দই, আইসি ম তকরণ।

৫.খাদ  িবে ষণ: মান বণ তকরণ, িমতকরণ এবং াইে শন, জাত ব  িবে ষণ, বকারী িশে র ণগত মান পরী া।

৬. খাদ  মান িনয় ণ: খাদ  আইন ও িনরাপ া, খাদ  মান িনয় ণ সং া, খাদ  িবষি য়া, হাইিজন ও সিনেটশন।

৭. খাদ  প ােকিজং: িবিভ  ধরেনর প ােকিজং সাম ী, কাগজ, ফেয়ল পপার, াস, াি ক, অ ালুিমিনয়াম ও িটন কনেটইনার।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং ফুড টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং কিমক াল টকেনালিজ।

িবষয়: জনােরল ইেলকি ক াল ওয়াকস / ইেলকি ক াল মইনেটন া  ওয়াকস (General Electrical Works/Electrical Maintenance
Works)

কাডঃ ২০৮

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

ইেলকি িসিট, ইেলকি ক কাের , ভাে জ, রিজ া , ওহেমর সূ , চু ক, অ ারেনিটং কাের , ইেলকি ক াল ক া েরর সাইজ ও রিজ াে র সূ , িব ৎ

পিরবাহীর রিজ া  ও তাপমা ার মেধ  স ক, নটওয়াক িথওেরম, কারশেফর সূ , থেভিনন িথওেরম, ইেলকি িশয়ান টুলস, ক াপািসটর, ইেলকে া-

ম াগেনিটক ই াকশন, এক ফজ ও িতন ফজ ব িতক পাওয়ার, এনািজ ও পাওয়ার ফ াকটর, ব িতক তার ও কবল, ব িতক তােরর জেয় , ব িতক

া লন, ওয় ািরং ল-আউট ও ব◌ু-ি , ইলুিমেনশন, িব ৎ উৎপাদন ও িব ৎ উৎপাদন কে র ান িনবাচন, া িমশন ও িডি িবউশন, ওভারেহড ও

আ ার াউ  ক াবল সং াপন, সাব- শন।
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১. সািকট: ব িতক সািকট, িসিরজ-প ারালাল-িম  সািকট, রিজি ভ, ই াকিটভ ও ক াপািসিটভ সািকট, আর-এল-িস িসিরজ-প ারালাল সািকট, িটউব লাইট

সািকট, ক াপািসটর ও সেলর িসিরজ-প ারালাল সংেযাগ, এিস িতন ফজ সািকট, িতন ফজ ার ও ড া সংেযাগ, ব িতক ওয় ািরং ও টি ং, ডােয়াড-

রকিটফায়ার ও িফ ার সািকট।

২. সংেযাগ ও কাযপ িত: ব িতক পিরমাপক য , অ ািমটার, ভা িমটার, ওহমিমটার, অ ােভািমটার, ওয়াটিমটার, এনািজিমটার, িডিজটাল এনািজিমটার,

পাওয়ার ফ াকটর িমটার, ি েকােয় ী িমটার, টেকািমটার ও ই ুেমে র র  বৃি ।

৩. িনরাপ া ও র ণয : ব িতক িনরাপ া িবিধ, িনরাপদ কমপ িত ও াথিমক িচিকৎসা, িনয় ন য , িফউজ, এমিসিব, আিথং, সািকট কার, আথ িলেকজ

সািকট কার, এয়ার সািকট কার, অেয়ল সািকট কার, িরেল, লাইটিনং অ াের ার

৪. মলূনীিত, গঠন ও কাযপ িত: সাধারণ সল, াই সল, িলড-িলড এিসড সল, সালার িসসেটম, িডিস জনােরটর ও মাটর, এিস জনােরটর ও মাটর, এিস

িসে ল ফজ মাটর ও িসনে নাস মাটর, া ফমার, কাের  ও পেটনিশয়াল া ফমার, মগার, ব িতক ল া , আইিপএস, ইিপএস, ইউিপএস, ভাে জ

ািবলাইজার।

৫. সাধারণ িট ও িতকার: ব িতক িহটার, ইি , কটিল, টা ার, হয়ার ায়ার, কুকার, রি জােরটর, মাইে া ওেয়ভ ওেভন, ব িতক য পািতর সাধারণ

িট।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং ইেলকি ক াল টকেনালিজ।

[িব. . : ‘‘ জনােরল ইেলকি ক াল ওয়াকস / ইেলকি ক াল মইনেটন া  ওয়াকস’’ িবষেয় উ ীণ পরী াথী েটা েডর যেকান একিট েড িশ ক হেত পারেবন।]

িবষয়: জনােরল ইেলক িন (General Electronics)

কাডঃ ২০৯

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

ইেলকি িসিট: বিশ , কারেভদ, কাের , ভাে জ, রাধ

ইেলকি ক সািকট: উপাদান, কারেভদ, সমস া ও সমাধান
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সল ও ব াটারী: গঠন, কারেভদ, ব বহার

সিমক াকটর: গঠন, কারেভদ, বিশ

সিমক াকটর িডভাইস: ডােয়াড, শাল ডােয়াড, ানিজ র F E T D I A C T R I A C S CR U J T, , , , ,

অ ামি ফায়ার: সংগা, বায়ািসং, অ ামি িফেকশন, কমনেবস, কমন ইিমটার, কমন কােলকটর ও পুশপুেলর ব বহার

অপােরশনাল অ ামি ফায়ার: মূলনীিত, বিশ , কারেভদ, ব বহার

পাওয়ার সা াই: র েলেটড, ভিরেয়বল, সুইিচং মাড, ব বহার

া িডউসার: মূলনীিত, কারেভদ, ব বহার

ইেলক িনক মজািরং ই েুম স: ণীিবভাগ, মূলনীিত, িসিফেকশন, ব বহার

কনিজউমার ইেলক িন  (গহৃ ালী ইেলক িনক য পািত): মূলনীিত, সাধারণ ক ডায়া াম, ব বহার

লিজক গট ও বিুলয়ান অ ালজা া: কারেভদ, ুথেটিবল, সমীকরণ, িড-মরগ ান ত , বুিলয়ান সমীকরণ সহজীকরণ

কি েনশনাল ও িসেকােয়নিশয়াল লিজক সািকট : এডার, সাব া র, মাি ে ার, িড- মাি ে ার, এনেকাডার, িড- কাডার, ি প- প সমূহ, িশফট

রিজ ার,এিড/িডএ কনভাটার।

ইেলক িনক কিমউিনেকশন: মডুেলশন, িড-মডুেলশন, রিডিরিসভার, সুপার িহটােরাডাইন রিডও িরিসভার

টিলিভশন : া িমশন িসে ম, িরিসিভং িসে ম, মেনাে াম, কালার L CD, ও L E D িটিভ স েক মৗিলক ধারণা

অ াডভা ড ইেলক িনক কিমউিনেকশন িসে ম: ওয় ার লস অ াি েকশন, েটাকল, মাবাইল িসে ম, রাডার, সেটলাইট ও অপিটক াল ফাইবার কিমউিনেকশন।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং ইেলক িন টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং ইেলকে ােমিডক াল টকেনাললিজ।

িবষয়: অেটােমািটভ (A u t o mo t i v e )

কাডঃ ২১০

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।
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’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

 সাধারণ হ া  টু স ও মজািরং টু স ও আধুিনক অেটােমাবাইল শেপ ব ব ত টুলস ও ইকুইপেম ।

 বিসক আক ওেয়ি ং, বিসক গ াস ওেয়ি ং, বিসক িজ ও সা ািরং।

 বিসক টাম ও সং া- টপ ডড স ার, বটম ডড স ার, বার, ক, সােয়  ভিলউম, ি য়াের  ভিলউম, টাটাল ভিলউম, কে শন রািশও,

ইল বজ, ইল ি ড, রাড ি য়াের , ওভার হ াংগ, চিচস, বিড, িব.এইচ.িপ, আই.এইচ.িপ, টক, এফ.এইচ.িপ।

 এস.আই ও িস.আই ইি েনর ালানী দহন ি য়া ও াক িলর কায প িত।

 ভা ভ টাইিমং ায়া ামসহ ভা ভ মকািনজেমর গঠন ও কাযপ িত।

 কারেরটর িবিশ পে াল ফুেয়ল িসে ম, িডেজল ফুেয়ল িসে ম, এয়ার ইনেটক িসে ম, এগজ  িসে ম, ইি ন কুিলং িসে ম ও ইি ন লুি েকিটং

িসে ম এবং এেদর অংশ িলর গঠন ও কাযপ িত।

 ইি েনর পাওয়ার টা িমশন িসে ম।

 ইি ন াঁচ, িগয়ার ব , টক কনভারটার, েপলার শ া , িডফােরি য়াল, ও এে েলর গঠন ও কাযপ িত।

 ইল এলাইনেম  ও ইল ব ােলি ং প িত, ইল রােটশন, টায়ার িসিফেকশন, টায়ার য় ও টায়ােরর সার।

 ম ানুয়াল ও পাওয়ার ি য়ািরং িসে ম ও এর অংশ িল গঠন ও কাযপ িত।

 সাসেপনশন িসে ম ও এর অংশ িল গঠন ও কায প িত।

 মকািনক াল, হাইে ািলক, সােভা ও এয়ার ক িসে ম এর গঠন ও কায প িত।

 লড এিসড ব াটারীর কাজ, গঠন, রাসয়িনক িবি য়া, চািজং, টি ং ও সািভিসং।

 ইেলকি ক মাটর ািটং িসে ম, চািজং  িসে ম, হণ িসে ম ও লাইট িসে ম এবং এর অংশ িল গঠন ও কাযপ িত।

 বিসক ই.এফ.আই িসে ম ও এর অংশ িলর নাম ও কাজ।

 পে াল, িডেজল, িসএনিজ, এলিপিজ ও িবিভ  ধরেণর লুি ক াে র উৎপি , পিরিচিত ও এ সং া  িবিভ  ধরেণর সং া।

 ািফক সাইন, িসগন াল ও রাড মািকং।

 াইিভং আইন কানুন ও িবিধমালা।

 অেটা সাইেকল, িডেজল সাইেকল ও রি জােরশন সাইেকেলর কাযপ িত ও দ তা িনণয়।

 অেটােমাবাইল এয়ার কি শন িসে ম।

িশ াগত যাগ তা:িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং অেটােমাবাইল টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং পাওয়ার টকেনালিজ।

িবষয়: ফাম মিশনাির (Farm Machinery)

কাডঃ ২১১

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।
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’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

১. ফাম শেপ/বা ব ে  িনরাপ ামলূক সতকতা।

২. ফাম শেপ ব ব ত টলুস: হ া  টু স, মজািরং টু স, কািটং টু স, মািকং টু স ও টি ং টু স।

৩. জনােরল মকািন : সিয়ং, ফাইিলং, ি িলং, িচিপং, িপং।

৪. -ু ড: ই ারনাল ড ও এ টারনাল ড।

৫. শীট মটাল ওয়াক

৬. ওেয়ি ং: আক ওেয়ি ং, গ াস ওেয়ি ং, সা ািরং এবং িজং।

৭. পাইপ ও পাইপ িফিটং

৮. সচ পা : রিসে ােকিটং পা , সি িফউগাল পা , টারবাইন পা , সাবমািজবল পা ।

৯. ইি ন: িডেজল ইি ন, পে াল ইি ন, িসএনিজ ও ইএফআই ইি ন।

১০. লড এিসড সল ব াটারী: কাজ, গঠন, রাসয়িনক িবি য়া, চািজং, টি ং ও সািভিসং।

১১. িটেলজ ইমি েম স: াইমারী ও সেক ারী িটেলজ ইমি েম স।

১২. পাওয়ার িটলার: পাওয়ার িটলার আ াটাচেম , পাওয়ার িটলার ক িসে ম, পাওয়ার িটলার াচ, সািভিসং।

১৩. া র: া র অ াটাচেম , া র ি য়ািরং িসে ম, া র ক িসে ম।

১৪. পাওয়ার িটলার ও া র ইল

১৫. ি হারেভ  ও হারেভ  য পািত: িসড ি ল/ াম িসডার, উইডার, িট ইউিরয়া সার তরীর মিশন,

ধান-গম কতন য পািত।
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১৬. পা  হারেভি ং য পািত: সার, উইেনায়ার, ায়ার, রাইস হলার ও রাইস পিলসার, য়ার

১৭. াউিয়ং প িত

১৮. াি ং ইকইুপেম : রা- প া ার, রাইস া া ার।

১৯. ব িতক মাটর

িশ াগত যাগ তা: িডে ◌ামা ইন ইি িনয়ািরং পাওয়ার টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং অেটােমাবাইল টকেনালিজ /িডে ◌ামা ইন ইি িনয়ািরং এি কালচার

টকেনালিজ ।

িবষয়: িরি জােরশন এ  এয়ারকি শন (Refrigeration & Air-conditioning)

কাডঃ ২১২

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

তাপ, তাপ ানা র, তাপমা া, চাপ, রি জােরশন ড, ওয়াকশেপর িনরাপ া, সাধারণ হ া  টুলস, রি জােরশন এ  এয়ারকি শিনং টুলস, ইেলকি ক াল

ই ুেম , পাইপ ও িটউব, পাইপ িফিটংস, িব ত , ওহেমর সূ , িব ৎ পিরবাহী ও অপিরবাহী পদাথ, ব িতক বতনী, ব ◌ূ◌্যিতক পাওয়ার, ব িতক তার,

ব ◌ূ◌্যিতক সুইচ, বাসগৃেহ ব ব ত ওয় ািরং, সা ািরং, গ াস ওেয়ি ং এর আবশ কতা, িসংেগল ফজ মাটর, িরেল, ওভারেলাড েটকটর, ক াপািসটর,

থােমাে ট। রি জােরশন কে ালস, সার কাটআউট, অেয়ল কাটআউট, সিলনেয়ড ভা , ইেলকি ক কনডাকটর, টাইমার, িরি জােরশন প িত অেটােমশন, ি -

ফজ ব িতক মাটর, াটার, এয়ার িফ ার, ায়ার ফ ান, ডা , ডা  আউটেলট, পা , কুিলং টাওয়ার, িড- ি ং প িত। রি জােরশন এ  এয়ারকি শিনং

ই ুেম , রি জােরশন প িত, রি জাের , কে সর, কে নসার, িরিসভার, রি জাের  িনয় ক, ইভােপােরটর, রি জােরশন এর আনুসাংিগক য াংশ,

রি জােরশন প িতেত িলক, ভ াকুয়াম, রি জাের  চািজং, কে সর তল, রি জােরটর, রি জােরটেরর িট, এয়ারকি শিনং, এয়ারকি শিনং প িত

(িসে ম), উইে া টাইপ এয়ার কি শনার, উইে া টাইপ এয়ার কি শনােরর িট, উইে া টাইপ এয়ার কি শনােরর ফ ান মাটর, উইে া টাইপ এয়ার

কি শনােরর াপন, উইে া টাইপ এয়ার কি শনােরর র ণােব ণ, ওয়াটার কুলার, বাতল কুলার। সাইে ােমি ক চাট, এয়ারকি শিনং, ডাইের  এয়ারকি শিনং,

ইনডাইের  এয়ারকি শিনং, প ােকজ টাইপ এয়ারকি শনার, এবজবপশন রি জােরশন, আইস া , কার আইস মকার, বভােরজ কুলার, িবভােরজ কুলােরর

ব িতক বতনী, অেটা এয়ারকি শিনং, ি টটাইপ এয়ার কি শনার, ি টটাইপ এয়ারকি শনার াপন, ি টটাইপ এয়ার কি শনােরর ব িতক সািকট
র ণােব ণ, Automotive Engines and their systems, Cooling and heating load calculation.
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িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং রি জােরশন এ  এয়ারকি শিনং টকেনালিজ/িডে ◌ামা ইন ইি িনয়ািরং (িরি জােরশন িবষয় সহ) পাওয়ার

টকেনালিজ।

িবষয়: িবি ং মইনেটন া /িসিভল ক াকশন (Building Maintenance/Civil Construction)

কাডঃ ২১৩

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

িসিভল ক াকশন এ  িবি ং মইনেটন া : ইমারত িনমাণ ে  ব ব ত হ া  টুলস ও ইকুইপেম । িবিভ কার ইমারত সাম ী, বািল, িসেম , চুন, লাহা,

িসরািমক ইট, াস, থাই এলুিমিনয়াম। িবিভ কার ইমারত সাম ীর মাঠ পযােয় পরী া এবং দামজাতকরণ। ইেটর গাঁথুনীেত ব ব ত িবিভ কার ব ,

াজার, মসলা বা মটার, া ার বা আ র, পেয়ি ং। নীট িসেম  িফিনিশং ািটং, িকউিরং, ড া ফ কাস বা িডিপিস। মািট পরী া, িবিভ কার িভি ,

ইমারত ওিরেয়ে শন, ইমারেতর ল-আউট। কংি ট, া ট , পািন িসেম  অনুপাত, মেঝ, িলে ল, আচ, বীম, কলাম, ছাদ ফ, জলছাদ, মাজাইক,

টাইলস। চুনকাম, রি ন চুনকাম, িডে ার, া- সম/ডুউেরা সম, পুিট, পইি ং। িসঁিড়, কলাম বস, কলাম বীম ও ছােদর রড ি েকশন। কাঠ ও িট ার,

কােঠর িবক ব ািদ, কােঠর কােজ ব ব ত য পািত, কােঠর কােজর জাড়, কােঠর কােজ ব ব ত হাডওয়ার, কােঠর কােজ ব ব ত  ও পিলিশং ব ািদ।

দরজা-জানালা ও আসবাবপে  ব ব ত কাঠ পিরিচিত, দরজার আদশ সাইজ, জানালা আদশ সাইজ। পািটশন ও িসিলং িনমাণ কৗশল, স ািরং, সাটািরং ও

ফমওয়াক, েফাি ং ও শািরং। াি ং িসে ম, ট াংক, াপ, সপিটক ট াংক, সাক িপট, ইমারেত গ াস লাইন সংেযাগ। িবি ং মইনেটন াে র মৗিলক

িবষয়ািদ, ওয়াকশেপর মৗিলক িবষয়ািদ, িবি ং মইনেটন া  এর কমে ে র সতকতা। ইেলকি ক াল মইনেটন া , ইেলকি িশয়ােনর

হাত য , ব িতক তার, ব িতক সংেযাগ ত, িব ত সরবরাহ ও ব ন, ল া হা ার, ব িতক সুইচ, সেকট ও াগ, িসিলং রাজ, ব িতক

সংর ণ ব ব া, ব িতক লাইেন ব ব ত িফউজ, ব িতক সািকট কার (C i r c u i t B r e a k e r ), একিট বািত একিট সুইচ ারা িনয় েণর

সািকট, িট বািত একিট সুইচ ারা িনয় েণর সািকট, ইিট বািত একিট সেকট িট সুইচ ারা িনয় ণ সািকট, একিট বািত ইিট সুইচ ারা াধীনভােব িনয় ণ

সািকট, একিট বািত ই এর অিধক সুইচ ারা িনয় েণর সািকট (িসিড় ঘেরর বািত), কিলংেবল এর সািকট, িটউব লাইট, িসিলং ফ ান। ব ােটন ওয়ািরং, সারেফস

কনডুইট ওয় ািরং, কনিস  কনডুইট ওয় ািরং, আিথং ও কি উটার সংেযাগ।

এ াি েমিটং এ  কি ং : বারা াসহ একিট একতলা দালােনর মািট খনেন পিরমান িনণয়। িভি র গাঁথুনীর জন  ইট, বালু ও িসেমে র পিরমান িনণয়। ভবেন ব ব ত

আর.িস.িস বীেমর রড, কংি ট ( খায়া, বািল ও িসেমে র) পিরমান িনণয়। িলে ল, বীম ও কলােম ব ব ত রেডর পিরমান িনণয়। দরজা ও জানালায় ব ব ত

কােঠর পিরমান িনণয়। িবএফএস, গাঁথুনী, কংি ট ও আর.িস.িস কােজর িমক/ েমর পিরমান িনণয়। মািটর রা া ও পুকুেরর মািট খনেনর পিরমান িনণয়।

সােভিয়ং: চইন সােভ, কে ািরং সােভ, লেভিলং, িথেয়ােডালাইট সােভ।
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এ া াইড মকািন : বল ও বেলর িবভাজন, লি , সাম াব া, যাগল, বেলর মােম । িবিভ কার সােপাট ও সােপােটর িতি য়া বল িনণয়। শয়ার ফাস ও

বি ং মােম  ডায়া াম, িবপদজনক সকশন, ইনে কশান পেয় , বীেমর উপর অিপত কি ভহত ও সমভােব িব ৃত লােডর জন শায়ার ফাস ও বি ং

মােম  ডায়া াম অংকন (সাধারণ ভােব ািপত, ক াি িলভার ও ঝুল  বীম)। পীড়ন, িবকৃিত, এমএস রেডর পীড়ন িবকৃিত ডায়া াম, ঈ  পেয় । েয়াগকৃত

বেলর জন  িবিভ কার পীড়ন ও িবকৃিতর সমস াবলী।

িথউরী এ  িডজাইন অব া চার: মােম  অব ইনািশয়া বা জড়তার ামক । ডায়ােগানাল টনশন। সাধারণ ভােব ািপত বীেমর অিপত িবিভ কার লােডর জন

সেসকশ িনণয়। আয়তাকার বীম িডজাইন। আয়তাকার ও াইরাল কলােমর সেসকশন ও রেডর পিরমান িনণয়।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িসিভল টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং ক াকশন টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িসিভল উড

টকেনালিজ / িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং আিকেটকচার টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং সােভিয়ং টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং এনভানেম

টকেনালিজ।

[িব. . : ‘‘িবি ং মইনেটন া /িসিভল ক াকশন’’ িবষেয় উ ীণ পরী াথী েটা েডর যেকান একিট েড িশ ক হেত পারেবন।]

িবষয়: কি উটার ও তথ যিু (Computer & Information Technology)

কাডঃ ২১৪

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

এনালগ ও িডিজটাল িসে ম: এনালগ ও িডিজটাল িসগনাল, পাথক , বিশ , উদাহরন, এনালগ ও িডিজটাল িসে েমর সুিবধা ও অসুিবধা।

না ার িসে ম ও কাড: না ার িসে ম এর পিরবতন, যাগ, ২’ এর পিরপূরক িবেয়াগ, িবিসিড, এে স ি  ও এ াসিক কাড, প ািরিট িবট, প ািরিট জনােরটর।

লিজক গট ও বিুলয়ান অ ালজ াবরা: বিসক গট, ইউিনভাসাল গট, বুিলয়ান অ ালজাবরা, িডমরগ ানস িথওেরম, লিজক সািকেটর সরলীকরণ, কানূফ ম াপ।

কিমবেনশনাল ও িসকেুয়ি য়াল লিজক সািকট: হাফ ও ফুল এ াড ার,প ারালাল এ াড ার,মাি ে ার,িডমাি ে ার, এনেকাডার, িডেকাডার, সেভন সগেম

িডেকাডার িডসে , ক ােরটর। ি প- প J, -K ি প- প, িড ও িট ি প- প, রিজ ােরর ণী িবভাগ, চার িবেটর িশ রিজ ােরর কায ণালী, বাফার

রিজ ার, ইউিনভাসাল িশফট রিজ ার, এ ািসে ানাস িরপল কাউ ার, িডেকট কাউ ার।
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মেমাির: মেমাির হাইয়ােররিক, কারেভদ, রেমর াকচার ও এ াে িসং কৗশল, িপরম, ইিপরম, ইইিপরম এর বিশ , ক াশ মেমাির,ভাচুয়াল মেমািরর সংগা ।

হাডিড , অপিটক াল িড , াশ মেমারী।

এ/িড ও িড/এ কনভাশন: েয়াজনীয়তা ও েয়াগ,ল াডার টাইপ িড/এ কনভাটার, িডিজটাল র া  এ/িড কনভাটার, রজুেলশন, এ াকুেরিস, কনভাশন টাইম।

কি উটার আিকেটকচার: ির  ও িস েসসর, অপেকাড এনেকািডং (হাফম ান), ইনপুট/আউটপুট অপােরশন (িপিপআই/ে া াম আই/ও, ই ারা  ও িডএমএ

কৗশল), প ারালাল েসিসং, পাইপলাইিনং ,মাি েসিসং এর সং া।

মাইে া েসসর আিকেটকচার ও এ ােস লী া াম: িসিপইউ, এএলইউ, কে াল ইউিনট (িডজাইন এে াচ), ইে ল ৮০৮৫/৮০৮৬ আিকেটকচার, রিজ ার

াকচার, সগেম রিজ ার, ইন াকশন সট।এেস লী ল াং েয়জ া াম-গািণিতক ও লিজক াল া াম, ইনপুট/আউটপুট া াম।

মাইে াকে ালার ও িপএলিস :কে াল িসে ম ও মাইে াকে ালার এর সংগা, েয়াগে , সুিবধা, মাইে াকে ালার আিকেটকচার, িপএলিস এর েয়াগে ।

ই ারেফিসং ও পিরেফরালস: প ারালাল ও িসিরয়াল ই ারেফস, কী- বাড এনেকাডার, মাউস,িসআরিট ও এলিসিড িডসে  ি ার(ডটেমি , ই েজট ও

লজার), ইউএআরিট/ইউএএসআরিট,িসিরয়াল,প ারালাল ও ইউএসিব পাট, ওএমআর, ওিসআর, এমআইিসআর, িবিসআর, াট বড নার,লাইট পন,

াটার,মেডম।

কি উটার মইেটেন  ও াবলসিুটং: ি েভনিটভ ও কােরকিটভ মইনেটেন ,কি উটােরর িসে ম ইউিনট, মাদারেবাড, ট ও সেকট, বােয়াস, পাওয়ার সা াই

আউটপুট ভাে জ ও িসগনালস, মেমারী মিডউল, এ পানশন কাড, অপােরিটং িসে ম ইন েলশন, াইভার ইন েলশন, ইউিটিলিট স ওয় ার এর ব বহার।

কি উটার নটওয়াক: কারেভদ, নটওয়াক টেপালিজ, েটাকল, ওএসআই মেডল, িবিভ লয়ােরর কাজ ও ব ব ত নটওয়াক িডভাইস, িটিসিপ/আইিপ

েটাকল সুইট ।

ডাটা া িমশন: ডাটােরট, বড রট(B a u d r a t e ), চ ােনল ক াপািসিট, ব া উইথ, ি কুেয় ী ক াম, বজব া , ডব া ,. মডুেলশন, িডমডুেলশন,

িডিজটাল মডুেলশন টকিনকস, া িমশন মুড, া্ িমশন িসে ম, া িমশন িমিডয়া-গাইেডড (S T P UT P C o, , -a x i a l F i b e r,

Op t i c s ) ও আনগাইেডড িমিডয়া, সেটলাইট কিমউিনেকশন, ডাটা কিমউিনেকশন, ল ান,ম ান ও ওয়ান ।

ডাটা াকচার: অ াের উপ াপন ও কায ণালী, াক ও িকউ এর াকচার ও কায ণালী, াক এর েয়াগ , িরকারশন, িলংক িল । বাইনাির সাচ, ইনসাশন

সট।

া ািমং: া ািমং এর ধাপ, া ািমং ল াং েয়েজর কারেভদ, এলগিরদম, াচাট,

িস া ািমং: ডাটা টাইপ,অপােরটরসমূহ,কি শনাল ও লুিপং টেম ,এ াের ,পেয় ার, ফাংশন, াকচার, ি েসসর িডেরকিটভস, ফাইল, ািফ স।

অপােরিটং িসে ম: অপােরিটং িসে ম এর কাজ , কারেভদ , িলনা  অপােরিটং িসে েমর এর বিশ , েসস ম ােনজেম , মেমাির ম ােনজেম কৗশল,

সগেমে শন,ফাইল ম ােনজেম ।
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ডাটােবজ ম ােনজেম : িডিবএমএস, কারেভদ, সুিবধা ও অসুিবধা, ডাটা মেডল, ইআর মেডল ও িরেলশনাল মেডল, ফাইল অগানাইেজশেনর ধারণা,ইে ি ং

কৗশল এর ধারনা,িরেলশনাল ডাটােবজ িডজাইন-নরমালাইেজশেনর ধারনা, কােয়ির েসিসং এর ধারনা।

এি েকশন প ােকজ: ওয়াড েসসর-ডকুেম তির ও ফরেমিটং, টিবল, মে া, মইলমাজ করন, িয়ং, ফুটেনাট,িস ল, অবে  ইনসাট করা,ি ি ং ও পজ

সটআপ করন। ডিসট-ডাটািসট তির.ফাংশন/ফরমুলার ব বহার,সিটং, কােয়রী ও চাট তিরকরন ও উপ াপন।ডাটােবজ-ফাইল, টিবল,ডাটােবজ তির,ডাটা

এি  ও কােয়রী করন,ইউিটিলিট স ওয় ার।

ািফ ও মালিটিমিডয়া: সংগা, ািফক াল স ওয় ার কারেভদ, েত ক কােরর েয়াগে , মালিটিমিডয়া স ওয় ার কারেভদ, েত ক কােরর েয়াগে ,

মালিটিমিডয়া িডভাইস এর তািলকা ।

ই ারেনট ও আউটেসািসং: ই ারেনট, াউজার, সাচ ইি ন, ওেয়ব এে স, ইউআরএল, ইেমইল এর ব বহার, সাশাল িমিডয়া নটওয়াক,আউটেসািসং সংগা,

স াবনা, আউটেসািসং এর সমুহ, মােকটেপলস, একাউ খালা, উপািজত অথ উে ালেনর উপায়, ট বা জািলয়ািত, সেচতনতা ।

িশ াগত যাগ তা : িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং কি উটার টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং কি উটার সােয়  এ টকেনাললিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং

ডাটা টিলকিমউিনেকশন এ নটওয়াক টকেনাললিজ।

িবষয়: জনােরল মকািন (Ge n e r a l Me c h a n i c s )

কাডঃ ২১৫

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

 জনােরল মকািন  এর ধারনা,  ও েয়াজনীয়তা, এর তাি ক ও ব বহািরক ান। সেপ িনরাপ ামূলক ব ব ািদর েয়াজনীয়তা, িনরাপদ

কায াভ াস, সর ামািদর ব বহার, সংর ন ও র নােব ন।

 য পািতর বণনা, ণীিবভাগ ও ব বহার (েল-আউট, কািটং, ফিমং, পিরমাপক, টি ং ও মিশন টুলস)।

 ধাতু ও ধাতুর আকিরক, ধাতুর ব বহার ও ণীিবভাগ, গলন চু লী, তাপেশাধন ও তাপেশাধন চু লী।

 িবিভ ি য়ার (P r o c e s s ) নাম, ণীিবভাগ ও প িত সমূহ, সিয়ং, িচিপং, শয়ািরং, ফাইিলং, ি িলং, টািনং, বািরং, সিপং, িমিলং,

াইি ং, নারিলং, িরেভিটং, সা ািরং, িজং, ওেয়ি ং, বি ং, কারিলং, পাইপ িফিটংস, িডং, টুল ফরিমং ও ফািজং ি য়ায় ব ব ত মিশন ও

ইকুইপেম ।
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 বল ও পাওয়ার এর িববরন এবং ণীিবভাগ, বল েয়াগ প িত ও িননয়ন কাŠশল।

 িয়ং এর বণনা, েয়াজনীয়তা, িয়ং প িত ও সর াম, মকািনক াল া লন এর বণনা, েয়াজনীয়তা, প িত াকি ক এর নাবলী, মাট খরচ

িনণয় ও িব য়মূল  িনধারন।

 কুল া  ও লুি েক  বণনা, ণীিবভাগ, ব বহার ও নাবলী। ালানীর ণী িবভাগ, েয়াগ , নাবলী ও ধম।

 িজগ ও িফ ার এর বণনা, ণী িবভাগ ও ব বহার। িলিমট, িফট, টলাের , এলাউ  এবং ি য়াের  এর বণনা ও ণী িবভাগ।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং মকািনক াল টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং মকা িন টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং মাইন এ

মাইন সােভ টকেনালিজ ।

িবষয়: ওেয়ি ং অ া ফি েকশন (Welding & Fabrication)

কাডঃ ২১৬

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

1 . ওেয়ি ং অ া ফি েকশন সং া ও কারেভদ।

2 . ওেয়ি ং পিজশন, ওেয়ি ং কাযপ িত, জােড়র পা েদশ ত, ওেয়ি ং পিজশন।

3 . আক ওেয়ি ং িটসমূহ, িটরকারণ, িট িতকার।

4 . উ ম ওেয়ি ং তরীর শতাবলী, ওেয়ি ং কৗশল।

5 . ওেয়ি ং জােড়র িবকৃিত, িবকৃিতর কারণ, িবকৃিত দমেণর উপায়, িতকার।

6 . ওেয়ি ং া -এর কারেভদ, া  ব বহােরর উপকািরতা, উপাদান, কাযকািরতা।

7 . পালািরিট, পালািরিটর ধরণ, ব বহার।

8 . সংকর ই াত ওেয়ি ং, সংকর ই ােতর ণা ন, বিশ , সংকর ই াত ব বহােরর , কাযকািরতা।

9 . অেলৗহজ ধাতু ওেয়ি ং, উপেযাগীতা, িবেবচ  িবষয়।

1 0 . ম ানুয়াল মটাল কািটং, পাইপ কািটং, সিয়ং।

1 1 . সীট মটার শয়ািরং, ধাতু ি িলং, ি িলং িফড।

1 2 . গ াস ওেয়ি ং, গ াস ওেয়ি ং-এর িসিল ার পিরিচিত, গ াস পিরিচিত, িসিল ার র ণােব ণ।

1 3 . গ াস ম, ম-এর ধরণ, েমর তাপমা া, ম ব বহার কের ওেয়ি ং ও কািটং।

1 4 . গ াস ওেয়ি ং-এর িফলার মটাল, িফলার মটােলর ণী িবন াস, ব বহার।

1 5 . কা  আয়রণ, ইনেলস ীল, এলয় ীলসমূহ ওেয়ি ং।

1 6 . ওেয়ি ং ি িহিটং ও পা  িহিটং।
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1 7 . িটগ ওেয়ি ং মিশন ও সাজ সর াম, িটগ ওেয়ি ং কৗশল।

1 8 . িমগ ওেয়ি ং মিশন ও সাজসর াম, িমগ ওেয়ি ং কৗশল।

1 9 . সীম ওেয়ি ং মিশন ও সাজসর াম, িমগ ওেয়ি ং কৗশল।

2 0 . সাবমাজ আক ওেয়ি ং মিশন ও সাজসর াম, িমগ ওেয়ি ং কৗশল।

2 1 . ওেয়ি ং টি ং, টি ং-এর িবিভ  ধরণ।

2 2 . লাইফ ীল ডেভলপেম ।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং মকািনক াল টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িশপ িবি ং টকেনালিজ।

িবষয়: স মিকং (Dress Making)

কাডঃ ২১৭

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

1 . পাশাক তরীর কাঁচামাল (অ◌া◌ঁশ) ও (সুতা)।

2 . ব  গঠন ফি কস।

3 . ডাইং ি ্ি ং ও িফিনিশং।

4 . ব  িবে ষন।

5 . পাশােকর িণ িবভাগ।

6 . মানব দেহর অংশ সমুহ।

7 . পিটেকাট, াউজ, পায়জামা, শাট ও প াে র প াটান তরীকরণ।

8 . কাপড় িবছােনা ও কাটা

9 . সাধারণ সলাই মিশন।

1 0 . ি চ ও িছম।

1 1 . পায়জামা, পিটেকাট, শাট, প া  ও াউজ সলাই করণ।

1 2 . িসে ল িনেডল লকি ট মিশন, ওভারলক মিশন, বাটন হাল ও বাটন ি চ মিশন।

1 3 . ই ার লাইিনং ও ি িমংস।

1 4 . িফড মকািনজম, সার বার ও সার ফুট।

1 5 . সলাই মিশেনর সুই ও সুতা।

1 6 . পাশােকর িসং, িফিনিশং ও ই েপকশন।
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িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং ট টাইল টকেনালিজ /িডে ◌ামা ইন ইি িনয়ািরং গােম স িডজাইন এ  প াটান মিকং টকেনালিজ।

িবষয়: িসিভল াফিটং উইথ ক াড (Civil Drafting with CAD)

কাডঃ ২১৮

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

িয়ং িসট ত, ইি িনয়ািরং িয়ং এ ব ব ত লাইন ও িতক িচ , জ ািমিতক আকৃিত, ি মাি ক দৃশ  ও ি -মাি ক দৃশ , ল, েজকশন, ইেটর ব , িভি ,

দওয়াল, পেয়ি ং, াস, িসঁিড়, কলাম, বীম, সানেসট, কািনশ, ছাদ, ইমারেতর প◌ান, ইমারেতর এিলেভশন ও সকশনাল এিলেভশন, ইমারেতর ল আউট ও

ট  প◌ান, ল া ে প প◌ান, মু  হে  িচ , ব তল িবিশ  ভবন, বাথ েমর এবং রা াঘেরর িফকচার, ভ-ূগভ  আর িস িস জলাধার, সি ক ট াংক ও

সাকওেয়ল, রা া জরীপ ন া, ীজ ও কালভাট, পিরে ি ত দৃশ , া লন তরী। কি উটার ও অেটাক াড, অেটাক াড ইন ল ও ইং সিটংস,  কমা ,

মিডফাই কমা , ট ট লখা ও িবিভ  ধরেনর ডায়েমনশন অংকন, লয়ার তরী কের ইং, ইং এিডট করেত পারার ে  বক, হ াচ, ইনকুয়ারী, চ  ও ম াচ

পািটজ, কি উটােরর সাহােয ব তল ভবেনর প◌্যান অংকন, ব তল ভবেনর এিলেভশন অংকন, সকশনাল এিলেভশন অংকন, ছােদর াকচারাল ইং, িবি ং

কাঠােমার িবিভ  অংশ, ল-আউট প◌্যান,  প◌্যান, ল া প প◌্যান, িসঁিড়, দরজা, জানালা, রা াঘব, বাথ ম, িভি , জলাধার, সপিটক ট াংক ও

সাকওেয়ল, ইেলকি ক াল ল-আউট প◌্যান, ব তল ভবেনর রাজউক শীট, কি উটােরর সাহােয  ব তল ভবেনর 3 D অংকন, রনডািরং ও ি ি ং।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িসিভল টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং আিকেটকচার টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং

আিকেটকচার এ  ইি িরয়র িডজাইন টকেনালিজ।

িবষয়: মকািনক াল াফিটং উইথ ক াড (Mechanical Drafting with CAD)

কাডঃ ২১৯

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০
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িবষয় ব :

ইং ও াি ং, লাইন বা রখা, অ র ও সংখ া লখার প িত, ল, জ ািমিতক ইং, ইং এর িস ল, পিরমাপ ও সারেফস িফিনশ, েজকশন ইং, ওয়ািকং
ইং, সকশনাল ইং, মকািনক াল াফিটং এর েয়াগ , তেলর িবকাশন (Surface Development), যাি ক ব নী (Mechanical

fastener) িরেভিটং প িত, িফট ও টলাের  (Fit and Tolerance) পিুলওকাপিলং, িগয়ার, ি ং ও িরয়ািরং, ওেয়ি ং জাড়
(Welding Joint) ও তীক (Symbol), ইং শীট সংর ন নালী। কি উটার, ক াড ও ক াড স  ওয় ার, অেটাক াড টুলবার মনু, ট লখা,

িবিভ  িচে  ডায়েমনশন, অেটাক াড লয়ার, অেথা ািফক দৃশ , সারেফস মেডিলং, মিডফাই কমা , িসে ম ভিরেয়বল, ি িড িভউ, অেটাক াড র ািরং, টমে ট

ইং।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং মকািনক াল টকেনালিজ।

িবষয়: লাইভ ক িরয়ািরং অ া  ফািমং (Livestock Rearing and Farming)

কাডঃ ২২০

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

 গবািদপ র ।

 গবািদপ র বয়স ও িল  িভি ক নামকরণ।

 িবিভ  জােতর গ ।

 গ র জাত উ য়ন, ও সংকর জাত সৃি  করা।

 জনঅ ম গাভী বা বকনা/ছাগল/মিহষ িনবাচন, গাভী/ছাগল/মিহষ/বকনার জনেনি য় ও ঋতু চ ।

 জনেনর জন  উ ত নাবলী স  ষাঁড়/পাঁঠা িনবাচন, ষাঁেড়র/পাঠার জনেনি য়,বীয ও বীয সংর ণ ।

 াকৃিতক ও কৃি ম জনন এবং জনেন সাবধানতা।

 গবািদ প র দেহর বািহ ক আভ মতরীণ িবিভ  অ ।

 বাছুর পালন, সদ সূত বাছুেরর পিরচযা, বাছুেরর রাগ-ব ািধ িতেরাধ ব ব া।

 গাভী পালন, গাভীর বাস ান, খাদ , গাভীর পিরচযা।

 গভবতী বকনা বা গাভীর পিরচযা।

 বা া সেবর পর গাভীর য , গাভীর সুষম খাদ , সমস া, গাভীর িবিভ রাগ।

 গবািদপ র খাদ , খােদ র ণীিবন াস, প  খােদ র উপাদান।

 বিত গাভীর খাদ , ধ ছাড়ােনা গাভীর খাদ ।
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 গবািদপ র খাদ ত, গ র সুষম খাদ , গ র দানাদার খাদ  ।

 প  খােদ র জন  িবিভ  উ ত জােতর ঘাস চাষ ।

 গবািদপ র রাগ দমেন রাগ িনণয়, িচিকৎসা, ম াডকাউ রাগ ।

 গ মাটা তাজা করণ প িত।

 িবিভ  জােতর মিহষ, দশী,িবেদশী ও সংকর জােতর মিহেষর পিরিচিত ও বিশ ।

 িবিভ  জােতর ভড়া।

 গবািদপ র দিহক ওজন, িনয় েণ িবিভ  প িত।

 প  খােদ র ফডার গাছ (ফডার ি ) চাষ, ঁিট জাতীয় শষ  চাষ।

 হ ও সাইেলজ তির।

  খামােরর জন  ঘর, পিরক না ণয়ন,খামার ব ব াপনা।

 গবাদীপ র রাগ ও তার িতকার, সং ামক রাগ, প র িবিভ  ধরেণর পরজীিব, গবািদপ র িবষি য়ার। কারণ, ল ণ ও িতকার, চমেরাগ এবং

িচিকৎসা।

 খামাের উৎপািদত  বাজারজাতকরণ, ধ উপজাত তির।

২৭ ছাগল পালন, ছাগেলর খাদ , ছাগেলর খাদ  উপকরণ ও ছাগেলর ঘর।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং লাইভ ক টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং পাি টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং এি কালচার

টকেনালিজ।

িবষয়: পেশ কয়ার টকিনক (Patient Care Technique)

কাডঃ ২২১

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

১. এনাটিম িবষয়ক টাম সমহূ িবষেয় ান: মানবেদেহর অি  সমূেহর নাম ও গঠন, মাংসেপশীর ত  ও নাম, ংপৃে র গঠন ও কাযাবলী, ধমণী ও িশরার গঠন ও

কাযাবলী, াসতে র গঠন ও কাযাবলী, াস ােসর প িতর িববরণ।
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২. পিরপাক তে র পাচক রস সমহূ: পিরপাক তে র যকৃত, িপ থিল, অ াশয়, খাদ  হজম, সন ও িবপাক নালী,

রচনতে র অ সমূেহর নাম, মূে র গঠন ও উপাদান সমূহ, মূ তরী নালী সমূহ, মানব শরীেরর ইেলকে া লাইেটর কায নালী।

৩. াথিমক িচিকৎসা সমহূ: াথিমক িচিকৎসার সং া, জীবেনর জন  আশংকাজিনত ল ণ, াথিমক িচিকৎসার জন বিশ পির ার কৗশল, রশপাইেরটরী

িডে জ, র াইেরটরী এ াের , স রাগীর ব ব া, িসিভএ, িসিভিড, আরিটএ, কামা, আভ া িরন র রণ।

৪. নািসং: নািসং এর উ য়ন , পৃিথবীেত নািসং পশার দািয় , বাংলােদেশ া  পিরচযার াপট।

৫. কিমউিনিট াথিমক িচিকৎসা: াথিমক া  পিরচয া ও তার সং া, জাতীয় ও আ জািতক ভােব াথিমক পিরচয ার িব ার, কিমিনিটর সুিবধা ও অসুিবধা

সমূহ, ব াে িজং-এর কার ভদ, িবিভ কােরর নািসংএর কার ভদ।

৬. মাইে াবােয়ালিজ: মাইে া অগািনজমসমূহ ও তােদর গঠন, মাইে া অগািনজম জিনত রাগ সমূহ, অনুবী ণ যে র কারেভদ, িবিভ  অংেশর নাম, জীব

কােষর বৃি , জীব কােষর পুনঃসংেযাজন স েক ধারণা।

৭. রাগ সং ামন: রাগ সং ামেনর কারণ ও দােহর কারণ, ভষজ েয়র বণনা ও ঔষধ স েক ান, ভষজ মানব শরীের িবপাক ও কায ফল,

এি বােয়ািটকস, কিলনারিজক, নােকািটকস, এি েহলেমনিথক, এি  িহ ািমন, িভটািমন, িমনারাল ও আয়রণ স িকত ান।

৮. পিু : মানবেদেহ পুি র ভুিমকা, বাংলােদেশর সাভািবক পুি াি , ধ জাতীয় পুি , িতিদেনর পুি র চািহদা, খাদ ােণর অভাব জিনত রাগসমূহ, ডাইিরয়া

রােগর পুি  ও িতকার।

৯. সণায়তু : সণায়ুর কার ভদ, মি েকর সংি  িববরণ, ইি য় তে র কাযবলী, অ রা াি র কাযাবলী ও নাম, পু ষ ও মিহলার জননতে র িববরণ,

জননতে র কাযাবলী।

১০. নািসং কয়ার: র ও তার িতকার, অ ান রাগী ও প ু রাগীর নািসং, র রণ ও পাড়া, সপদংশন ইত ািদর িতকার, গভকািলন পিরচয  ও জ িনয় ন

এবং িটকা দােনর ান, ঘটনাজিনত রােগর াথিমক িচিকৎসা, র াইেরটরী এ াটাক ও হাট এ াটাক-এর াথিমক িচিকৎসা।

১১. জাতীয় দ তা িভি ক ান: নািসং-এর ইিতহাস ও তােদর সামািজক অব ান, জাতীয় ইংেরজী ভাষায় দ তা, িবিভ  কমে ে যাগােযাগ র ােথ ইংেরজী

িশ ার ব বহার, কমে ে টিলেফােন কথা বলা ও যাগােযােগর মাধ ম ে  দ তা উ য়ন, ব বহার ও পিরধীও বে র উপর িনেদশনা মেন চলা, শৃ লােবাধ ও

িনয়মানুবিততা স েক ান।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং পেশ কয়ার (নািসং) টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং মিডিসন টকেনালিজ।

িবষয়: াি ং অ া  পাইপ িফিটং (Plumbing and Pipe Fitting)

কাডঃ ২২২
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পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০

’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

1 . াি ং অ া  পাইপ িফিটং সং া, কারেভদ, ব বহার ও কমে ।

2 . াি ং ও পাইপ িফিটং কােজর ব ব ত টু স ও য পািত।

3 . াি ং ও পাইপ িফিটং কােজর িনরাপ া।

4 . াি ং ও পাইপ িফিটং কােজ ব ব ত মিশনারী।

5 . পিরমাপক যে র ব বহার ও র ণােব ণ।

6 . পাইপ, িজ আই পাইপ, িপিভিস পাইপ, ইউ িপিভিস পাইপ, িস আই পাইপ, আর িস িস পাইপ, এ াসেব স িসেম  পাইপ, ইনেলস ীল পাইপ,

ডাকটাইল পাইপ, কপার পাইপ, এম এস পাইপ, কাবন ীল পাইপ, লীড পাইপ, াি ক পাইপ।

7 . সার ও সােরর ব বহার।

8 . ম াশনারী কােজ ব ব ত য পািত।

9 . িবিভ  ধরেণর িফিটং সংেযাজন।

1 0 . সপিটক ট াংক, সাকিপট, ম ানেহাল।

1 1 . আক ওেয়ি ং, গ াস ওেয়ি ং, িজং, সা ািরং।

1 2 . িচ যুি , িসউয়ার লাইন িনমান, ািশং িস ান মরামত প িতর, িফ ার ব বহাের সমস ার কারণ এবং সমাধান, িবিভ ভা মরামত,

য়ংি য় ফেসট মরামত।

1 3 . বয়লার ও ি জার স েক অবগত।

1 4 . ইট, বািল, চুন, িসেম , ইেটর ব , কংি ট, মটায় (মশলা)।

1 5 . পা  (েরিসে ােকিটং পা , সি িফউগাল পা )।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িসিভল টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং কল াকশন টকেনালিজ/ িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িসিভল উড

টকেনালিজ।

িবষয়: আিকেটকচারাল াফিটং উইথ ক াড (Architectural Drafting with CAD)

কাডঃ ২২৩

পণূমান-১০০, সময়: ৩(িতন) ঘ া।

’’ক’’ িবভাগ, সংি (১২ িট থাকেব ৮ িট উ র করেত হেব), ৮x ৫=৪০
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’’খ’’ িবভাগ, রচনা মূলক (৮ িট থাকেব ৬ িট উ র করেত হেব), ৬x ১০=৬০

িবষয় ব :

িয়ং এর য পািত ও মৗিলক উপাদান: াফিটং কােজ ব ব ত য পািত ও সর ামািদ সমূহ, াফিটং কােজ ব ব ত য পািত ও সর ামািদ সমূেহর ব বহার, িয়ং

শীেট ল-আউট, িয়ং এর মৗিলক উপাদান সমূহ, িয়ং এর মৗিলক উপাদান সমূেহর বণনা, িয়ং&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&এ ব ব ত রখা সমূেহর

নাম ও ব বহার।

মু  হে  অংকন: সং া ,মু  হে  অংকন করার েয়াজনীয় য পািত ও সর াম,মু  হে  অংকন প িত, মু  হে  অংকেন পি েলর ব বহার।

ল ও অনপুাত: ল এর সং া ও কারেভদ, মানবেদহ িনভর ল এর বণনা,দৃশ মান ল এর বণনা,অনুপাত িক,িনমাণ সাম ীর অনুপাত এর বণনা,

কাঠােমাগত সাম ীর অনুপাত এর বণনা, িনমাণগত সাম ীর অনুপাত এর বণনা।

িভউ: সং া ও ণী িবভাগ, ণী িবভােগর বিশ , ণী িবভােগর অংকন ণালী, ণী িবভােগর পাথক ।

Building material and element: Material and Element এর বণনা।

ইমারেতর িবিভ  অংশ: সং া ও কারেভদ, , Foundation, Plinth ,Wall ,Column,
Floor, Door, Window, Arch, Stair, Stair Case, Railing, Sunshade, Lintel, Cornice, Roof, Parapet, Copying,
Building Finishes (Plaster, Painting, Burnish, Pointing), Building Services (Water & Electricity Supply,
Sewerage system, Air condition etc.), Sub-Structure & Super-Structure.

Architectural Drafting এর সং া ও সট সমূেহর নাম, ,
Architectural Drawing , Primary Drawing, Presentation Drawing, Working
Drawing, Detail Drawing Structural Drawing, Plaumbing Drawing & Electrical
নাম।

িবিভ  ধরেণর াপিত ক িয়ং ও াফিটং: P l a n S e c t i o n E l e v a t i o n,  & এর সং া ও বণনা T r a c i n g, এর বণনা ।

আবািসক ইমারত: সং া ও কারেভদ, সুিবধািদ, আবািসক ইমারেতর িবিভ  এিরয়া এর বণনা, ভি েলশন এর সং া ও কারেভদ এর বণনা,রা াঘর, টয়েলট ও

বাথ ম এর বণনা।

ব তল ইমারত: সং া ও বণনা,আনুসাি ক িয়ং এর বণনা, ল-আউট প◌্যান, ফ প◌্যান, ল া ে প প◌্যান,  প◌্যান এর বণনা।

পাসেপি ভ দশৃ : সং া ও কারেভদ।

ইমারত িনমান িবিধমালা: সং া ও েয়াজনীয়তা, িবিধমালাসমূহ এর বণনা।

http
://

dhak
a-

jo
bs.c

om

All Job Circular Website: Dhaka-Jobs.com

http://dhaka-jobs.com
http://dhaka-jobs.com/


সােভিয়ং: সং া ও কারেভদ এর বণনা।

Auto CAD: CAD এর বণনা, Auto CAD Software Install করা, Unit & Limit Setup.

CAD-2D: Drawing Environmevt এর বণনা, CAD এ Building এর Plan, Elevation & Sectionঅংকন।

CAD-3D: িবিভ  ধরেণর Tool Bar. Shade, Modify, Surface, 3D-Orbit, Solids, Object Snap, Render, Solid
Editing এর বণনা, Object এর মা া, View Port এর বণনা,2D ক 3D , ইমারেতর 3D View ত
Rendering.

ি ি ং: সকল ধরেনর ।

িশ াগত যাগ তা: িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং িসিভল টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং আিকেটকচার টকেনালিজ/িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং আিকেটকচার এ

ইনেটািরয়ার িডজাইন টকেনালিজ।

িবষয়ঃ করুআন ও তাজবীদ/িফ হ ও আরিব Qu r a n T a j b i d F i k a h A r a b i c(  & /  & )

কাড: ২২৪

পণূমান-১০০

( াির পেদর জন েযাজ )

‘ক’ িবভাগ

১। আল-কুরআনঃ

(ক) সূরা বাকার ১-১০০ আয়াত পয (খ) সূরা বু  (গ) সূরা ীন (ঘ) সূরা- হা (ঙ) সূরা আ’লাক

২। আল-হাদীসঃ

(ক) িকতাবুল ঈমান (খ) িকতাবুস সালাত

৩। আল-িফকহঃ

(ক) িকতাবুল হ (খ) িকতাবুয যাকাত (গ) িকতাবুত তাহারাত
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(ঘ) িকতাবুস সা ম

‘খ’ িবভাগ

৫। তাজবীদঃ

(ক) হািদয়াতুল অিহদ (স ূণ িকতাব) (খ) জামালুল কুরআন (স ূণ)।

িশ ক িনব ন পরী ার িসেলবাস : কেলজ পযায়

িশ ক িনব ন পরী ার িসেলবাস : কেলজ পযায়

সিূচ

িবষয় িবষয় কাড

ক. আবিশ ক িবষয় (Compulsory Subject): ৪০০

i বাংলা (Bengali)

i i ইংেরিজ (English)

i i i গিণত (Mathematics)

i v সাধারণ ান (General Knowledge)

খ. ঐি ক িবষয় (Optional Subject):

1 . বাংলা (Bengali) ৪০১

2 . ইংেরিজ (English) ৪০২

3 . অথনীিত (Economics) ৪০৩

4 . রা িব ান (Political Science) ৪০৪
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িবষয় িবষয় কাড

5 . ইিতহাস (History) ৪০৫

6 . ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত (Islamic History & Culture) ৪০৬

7 . দশন (Philosophy) ৪০৭

8 . সমাজ িব ান (Sociology) ৪০৮

9 . Social Welfare/Social Work) ৪০৯

1 0 . মেনািব ান (Psychology) ৪১০

1 1 . সং তৃ (Sanskrit) ৪১১

1 2 . পদাথিবদ া (Physics) ৪১২

1 3 . রসায়ন (Chemistry) ৪১৩

1 4 . গিণত (Mathematics) ৪১৪

1 5 . ািণিবদ া (Zoology) ৪১৫

1 6 . উি দিব ান (Botany) ৪১৬

1 7 . ভূেগাল ও পিরেবশ িব ান (Geography & Environmental Science) ৪১৭

1 8 . পিরসংখ ান (Statistics) ৪১৮

1 9 . মৃি কা িব ান (Soil Science) ৪১৯

2 0 . Home Economics) ৪২০

2 1 . ব ব াপনা (Management) ৪২১
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িবষয় িবষয় কাড

2 2 . িহসাব িব ান (Accounting) ৪২২

2 3 . িবপণন (Marketing) ৪২৩

2 4 . িফন া  (Finance) ৪২৪

2 5 . াগার ও তথ  িব ান (Library and Information Science) ৪২৫

2 6 . আরিব-কেলজ (Arabic-College) ৪২৬

2 7 . ইসলাম িশ া (Islamic Studies) ৪২৭

2 8 . পািল (Pali) ৪২৮

2 9 . আরিব-মাদরাসা (Arabic-Madrasa) ৪২৯

3 0 . কৃিষ (Agriculture) ৪৩০

3 1 . Computer Science) ৪৩১

3 2 . কি উটার অপােরশন-িবএম (Computer Operation-BM) ৪৩২

3 3 . িহসাবর ণ – িবএম (Accounting -BM) ৪৩৩

3 4 . ব াংিকং – িবএম (Banking -BM) ৪৩৪

3 5 . – িবএম (Entrepreneur Development-BM) ৪৩৫

কেলজ পযায়

(উ  মাধ িমক িবদ ালয়, কেলজ, মাদরাসা, ব বসায় ব ব াপনা ইনি িটউট ও কিৃষ িডে ামা ইনি িটউট িত ােনর ভাষক / ই া র (েটক) পেদ িনব েন ই কু

সকল াথীেদর জন )

আবিশ ক িবষয় (Compulsory Subject)
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িবষয় কাড: ৪০০

পূণমান-১০০, সময় : ১ ঘ া

ক. বাংলা (Bengali): ২৫

ভাষারীিত ও িবরাম িচে র ব বহার, বাগধারা ও বাগিবিধ, ভুল সংেশাধন বা করণ, যথাথ অনবুাদ ও িশেরানাম, সি  িবে দ, কারক িবভি , সমাস, ত য়

িবন াস, সমাথক ও িবপরীতাথক শ , ােয়ািগক েয়াজনীয়তা (িবরাম িচ , বাগধারা, সি , কারক, সমাস, কারক িবভি , ত য়) ভৃিত।

খ. ইংেরিজ (English): ২৫

Errors in composition, Fill in the blanks with appropriate preposition, Uses of article, verbs, Identify
appropriate translation from Bengali to English, Identify appropriate title from story, article,
Transformation of sentences, synonyms and Antonyms, completing sentences, Idioms and phrases.

গ. গিণত (Mathematics): ২৫

পািটগিণত: সূ  ও িনয়মাবলী (পািটগিণত স ীয়) গড়, ঐিকক িনয়ম, লসা , গসা , শতকরা, সুদকষা, লাভ- িত।

বীজগিণত: উৎপাদক, বগ ও ঘনস িলত সূ াবলী ও েয়াগ, গসা , বা ব সমস া সমাধােন বীজগািণিতক সূ  গঠন ও েয়াগ, সূচক ও লগািরদেমর সূ  ও েয়াগ,

অনুপাত ও সমানুপাত।

জ ািমিত: পিরিমিত ও ি েকানিমিত স িকত সাধারণ ধারনা, িনয়ম ও েয়াগ।

ঘ. সাধারণ ান: ২৫

১. বাংলােদশ স িকত িবষয়

২. আ জািতক িবষয় ও চলিত ঘটনাবলী

৩. িব ান, যুি , পিরেবশ এবং রাগব ািধ স িকত মৗিলক ান।

িব ািরত িবষয়াবলী :

বাংলােদেশর ভূ কৃিত, জলবায়ু, পিরেবশ, ইিতহাস, ভাষা আে ালন, মুি যু , সভ তা, সং ৃিত, বাংলােদেশর অথনীিত, স দ (বন, কৃিষ, িশ , পািন),

যাগােযাগ ব ব া, বাংলােদেশর সমাজ জীবন, সমস া, জনিমিতক পিরচয়, রা , নাগিরকতা, সরকার ও রাজনীিত, সরকাির ও বসরকাির ল , নীিত, পিরক না

(অথৈনিতক, সামািজক, া  ও িশ া), কমসূিচ, আ জািতক স ক, মানব স দ উ য়ন, িব ভৗগিলক পিরিচিত, জলবায়ু পিরবতন ও েযাগ, নবায়ন যাগ
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শি , জািতসংঘ, আ িলক ও অথৈনিতক সংগঠন, পুর ার ও স াননা, আ জািতক মূ া সং া , আ জািতক রাজনীিত ও আনুষি ক িবষয়াবলী, া , িচিকৎসা,

তথ , যাগেযাগ ও যুি , াত িহক জীবেন িব ান (পদাথ, রসায়ন ও জীব িব ান সংিশল ) সাধারণ রাগ ব ািধ ও পিরেবশ িব ান সংিশল ।

কেলজ পযায়

(উ  মাধ িমক িবদ ালয়, কেলজ, মাদরাসা, ব বসায় ব ব াপনা ইনি িটউট ও কিৃষ িডে ামা ইনি িটউট িত ােনর ভাষক / ই া র (েটক) পেদ িনব েন ই কু

সকল াথীেদর জন )

ঐি ক িবষয় (Optional Subject)

িবষয়ঃ বাংলা (Bengali)

িবষয় কাড- ৪০১

পণূমান-১০০

১. িনচিলিখত রচিয়তােদর জীবনী ও উে খেযাগ  রচনাবিলঃ চ ীদাস, মুকু রাম, আলাওল, ভারতচ , ঈ রচ  িবদ াসাগর, মধুসূদন দ , বি মচ  চে াপাধ ায়,

মীর মাশাররফ হােসন, কায়েকাবাদ, রবী নাথ ঠাকুর, মথ চৗধুরী, শরৎচ  চে াপাধ য়, কাজী নজ ল ইসলাম, জসীম উ ীন, জীবনান দাশ। ২. বাংলা

সািহেত র িবিভ  ধারাঃ পদাবিল, ম ল কাব , জীবনী কাব , রামাি ক উপাখ ান, অনুবাদ কাব , দাভাষী কাব , মহাকাব , গীিত কিবতা, উপন াস, নাটক,

ছাটগ । ৩. বাংলার ব াকরণ ও রচনাঃ ক. বাগধারা খ. সমাথক শ  গ. িবপরীতাথক শ  ঘ. ছ , অলংকার ঙ.ণ-  িবধান ও ষ-  িবধান, বাংলা বানােনর িনয়ম

ইত ািদ। ৪. বাংলা ভাষার সাধারণ পিরচয় (ইিতহাস)। ৫. বাংলােদেশর সািহত ঃ কিবতা, উপন াস, নাটক, ছাটগ ।

িবষয়ঃ ইংেরিজ (English)

কাডঃ ৪০২

পণূমান-১০০

1. History of English Literature: Candidates are required to have a general knowledge of English
Literature from Elizabethan period to Modern period i.e. Christopher Marlowe to T.S. Eliot
with special reference to the major movements and genres during different period.

2. Literary terms: Epic, drama, novel, tragedy, comedy, tragi-comedy, short story, romance,
allegory, ode, ballad, lyric, pastoral poetry, dramatic monologue, elegy, sonnet, mock-epic,
satire, three unities, miracle and morality plays, fable, interlude, soliloquy, poetic justice,
parable.

3. Figures of Speech: Simile, metaphor, image, irony, analogy, symbol, conceit, wit,
personification, hyperbol, paradox, epigram, climax, anti-climax.
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4. Individual Authors: Candidates are expected to be familiar with the major works of the
following authors – i. William Shakespeare, ii. John Milton, iii. Jonathan Swift, iv. Alexander
Pope, v. Charles Dickens, vi. William Wordsworth, vii. S.T. Coleridge, viii. John Keats, ix. P.B.
Shelley, x. Byron, xi. E.M.Forster. xii. Bernard Shaw and xiii. T.S. Eliot.

5. Formal letter, letter to editors, complaint, request, job application
6. Summary writing
7. Grammar

Any two from the following terms: i. Changing words from one parts of speech to another and making
sentence with them. ii. Synonyms and Antonyms and making sentences with them. iii. Completing
sentences.

িবষয়ঃ অথনীিত (Economics)

কাডঃ ৪০৩

পণূমান-১০০

Micro Economics

1. Introduction: Definition, nature and scope of Economics, Micro Economics and Macro
Economics. Positive Vs. Normative Economics. The basic problems of Economic organization.
Production and exchange. Production possibility frontier. The market mechanism.

2. Supply and Demand: Concept of supply and demand and their determinants. Market
equilibrium and shifts of market equilibrium. Consumer’s and producer’s surplus. Concepts
and measurements of various elasticity of demand and supply.

3. The Theory of Consumer Behavior: Utility-total and marginal utility, cardinal and ordinal utility.
Law of diminishing marginal utility. Equimarginal principle and derivation of demand curves.

4. Theory of production: Production function. Fixed Vs. variable factors of production. Short run
and long run, total, average and marginal product. The law of diminishing returns; Returns to
scale, technological change.

5. Theory of Cost and Revenues: Short and long run cost functions. Implicit and opportunity cost.
Fixed and variable costs. Total, average and marginal cost. Envelope curves. The link between
production and economic profit. Profit maximizing conditions.
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6. Market: Perfect competition and monopoly, short and long run equilibrium of firm and
industry, Profit maximization, Shut down condition, Resource allocation and economic
efficiency.

Macro Economics

1. Macro Economics Overview: Objective and instrument of macroeconomics. Fundamental
concepts of macroeconomics. Potential GNP. GNP gap, Okun’s law, natural rate of
unemployment. Business cycles. Budget deficit and international deficit, aggregate demand
and aggregate supply.

2. National Income Accounting: Circular flow of income. Injections and leakages, Different
concepts of national income-GNP, GDP, NNP, NI at factor price, market price and constant
price, personal income, disposable income, real and national GDP. Net Economic Welfare
(NEW): The Consumer Price Index (CPI) & the GDP Deflator. The methods and problems of
computing national income.

3. Consumption and Saving Function: Concepts of MPC, APC. MPS, APS. Short run and long run
viewkuznet’s Puzzle.

4. Inflation: Measures of inflation, causes of crutlation, source of inflationary pressure,
consequences of inflation, deflation.

5. Money and Monetary Policy: Meaning of money, different concepts of money (M1. M2. M3),
credit creation by banking system, function of money, demand and supply of money, velocity
of money, long run impact of money on prices, short run impact of money on output,
changes in income velocity, monetary policy.

6. Fiscal Policy: Theory of fiscal policy, relationship of fiscal policy to monetary policy. problems
in implementing fiscal policy

িবষয়ঃ রা িব ান (Political Science)

কাডঃ ৪০৪

পণূমান-১০০

1. Political Science: Nature, Scope and Method and its relation to other Social Sciences. b.
Selected Thinkers: Plato, Aristotle, Machievelli, Hobbes, Locke, Rousseau, J.S.Mill and Karl
Marx. c. Comparative Political Systems: U.K, U.S.A. d. Constitution: Its meaning and
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significance: Methods of establishing constitution. Requisites of a good constitution.
Comparative study of constitutional features of U.K., U.S.A; India and Bangladesh. e. Forms
of Government: Democracy and Dictatorship; Unitary and Federal: Parliamentary and
Presidential Governments. Organs of Government: Legislature: Executive and Judiciary:
Separation of Powers; Electorate: Political Parties and Public Opinion. f. Emergence of
Bangladesh: Language Movement of 1952: Elections of 1954; Autonomy. Movement and the 6
– Point Programme: Mass upsurge of 1969; Election of 1970; War of Liberation and birth of
the new nation. Bangladesh Constitution 1972; Major features; Working and amendments.
g. Major Political Trends: Awami League Government; Military intervention and the Zia
Regime; Ershad Rule and the struggle for democracy: The role of political parties; Elections of
1991, 1996 and 2001 and the formation of Parliamentary Government.

িবষয়ঃ ইিতহাস (History)

কাডঃ ৪০৫

পূণমানঃ ১০০

Part-1: History of Bengal (Selected topics)

1905. Pala rule in Bengal: Rise of the Palas; Dharmapala, Devapala and Mahipala l, b. The
Mauryan Empire: Sources of Mauryan History, Chandragupta Maurya: Origin life, extent of his
Empire, administrative system and achievements. c. The Gupta: Rise of the Guptas,
Chandragupta-l, Samudragupta. Chandragupta – 11 (Vikramaditya of the Legend), the
Account of Fa-hien, Gupta administration, Gupta Civilization. Golden Age of Ancient India,
Later Gupta Kings and the Downfall of the Guptas. d. Muslim Rule in Bengal : Bakhtiyar
Khalji, Iliyas Shah, Alauddin Hussain Shah; Mughal occupation of Bengal and the Bara
Bhuiyas, Shayesta Khan and Murshid Quli Khan. e. British rule in Bengal: Battle of Palashi,
Permanent Settlement. Reform movement in Bengal, Partition of Bengal, 1905.

Part-2: History of the Indian Sub-continent (Since 1526) (Selected topics): a. History of civilization: Indias
valley and Vedic civilization; b. Mughal rule: Babur, Humayun and Sher Shah, Akbar, Jahangir,
Shahjahan, Aurangzeb, fall of Mughal rule. c. British rule: Battle of Buxer and the grant of Diwani:
Consolidation of British rule: Waren Hastings and Cornwallis, Expansion of British rule Wellesley and
Dalhousi, Social and Administrative reforms : Ripon and Bentinck, War of 1857. Growth of Nationalism:
Indian National Congress, the Muslim League, Swadeshi and Khilafat Movements. Acts of 1919 and
1935, Lahore Resolution and the Partition of 1947.
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Part-3: Emergence of Bangladesh: Language Movement of 1952. Election of 1954 and the United Front
Ministry. Six-point movement and the mass upsurage of 1969, in Liberation war and the Emergence of
Bangladesh 1971.

িবষয়ঃ ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত (Islamic History & Culture)

কাডঃ ৪০৬

পণূমান-১০০

1857. Social, political and economic conditions of Arabia at the time of the advent of Islam. b.
Rise of Islam: Prophet Muhammad (Sm.), the pious Caliphate. c. The Ummayads: Muabivah,
Abdut Malek, Al-Walid, Umar bin Abdul Aziz, fall of the Ummyads. d. Rise of the Abbasids :
Al-Munsur, Harun-ur Rashid, Al Mamun fail of the Abbasids. e. Rise and Fall of Muslim Rule
in Spain. f. Arab conquest of Sind, Mahmud Ghaznavi, foundation of Muslim rule in India:
Muhammad Ghori. Qutubuddin Aibak, Iltutmish, Balban, Alauddin Khalji, Muhammad bin
Tughluq, fall of the Delhi Sultanate. g. Advent of the Mughals: Babor, Humaun and Sher
Shah, Akber, Jahangir. Shalijahan, Aurangeb, Advent of the Europeans: Battles of Palashi and
Buzar, War of Independence, 1857. h. Religion : Five pillars of lslam The Quran, Hadith, Four
Sunni Schools of law, Shifilcs, Kharijites. Mutazilites, Ashantes, Kuslim Jurisprudence. i.
Muslim art: Attitude of Islam Towards Art and Painting – Early paintings in Islam : Sources &
Subject-Niatter of Muslim painting, Schools of painting and their Characteristics. j. Pattern of
Muslim architecture : Prophet’s Mosque at Madinah. Great Mosque of Damascus- Place of
Qusayr Amra. Cardova Mosque. Abbasid Mosques at Samarra, Shahi Jam E Mosjid. Delhi-Taj
Mahal of Agra, 60 Dorned Mosque at Bagerhat, Panch Bibi’s Tomb at Lalbagh (Dhaka).

িবষয়ঃ দশন (Philosophy)

কাডঃ ৪০৭

পূণমানঃ ১০০
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(i) Introduction: The nature and scope of philosophy, its relation to science, religion and life. (ii)
Epistemology Rationalism, Empiricism, Criticism (kant) and Intuitionism. Idealism Vs. Realism. (iii)
Theories of Evolution: Creation and Evolution, Mechanical and Emergent Evolution. (iv) Theories of
Reality: Spiritualism, Materialism and Idealism, Monism and Pluralism. Philosophy of Mind : Mind as a
substance, The Idealist and the Materialist theories of the self. Theories of the mind body relation.
(vi) God: Deism, Pantheism and theism, Proofs for the Existence of God. (vii) Traditional Logics:
Definition; Deductive and inductive logic, sentence and proposition A.E.LO, Propositions. Different
aspects of syllogism. (viii) Symbolic Logic: What is symbolic Logic, Truth and Validity, Different kinds of
Arguments, Truth Table, Formal Proofs of Validity. (ix) Some Theological Trends of Muslim philosophy:
The Qadarites, The Jabarites, The Mutazilas and The Asharites and their Philosophical views. (x) The
Muslim Thinkers: AI-Kindi, Al-Farubi, lbn-e-Sina and Al-Ghazali. (xi) Indian Philosophy : The
philosophy of Charaka, The Buddhism and the philosophy of Vedanta. (xii)Moral Theories : Moral
Judgement, Motive and Intension. Theories of Moral Standard: Perfectionism, Kants theory of
categorical Imperative, Hedonism and Utilitarianism. (xiii) Some Contemporary Trends: Existentialism,
Analytic Philosophy and Pragmatism.

িবষয়ঃ সমাজিব ান (Sociology)

কাডঃ ৪০৮

পণূমানঃ ১০০

(i) The Sociological Perspective: The origins and growth of sociology, nature and
scope, theoretical perspectives. Sociology and other social sciences. (ii) The
Process of Sociological Research : Sociology and scientific research, the research
process, Sociology as science, research method and techniques. Objectives and
ethics in social research. (iii) Culture: Definitions, components of culture, the
diversity and unity of culture, cultural integration and cultural change. (iv) Social
Institutions: Family and marriage, definitions, forms and functions of family, types
of marriage, recent trends in family and marriage; Economic Institutions:
Contemporary economic systems capitalism, socialism, economic system of
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developing countries property; Political Institutions : state, political systems,
power, authority, leadership, political parties, bureaucracy, nature of civil society
and democratization in developing countries; religion: definition, varieties
theories, religion and social change, mass media, growth of media press radio,
television, internet, impact of mass media and global culture. (v) Society and
Social Structure: The Units of social structure-status role groups, institutions;
types of societies: hunting and gathering societies. Horticultural societies, pastoral
societies, agrarian societies, industrial societies, post industrial/post-modern
societies. (vi) Social Differences and Social Inequality: Principles of stratification
major forms: slavery, estate, caste, class and status group: theories of
stratifications: functionalist theories, conflict theories, Lens Ki’s theory. Social
structure and differentiation; by age, gender, ethnicity, social class and social
mobility: stratification pattern in Bangladesh. (vii) Socialization: Definitions,
formation of the self-James cooley and the social self, mead and the self process,
Goffman and the presentation of self; Socialization process, agents of
socialization. (viii) Deviance and Social Control: Nature of deviance and crime.
sociological theories of crime and deviance; Social control – agencies of social
control : Religion, art, public opinion, education, mass media custom and law,
state and government. Family, Agencies of social control with particular reference
to Bangladesh. (ix) Population, People and Their Environment: Basic demographic
concepts, the growth of populations, theories of populations, composition of the
population. Population patterns in modern and developing nations; population
resources and the environment; human impact on the natural world;
environmental movements. (x) Urban Development and Community: Urban
versus rural life- the origin and growth of the cities, urbanization after the
industrial revolution, urban life and change, metropolitan problems and the urban
crisis. (xi) Social change: Definitions, sources of change, social change and
modernization. Types of change major theories of change: change, progress and
evolution. Social History of Bangal : Impact of Muslim rule, British rule and its
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impact, developments of middle class, emergence of Bangladesh, tribes of
Bangladesh. Racial characteristics of the population of Bangladesh, rural
development in Bangladesh, role of BARD and other similar organizations in rural
development including NGO’s.

Social Welfare/Social Work)

কাডঃ ৪০৯

পণূমান-১০০

1. Definition, objectives, history and scope of modern Social Welfare and Social work. Religious
teachings and Welfare-Islam, Hinduism. Buddhism- Christianity. b. Nature of social work in
pre and post industrial society with special reference to lndo-Pak-Bangladesh sub-continent.
c. Industrial Revolution and its impact on social life : the emergence of new social problems
and social services, d. Basic human needs : Food, clothing, shelter, health, education and
their bearing on human life and welfare, with special reference to Bangladesh. e. Major social
evils and social problems in Bangladesh: poverty, unemployment, ill health, beggary, over-
population, illiteracy, drug addiction, crime and delinquency, slum and urban problems,
family violence, child labour, gender discrimination, immoral trafficking, their causes, effects
and remedies. f. Constitutional guarantee of social welfare and social security in Bangladesh,
Social welfare in the national five year plans of Bangladesh g. Definition, scope, principles
and significance of Social Case work, Social Group Work- Community Organization and
Community Development. h. Social Case work as a problem-solving process its elements,
steps methods and significance of Rapport. i. Social Group Work. Community Organization
and Community Development as a problem solving process: its elements, steps, methods and
importance. Definition and role of Social Administration. Social Research and Social Action in
promoting Social Welfare in Bangladesh. k. Significance of Social legislations to bring about
Social reforms in Bangladesh. l. Some national NGO’s and international agencies working in
Bangladesh: Their composition, role, contribution and future prospects in national
development: BRAC, Grameen Bank, Proshika, ADAB, Bangladesh Diabetic Association.
Bangladesh Probin Hitoishi Shangha, CARE, World Vision, Bangladesh Red Crescent Society.

িবষয়ঃ মেনািব ান (Psychology)

http
://

dhak
a-

jo
bs.c

om

All Job Circular Website: Dhaka-Jobs.com

http://dhaka-jobs.com
http://dhaka-jobs.com/


কাডঃ ৪১০

পূণমানঃ ১০০

1. Introduction: Definition and nature of Psychology. Psychology as a Science. Fields of
Psychology: Experimental, Physiological, Clinical, Counseling, Industrial, Educational, Social
and Development Psychology. Methods of Psychology: Experimental, observational, Clinical,
Case histories, Survey Method.

2. Learning: Definition and nature of Learning. Factors of Learning. Classical Conditioning,
Operant Conditioning, Cognitive Learning, Latent Learning, Insightful Learning: Memory and
forgetting, Ways of measuring memory. General causes of forgetting.

3. Perception: The nature of Perception. Selectivity in Perception.
4. Form Perception: Figure and ground, contour, Perceptual organization. Depth perception:

Monocular and Binocular cues to depth perception. Perception of movement, Illusion and
Hallucination.

5. Motivation and Emotion: Defining Motivation, Motivation Cycle, and Classification of motives,
Biological motives, Social motives, and Motivation theories. Nature of emotion, Theories of
emotion, Physiological changes in emotion. Behavioral changes in emotion, Dealing with
emotional behaviour.

6. Personality and Intelligence: Nature of Determinants and Measuring of personality. Type of
personality. Definition of Intelligence. Concept of I.Q. Measurement of Intelligence.

7. Socialization: Nature of Socialization. Process and agents of socialization. Effect of
Socialization. Impact of Culture on Personality.

8. Attitude and Job satisfaction: Characteristics and components of attitude. Formation and
change in attitude. Measurement of attitude and Job satisfaction.

9. Measurement and Evaluation : Need for measurement. Goals of the student evaluation
system. Characteristics of objective and Essay type tests.

10.Group and intergroup behaviour: Group dynamics, crowds, Rumour. prejudices. Group
cohesiveness, Sociometry inter group behaviour Conflict commitment, power and politics.

11.Leadership: Definition approaches to the study of leadership, functions and types of leaders;
Effective leadership and its determinants. Leadership theories.

12.Psychology of being a teacher: Characteristics and behaviours of effective teacher. Teacher as
a Learner, Teacher-Student interaction, Teacher Centered approach to learning.

িবষয়ঃ সং তৃ (Sanskrit)
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কাডঃ ৪১১

পণূমান-১০০

১. অনবুাদঃ ক. বাংলা অথবা ইংেরিজ থেক সং ৃত অনুবাদ। খ. সং ৃত থেক বাংলা অথবা ইংেরিজেত অনুবাদ।

২. ব াকরণঃ সি , কারক ও িবভি , সমাস, আটমান পদ িবধান, ী ত য়, অব য় এবং তি ত।

৩. ছ করণ (P o s o d y t) ই ভজরা, উেপ  ভজরা িব ণমালা, িশখারানী, মািলিন, বাস াতীলাকা, রােথা াতা, হািরনাল, বামশা িবলা, ম া া

িচরা, ভুজং গা ায়াতা, আযশািলিন, শা লািবি িরতা।

৪. সািহত ঃ ভাসাবাদা া, অিভ ান শকু লা, মঘদূত, িকরতূযিনয় কাে -১।

৫. সং তৃ সািহেত র ইিতহাস।

িবষয়ঃ পদাথিবদ া (Physics)

কাডঃ ৪১২

পণূমান-১০০

1. Vectors: Scalar triple product: Vectors triple product, scalar and rector fields, gradient,
divergence & curl and their physical significance.

2. Mechanics: Newton’s laws of motion: Force, definition and units: Frictional force: Centripetal
and centrifugal forces. Work, energy and power: Definitions, Work done by constant force.
Work done by variable force, kinetic energy; potential energy and principle of conservation of
energy, Mass-energy relation, Freely falling body

Collisions : Impulse and momentum. Conservation of liner momentum. Elastic and inelastic collisions.
Rotation: Angular velocity. Angular acceleration. Uniformly accelerated angular motion, Torque, Kinetic
energy of rotation, Moment of inertia. Gravitation. Newton’s law of gravitation, Cavendish’s and Boys
exnerimeoi for determination of G, Variation in acceleration due to gravity, Gravitational field and
Gravitational potential, Simple and compound pendulum.
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3. Properties of Matter : Elasticity: Stress and strain, Hock’s Law, Determination of Young’s
modulus and rigidity modulus, Torsion of a cylinder, Bending moment and cantilever. Surface
Tension: Molecular concept, Surface energy and surface tension, Angle of contact,
Determination of surface tension by capillary method. Viscosity: Streamline and turbulent
motion, Bernoulli’s equation, Poiseull’s equation, Determination of co-efficient of viscosity
using capillary flow method.

4. Wave and sound: Transverse and longitudinal wave, Traveling and stationary wave,
Resonance. Sources and propagation of sound – Velocity of sound, Beat, Doppler effect,
Transverse vibration of a string, sonometer, Kundt’s tube, Resonance air column, Ultrasonics.

5. Heat, Thermodynamics and Kinetic Theory of Eases Thermometer,Thermodynamics Resistance
thermometers, Thermocouple Thermalexpansion. Mechanical equivalent of heat, Quantity of
heat, Specific heat and heat capacity. Transfer of heat: Condiction, Determination of
conductivity by Sea method, Convection, Radiation. Siefen-Boltzman law. Thermodynamics:
First law of thermodynamics. Difference between Cp and Cv for an ideal gas, Adiabatic
process for an ideal gap, Second law of Thermodynamics Reversible and irreversible
processes, Carnot cycle, Efficiency of I engine, Joule-Thompson effect. Kinetic theory of
gasses: Basic assumptions Equation of State of an ideal gas, Kenetic interpretation of
temperature and pressure, Mean free path, Vander Waal equation.

6. Electricity and Magnetism: Charge and Matter, Electric field, Point charge in an electric field,
Dipole in an electric field. Gauss’s law and Coulomb’s law: Application to a spherically
symmetric charge distribution and charge sheet; Electric potential: Potential and field
strength, Potential due to a point charge, Due to a dipole, Calculation of E from V.
Capacitance and dielectric: Calculation of capacitance, Dielectric and Gauss’s law, Energy
storage in dielectric. Current and circuits: Ohm’s law, Receptivity and atomic view.
Electrometric force, Kirchoff’s law whetstone bridge, Potentiometer. Magnetic field: definition
of B, Ampere’s law, Biot-Savart law–. Magnetic force on a current, Torque on a current loop,
Electric meters. Faraday’s law: Inductance, Energy density and the magnetic field
Diamagnetism, Paramagnetism and Fero-magnetism. Electromagnetic Oscillation: LC
oscillation, Maswell’s field equations. Alternating current: Alternating emf, LCR Circuit,
Effective or RMS value of alternating voltage and current.

7. Optics : Nature and propagation of light : Light and the electromagnetic spectrum, Velocity of
light, Huygen’s principle and the laws of reflection and refraction. Total internal reflection.
Interference and Diffraction: Young’s experiment, Coherence. Michelson’s in- terferomater.
Diffraction from single slit, double slit and grating, X-ray diffraction and Bragg’s law.
Polarisation: Plane polarisation, Circular Polarisation. Polarisation.
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8. Modern Physics: Theory of relativity Postulates of special theory, Lorentz transformation.
Quantum Physics: Radiation. Planck’s radiation formula, Photoelectric effect, Compton effect,
Bohr’s theory and hydrogen atom De Broglie matter wave, Uncertainity principle.

9. Nuclear Physics: The atomic nucleus: Nuclear constituents. Force between nucleus and nuclear
radius, Binding energy and mass defect radioactivity. Fusion and fission : Elementary idea,
nucleus reactors. Elementary Particles : General idea, Particle accelerators.

10.Solid State Physics: Crystalline nature of solids : Bind theory of solids. Semi-conductors, Diode
and transistor.

11.Quantum Mechanics: Physical Basis: Failures of classical mechanics and emergenceof quantum
mechanics. Bohr atom model and Old quantum theory; Unitization of the phase integral, The
particle in a box, Shortcomings of the old quantum theory, Wave particle duality, De Booglie
wavelength. The Basic Concept of Quantum Mechanics: The uncertainty principle. Postulates
of quantum mechanics: (a) Interpretive postulates and (b) Physical postulates (i) The
correspondence principle and (ii) The complementary principle; Operators and its properties.
Eigenfunctions and Eigenvalues, Scalar product of two functions and orthogonality relations of
any function (x); The Heisenberg uncertainty relations for arbitary observables, Momentum
eigenfunctions, Completeness.

12.Electronics: History of electronics: Electronic vs. Electricity, Vacuum diode, triode- I
Semiconductor Diode Semiconductor diode, P-n junction forward /reverse bias. I.V curve,
Diode equation, Ge and Si diode, Breakdown: Avalanche and Zener mechanism. PIV rating,
DC and AC resistence. Load line ard Q-point, Diode equivalent, Circuit. Maximum current and
power dissipation rating, Reverse recovery time, Ohmmeter, Testing of diode, Zenner diode,
Compound semi-conductors, LED (basic concepts), Photodiode & Solar Cell (basic
characteristics).

িবষয়ঃ রসায়ন (Chemistry)

কাডঃ ৪১৩

পণূমান-১০০
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1. Gaseous State: The gas laws, Ideal gas equation, Kinetic theory and its application to ideal
gases, Deviation from ideal behaviour, Vender Waals equation, Dalton’s law of partial
pressure; The critical state and critical constants, liquefaction of gases.

2. Solutions: Solubility, Henny’s law, Raoult’s law, Ideal and nonideals solutions, Colligative
properties of solutions, Effect of electrolytes on colligative properties, Buffer solutions.

3. Thermochemistry and thermodynamics/Energetics in Chemistry : Work and heat, Internal
energy, Three laws of thermodynamics and their application, Enthalpy, Enthalpy changes in
various chemical and physical processes, Joule-Thomson effect, Entropy, Spontaneity and
reversibility of chemical reaction, Hess’s law and its application, Bond enthalpy.

4. Phase Equilibrium: Phase, Components and degrees of freedom. Phase rule, Application in
one component system like water and sulfur, Completely and partially miscible liquid paris.

5. Chemical Equilibrium and Chemical Kinetics: Equilibrium in chemical reactions and the
equilibrium law, Kp-Kc and Kx measurements and effect of temperature; Pressure of Kx
measurement, Degree of dissociation, Equilibrium constant. Ostwald dilution law,
Concentratyion change on dissociation of solids, Solubility product, Common ion effect, pH
and buffer solution. Rate equation, Order reaction, Molecularity, Rate constant, Zero, first
and second order reaction, Effect of temperature on the rate of reaction.

6. Electrochemistry and its scope : Electrolytes and non electrolytes, Inonic mobility and
conductance, Electrochemical cells, pH, Electrode potentials-emf of cells, Transport number
and their determination, Electrolytic and galvanic cells, Hulf cells, Different types of
electrodes, Standard Hydrogen electrode, Measurements of electrolytic conductance.

7. Atomic Structure : Nuclear model of the atom, Nuclear structure, Isotopes, Isobars, Isotons,
Quantum number and atomic orbital, Electronic structure of atoms, Electron spin and the
Pauli exclusion principle, Hund’s rule; Aufbau principle, Electronic configuration.

8. Periodic Table and Classification of Elements: The modern periodic tables, Usefulness and,
limitations of the periodic tables, Periodic properties, Atomic radius, Ionization energy,
Electron affinity and electronegativity.

9. Modern Concepts of Chemical Bonds and Bonds Type : Ionic bonds-energy involved in ionic
bonding, ionic radii, Covalent bonds, Lewis formulas, Co-ordinate covalent bonds, Octet rule,
Multiple bonds, Polar covalent bonds-electronegativity, Delocatized bonding resonance, Bond
length, Bond order, Bond energy, Valance bond theory, Molecular orbital theory, Metallic
bond, Hydrogen bond, Vander Waals forces.

10.Structure of molecules
11.Radioactivity, Nuclear reactions and Atomic energy
12.Acids and Bases: Arnhenius concept, Booronsted-Lowry concept, Lewis concept, Acid-base

strength, Molecular structure and acid strength, Self ionization of water and pH.
13.Oxidation and Reduction
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14.Common elements and their important compounds and their uses : Hydrogen, Group 1 or IA
(The alkali metals). Group 2 or IIA (The alkaline earth metals), Group IIA, Group IVA, Group
VA, Group VIA. Group VIIA (Halogens), The noble Gases, Transition Metals.

15.General Concepts on the Following: Aliphatic and aromatic compounds. Heterocylic
compounds, Bonding in organic compound, Covalent bonds, Atomic orbitals, Hybridization of
orbital, Functional group, Bond angles. Polar and non-polar molecules, Shape of molecules.
Carbanion, Carbocation, Free radicals and their stability. Structure of organic molecules.
General concepts of nucleophilic, electrophilic and free radical mechanism of organic
reactions.

16.Aliphatic Hydrocarbons (Alkanes, Cycloalkanes, Alkenes and Alkynes): Structure, Nomenclature,
Preparation and Properties of Alkenes, Geometrical isomerism of alkenes, Cis-Trans and E-Z
systems, Mechanism of electrophilic addition, Markownikov’s rule, Polymer of alkenes,
Physical and Chemical Properties of alkanes and cyclo alkanes, Configuration and
conformation, Optical isomerism of alkanes, CisTrans isomerism on cycloalkanes. Wurtz
reaction. Free radical mechanism of halogenation, Electrophlic addition reaction of alkynes,
Preparation and reaction of Alkynes; Important organic synthesis starting from alkynes,
acidity of alkynes.

17.Aromatic hydrocarbons: Source, structure, bonding in benzene. Concept of aromaticity.
Hueckel rule, Mechanism of electrophlic Substitution in aromatic rings, Halogenation,
Nitration. Sulfonation, Friedel-crafts atkylation and acylation. Benzene derivatives.
nomenclature and their preparation, ‘Resonance, Disubstitution in benzene ring, Orientation
in bewene ring and its derivatives, Activation and deactivation in aromatic disubstitution.

18.Alkyl and Aryl Halides: Structure, Nomenclature, Preparation, Properties, Mechanism of
substitution and elimination reaction, Grignard reagent synthesis and application.

19.Alcohol, Phenols & Ether: Structure, Nomenclature, classification of mono hydric alcohol and
phenol and their reactions, Distinction between different types of alcohols.

20.Adehydes, Ketones and Acids : Nomenclature, useual methods of preparation and reactions of
aldehydes and ketones, Nucleophlic addition to carbonyl compound, Cannizzaro reaction,
Aldo1 condensation reaction, Penkin, Knoevenagel and witting reaction, Acidity, Resonance
effect and inductive effect on acidity, Preparation and reaction of carboxilic acid.

21.Amines: Aliphatic & Aromatic: Nomenclature, Preparation, reaction of amines; Hoffman
degradation; Nomenclature, Preparation and reaction of diazonium salts; Coupling reaction;
Chemistry of nitro compounds: Separations of amines.

22.Carbohydrates, Amino acids and proteins, Nucleic acid
23.Environmental Chemistry: Acid rain, Green house effect, Ozone-layer depletion, Water

pollution.
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24.Chemical principles of the manufacture of common organic and inorganic industrial products
under local condition.

িবষয়ঃ গিণত (Mathematics)

কাডঃ ৪১৪

পণূমান-১০০

Part-l. Algebra (including Trigonometry): a. Inequalities: Order properties of real number, Inequalities
involving different types of means, Inequalities of Cauchy, C’hebyshev. Weierstrass. b. Complex
numbers and Demoiver’s theorem with applications. c. Summation of algebraic and trigonometric
series. d. Theory of equations: Relations between roots and co-efficients, Symmetric functions of roots,
Simple transformations. e. Linear algebra with vector spaces, Eigenvalues and Eignevectors. f. Set
theory: Set and subsets, Set operations, Cartesion product of two sets, Operations on family of sets. g.
Functions, One-one function, Onto function, Inverse functions, Domain and Range.

Part-11. Geometry (Analytical Geometry of two and three dimensions): a. Pair of straight lines. b.
General equation of the second degree: Reduction of standard forms, Properties of parabola, Ellipse,
Hyperbola. c. Planes and straight lines in three dimensions, Shortest distance between two straight
lines. d. Vectors in three dimensional space with applications to geometry.

Part-III Diferential Calculas: a. Limit & Continuity b. Differentiation (including successive differentiation)
c. Means Value theorem, Taylor’s theorem. d. Maxima and Minima. e. Tangents and Normals.

Part-IV. Intigral Calculas (Including differential equations): a. Techniques of indefinite integration b.
Definite integrals: c. Determination of areas d. Defferential equation’s: Equations of first order and first
degree, Linear equations with constant co-efficents. The paper will consist of four parts, having 3
questions of equal value in each part. Candidates will be required to answer six questions in all, taking
at least one question from each part but not more than two questions from any one part.
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(Zoology)

কাডঃ ৪১৫

পণূমান-১০০

1. Non-chordates and chordates: Classification upto classes b. Life history and pathogenesity of
Entamoeba and Ascaris. c. Life history of a mosquito and the role of mosquitoes in disease
transmission. d. Migration of fish, flight adaptation in birds, life history of Toad. e. Aquatic
mammals.

2. Cytology, Genetics and Evolution: Ultrastructure of animal cells, Nucleic acids, Replication of
DNA, Protein synthesis. b. Mendelian rations and their modifications, Multiple allele, Sex-
linked inheritance. c. Recombinant DNA technology. Production of insulin by genetic
engineering, Creation of transgenic animals.

3. Ecology, Wildlife and Zoo-geography: Ecosystem of a typical pond. b. Major biomes-physical
characteristics and characteristic fauna, zonation of sea. c. Zoo-geographical regions, Their
characteristics, Birds and mammalian fauna, Continental drift theory. d. Causal agents of
environmental degradation, Air and water pollution. Effects on human health, Global
warming. e.Wild mammalian fauna of Bangladesh, Importance and significance of wild life
preservation, National parks, Game resenes, Sanctuaries of Bangladesh, Ecotourism and St.
Martins Island.

4. Physiology and Human Reproduction: Physiology of digestion. Muscle contraction,
Transmission of nerve impulse and excretion with reference to man, Carbohydrate and
hormone metabolism. b. Human reproductive system, Physiology of reproduction, Principles
of population control, History of population growth and the impact of population growth rates
of national economy.

5. Embryology, Ethology, Human ecology & Biostatistics: Gametogenesis, Extra-embryonic
membrane, Fate of germinal b layers. b. Instinct behavior, Human types and their physical
features. c. Distribution, Standard deviation.

6. Economic Zoology & Radiation Biology: Induced spawning of carps, Carp, Prawn and Shrimp
culture, Factors responsible for decline of fisheries resources. b. Important insect pest of rice
& their biology. c. Importance of animals in medicine, Biological control. d. Sericulture in
Bangladesh. e. Types of radiation and measurement of radiation.
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(Botany)

কাডঃ ৪১৬

পণূমান-১০০

1. Diversities in plant kingdom and causes of diversities.
2. Characteristics of different major plant groups.
3. Necessity and basis of classification. b. Kinds of classification, Study of natural (Benthum and

Hooker’s classification) and phylogenetic (Engler and Prantl’s classification) system of
classification. c. Modern system of classification (classification of Margulis) d. Necessity of
plantation and plant conservation.

4. Scientific names, parts of plants used and economic importance of important (a) Cereals (b)
Pulses (c) Medicinal (d) Timber (e) Oil (f) Fibre (g) Vegetables and (h) Fruits yielding plants
of Bangladesh.

5. Elementary knowledge of structure and function of an ecosystem, Ecosystem of a typical
pond. b. Different types of forest and forest areas of Bangladesh, Their ecology and dominant
plants present therein, Causes of depletion of forest in Bangladesh and their remedies. c.
Different kinds of pollution, their causes and effects on plants and animals and their
remedies with reference to Bangladesh. d. Green house effect and green house gasses,
Ozone depletion, Desertification, aridity and drought, Salinity, Flood and water logging
condition in the light of Bangladesh, Necessary step to control of green house effect. e. Role
of plants in maintaining ecological balance.

6. Ultra structure of a plant cell and function of cell organclles. b. Cell division and its
significance. c. Structure of DNA and RNA. d. Mendel’s laws of inheritance.

7. Source of energy in earth, transformation of light energy into chemical energy reduction of
CO2 (Carbon-di-oxide).

8. Respiration and potosynthesis.
9. Principles and control measures against plant diseases.
10.Importance of plant introduction and plant quarantine.
11. Importance and achievement of Biotechnology in improvement of crop plants with special

reference to Bangladesh.
12.Hybridization technique for improvement of crop plants.
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িবষয়ঃ ভেূগাল ও পিরেবশ িব ান (Geography & Environmental Science)

কাডঃ ৪১৭

পণূমানঃ ১০০

Part 1 : Physical Geography

(a) Geography as a discipline: Definition, concept, sub fields, scope and methodology. (b) The earth as
a globe : form of the earth-oblate ellipsoid. Geoid, great and small circle; Meridians and parallel-
longitude, latitude; Location and direction on the map and the globe, Longitude and time: local time,
standard time, world time zones and International Date Line. (c) Theories on the various tectonic
aspects of earth’s surface process – i) Plate tectonic process ii) Wegner’s Continental Drift Theory iii)
Theories on Isostasy. (d) Materials of the earth crust, rocks and minerals. Types of rocks and their
characteristics. Weathering and denudation. Types of major Landforms. Landforms produced by the
works of river, wind glacier, sea waves etc. Volcanism and Earthquakes. Ocean currents. World soil and
vegetation types. (e) Composition of atmosphere- Factors and elements of weather and climate.
Atmospheric pressure and wind system. Airmass and fronto genesis, major world climates.

Part 11 : Human Geography

1. Economic activities: primary, secondary, tertiary and quaternary characteristics, world
pattern.

2. Agriculture : types and major food and industrial crops; livestock and livestock products.
Forestry: major products and distribution, Fishing : Fishing industries and fisheries.

3. Mining and manufacturing industries : petroleum and coal industries; other energy sources.
Iron and steel industry and Textile industry characteristics and global distribution.

4. Service Industries: commerce and finance, trade and transportation – regional and
international context.
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5. Population and human settlement. Global distribution and density of population; population
and food supply: problems of over and under population and resources constraints. Rural
and urban settlements: forms and function.

Part III : Geography of Bangladesh

Physiography and climate: production and distribution of major agriculture, mining and industrial
products, population and settlements.

িবষয়ঃ পিরসংখ ান (Statistics)

কাডঃ ৪১৮

পণূমানঃ ১০০

Statistics: Definition of statistics. Scope, Nature of statistical data. Attributes and Variables, Primary data
and Secondary data, Construction of frequency distribution with its use, Classification and Tabulation,
Graphical representation of data.

Measures of central tendency: Various measures of central tendency with their advantage and
disadvantage, Criteria of a good measure, Properties of mean with proof, related theorem on measures
of central tendency, Various problems, Location of mode and median graphically.

Measures of dispersion: Various measures of dispersion, Compression among the various measures of
dispersion, Important theorems and related problems on dispersion, Advantage and disadvantage of
various measures.Moments : Moments of a distribution, Properties of moments, Use of moments,
Relation between row moments and central moments, Related problems on moments, Skewness and
kurtosis with their types, Various measures of skewness and kurtosis, Related theorem. Regression and
correlation : Simple correlation and simple regression, Use of correlation and, regression, Difference
between correlation and regression, Properties of correlation co-efficient, Properties of regression co-
efficient, Rank correlation, Partial correlation co-efficient and Multiple correlation co-
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efficient. Probability and random variable: Meaning of probability, Definition of various terms, Laws of
probability, Bayes theorem, Random variable, Probability distribution, Distribution function, Joint
probability distribution, Marginal and conditinal distribution, Independence of random
variable.Mathematical expectation: Meaning of expectation, Properties of expectation, Variance of
random variable, Properties of variance, Conditional expectation, Conditional variance, Relation
between moments and cumulants, Characteristic function, Related problem on expectation. Probability
distributions: Binomial distribution. Poisson distribution, Normal distribution, Hypergeometric
distribution, Negative binomial distribution Geometric distribution, Uniform distribution, Exponential
distribution, Beta distribution, Properties and importance of these distributions. Sampling Theory
: Concept of sample of population, Meaning and objective of sampling, Defination of related terms,
Problems in conducting sample survey, Advantage and disadvantage of census and survey, Sampling
error and non sampling error, Types of sampling. Deference between different types of sampling,
Simple random sampling, stratified sampling, Systematic sampling, Cluster sampling, Method of
drawing random sample, Sampling distribution derivation, Properties and use of f-distribution, t-
distribution chi-square distribution, Sample variance s2. Design of experiments: Definition, Important
steps of design of experiment. Principles of design of experiment, Analysis of variance, Completely
Randomised Design (CRD), Randomised Block Design (RBD), Latin Square Design (LSD), Factorial
experiment. Index Number: Meaning and use of index number, Problems in construction of index
numbers, Methods of constructing index numbers. Test of index numbers, Cost of living index
number. Time Series:Meaning and use of time series analysis, Different components of I time series,
Different methods of calculating trend and seasonal variation. Interpolation: Introduction, Derivation of
different interpolation formulas, Relation between divided difference and simple difference
interpolation with unequal intervals of the arguments. Test of Significance: Basic concepts of test of
significance, Definition of the related terms, Steps in a test of significance, Confidence interval,
Construction of confidence interval, The important test. Normal test, t-test, chi-square test, F-test, Test
for the significance of mean, variance. Correlation co-efficient, Regression co-efficient, Propertions,
Test of independence in a contingency table.

িবষয়ঃ মৃি কা িব ান (Soil Science)

কাডঃ ৪১৯

পণূমানঃ ১০০
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1. Soil & soil forming process: (a) Soil and soil forming’ factors, (b) Physical and chemical
weathering, (c) Genesis of podsol, laterite, chernozem, saline and alkali soils. 2. Soil
classification with special reference to soils of Bangladesh. 3. Soil erosion and conservation.
4. Soil texture, structure, soil water, soil temperature, soil organic matter, irrigation &
drainage. S. (a) Iron exchange capacity of soil, (b) Causes of soil acidity and alkalinity, (c)
Soil reaction affecting nutrient availability in soil.6. Liming : Liming material and effects of
liming on soil properties. 7. Plant nutrition: (a) Essential plant nutrients and their availability
in soil, (b) Nutrient deficiency symptoms and their functions in the plant. 8. (a) Different
chemical fertilizers and organic manures, (b) Time and methods of fertilizer application. 9.
Biological nitrogen fixation and soil fertility. 10. Methods of soil fertility evaluation: soil
testing, critical limits and fertilizer recommendation. 11. Soil fertility problems and possible
means of improvement & sustenance of soil fertility.

িবষয়ঃ গাহ  অথনীিত (Home Economics)

কাডঃ ৪২০

পূণমানঃ ১০০

(a) Aims and objectives of Home Economics

(b) Home Management: (i) Definiton and scope of management

(ii) Critical analysis of values, goals and use of resources as effecting management practices in homes
in Bangladesh.

(iii) Socio-Cultural and economic changes and the effect upon home management.

(c) Analysis of Housing: (i) Housing design (ii) Importance of light, colour and furnishings in a home
(iii) Interior decoration.

(d) Importance of Art and its Application in Home
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(e) Clothing and Textiles: (i) Textiles fibres: their classification, sources and characteristics. (ii)Simple
methods of the identification of fibres. (iii) Tailoring techniques: general technique of drafting
garments. (iv) Fashion and Design.

(f) Child Development and Family Relation: (i) Development by stages. (ii) Juvenile Delinquency: causes
and remedies. (iii)Family disruption: Its effect on children and suggestion for family solidarity and
stability. (iv) Importance of family planning, advantages of small family.

(g) Child Psychology

(h) Food and Nutrition : (i) Definition of food and nutrition (ii) Six nutries: their sources, functions in
the body, requirements and deficiencies.(iii) Classification of fats, proteins and carbohydrates. (iv)
Properties of vitamins; vitamins in food preparation.

(v) Energy: measuring energy, energy requirement, activity and calorie requirements, energy
expenditure vs. intake, calorie content in food. (vi) Basic groups of food. (vii) Planning diets : at
different ages, pregnant mother, lactating mother, diet in disease : diabetes, blood pressure, heart
disease and jaundice. (viii) Applied Nutrition: Nutrition problems in Bangladesh, public health activities
in nutrition.

িবষয়ঃ ব ব াপনা (Management)

কাডঃ ৪২১

পণূমান-১০০

1. Organization: i. Basic Concepts: Meaning of business basic elements, features-branches and
their place in economy of Bangladesh, business environment, business size-location of
business efficiency of business enterprises: social responsibility of business and its implication
to society, business and Government. ii. Different form of Business Organization: Formation,
characteristics, merits and demerits of sole Proprietorship, Partnership, Company, Co-
operative society and state enterprise. iii. Institutions for furtherance of business: Chamber of
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Commerce and Industries EPZ-EPB-PORT Authority: BGMEA. iv. Globalization: Argument in
favour and against globalization: related agency WHO, IMF, SAPTA-NAPTA-ASEAN.

B. Management: i. Introduction: Meaning-scope- Importance-Principles-Functions, Management a

science or art Management as a Profession, Basic Managerial Roles and skills managers at different

levels of the – organization. Management as a career. ii. Planning: Meaning. Importance. types-

steps-Factors affecting Planning. Planning techniques. Limits to Planning. Making,Planning effective.

Decision making Process-Nature of Managerial decision making, factors in decision making, steps

in decision making. iii. Organizing: Meaning, Importance, types of organization structure, Line

Organization, Committee-span of management. Authority. Delegation of authority, Centralization

and decentralization of authority. Co-ordination: meaning, importance, Principles and Procedure of

Co-ordination. iv. Leading: Direction: Importance and Principles of direction, advantages and

disadvantages. Consultive direction: Communication and its importance; main elements and

process of communication, Motivation: meaning, importance, theories of motiivation-financial and

non-financial incentives-Leadership and its importance-Leadership types. Qualities of a good

leader. v. Controlling: Meaning, nature, importance, control process, requirements of an effective

Control system. Control techniques, budgetary control: Meaning and process of budgetary control.

vi. Technology in Modern Communication: Electronic Media in oral and written Communication,

(Telephone – fax-ISD-Computer-Internet-Email-Multimedia and business related software).

1. Legal Environment of Business : Law of Contract-The contract act of 1872 : Definition of a
Contract, essential elements, offer and acceptance, Consideration, void and voidable contract,
performance of Contract, breach of Contract and remedy for breach, discharge of a Contract,
quasi contract, indemnity and guarantee, bailment and pledge.

িবষয়ঃ িহসাবিব ান (Accounting)

কাডঃ ৪২২
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পণূমান-১০০

1. Financial Accounting: Introduction: Need and importance of Accounting, Accounting concepts
and Conventions, Double entry system of Accounting, Accounting cycle up to Preparation of
work sheet, Recent trends in Accounting. ii.Preparation of Trading. Profit and Loss Account
and Balance Sheet of sole Proprietorship. Partnership and Companies. iii. Depreciation:
Methods of depreciation: Provisions and Reserves and their treatment in Accounting. iv.
Valuation Concept: Valuation of goodwill and shares. v. Accounting Information system: Basic
concepts. Principles of Accounting information systems, developing an Accounting system
Mcchairized Accounting system.

2. Auditing: Introduction: Objectives, advantages and techniques of Auditing-system of Internal
check. Internal Control and Internal Audit. Vouching Verification and valuation of Assets and
Liabilities, Auditor Duties and Liabilities-

3. Income Tax: Income-Classes of Income- Heads of Income, General Rules underlying
Assessment of Income Tax for Individual.

4. Cost and Management Accounting: Introduction: Meaning, Objectives and Advantages of Cost
and Management Accounting, Cost classification. ii. Methods of Costing. iii. Accounting for
Materials, Labour and Overheads. iv. Cost-volume-Profit Analysis: Computation of break-even
point, construction of break-even chart, break-even analysis for decision making, Changes in
fixed cost, Volume. Price, Sales Mix and Margin of Safety. v. Budgetary Control and
Elementary idea of standard costing.

িবষয়ঃ িবপণন (Marketing)

কাডঃ ৪২৩

পূণমানঃ ১০০

1. Understanding Marketing and the Marketing Process: Marketing in a changing world, Creating
Customer value and satisfaction, Strategic Planning and the Marketing Process, the Marketing
environment.

2. Developing Marketing opportunities and strategies: Marketing research and information
systems, consumer markets and consumer buyer behaviour, Market segmentation, targeting
and positioning for competitive advantage.
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3. Developing the Marketing Mix: Product and services strategy, new product development and
product life cycle strategies – pricing products, Pricing considerations and approaches, pricing
strategies, distribution channels and logistics management, retailing and wholesaling,
integrated marketing, communications strategy. Advertising, sales Promotion and public
relations, personal selling and sales management, Direct and online marketing, the new
marketing model:

4. Managing Marketing: Competitive strategies – attracting, retaining and growing customers, the
global market place, Marketing and society.

5. Measuring and Forecasting Demand: Measuring current Market Demand, Forecasting Future
Demand.

6. Marketing and society: Social Responsibility and Marketing. Ethics. Social criticisms of
marketing, Citizen and Public Action to Regulate Marketing, Business Actions Towards socially
Responsible Marketing.

7. The Global Marketplace: Looking at the Global Marketing Environment, Deciding whether to go
International marketing, Deciding which Markets to Enter, Deciding How to enter the market,
Deciding on the Global Marketing program, Deciding on the Global Marketing organization.

8. 8. Designing and Managing value, Networks and Marketing Channels: The Marketing channels,
Network-What work is performed by marketing channels, Channels design decisions-Channel
dynamics, Channel management decisions, Channel conflict, Cooperation and competition.

9. Dealing with Competition: The Process of analyzing Competitors Market leaders strategies-
Market nicher strategies.

িবষয়ঃ িফন া (Finance)

কাডঃ ৪২৪

পূণমানঃ ১০০

Finance:

1. Introduction: Definition; Functions and Classifications of Finance, Scope and Functions of
business finance, Principles of Finance, Goal of a firm, Profit maximization versus wealth
maximization.

2. Source of Finance: Internal and external finance, Short term financing characteristics and
types, Calculation of effective interest rate of different sources of short-term capital.

3. Intermediate term financing: Defirition, Characteristics, Types and sources, Advantages and
disadvantages; Cost of intermediate term financing, Methods of repayment schedule.
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4. Long term Financing: Definition, Characteristics, Importance. Sources of long term finance and
methods of raising long term fund, Instruments of long-term financing-Common stock,
Preferred stock capital, Debt capital, Advantages and disadvantages of long term financing.

5. Time value of money: Concept and importance, Time value of money. Compounding,
Discounting present value and terminal value, Use of present value table, Value of an annuity,
loan amortization schedule.

6. Capital Budgeting: Importance and application of the concept of capital budgeting, Types of
investment decisions, Steps in Capital Budgeting, Techniques of Capital budgeting, Pay back
period method. Average rate of return, NPV, IRR, Profitability index method and capital
rationing.

7. Cost of Capital: Significance of cost of capital, Meaning of opportunity cost, Different sources
of capital and its cost, Weighted average cost of capital and Marginal cost of capital.

8. Risk Return Analysis: Capital budgeting under uncertainity, Portfolio management.
9. Financial statement analysis: Definition, Nature, uses and importance of ratio analysis, Types

of ratio analysis: liquidity ratio, leverage ratio, activity & Profitability ratio.
10.Lease financing: Definition, Contents, features, types, advantages and disadvantages, leasing

versus borrowing decision.
11.Capital Market: Definition, Constitutions – their role functions of stock exchange, Procedures

of trading in securities in stock exchange of Bangladesh, Security and Exchange Commission
(SEC).

12.Working Capital Management: The concept of working Capital, Relationship between current
assets and current liabilities, Components of working Capital, determinants of working capital,
Working capital cycles, Estimating working capital requirements.

13.Dividend Theories: Divident Payments Factors influencing dividend Policy, Theories of dividend
Policy, Types of dividend policy, cash dividend versus stock dividend, stock split, relationship
between dividend policy and method of financing, relationship between dividend policy &
value of a Campany, Walter Model, Gordon model. MM Hypothesis, Relevance of dividend
policy-market imperfections.

(Library and Information Science)

কাডঃ ৪২৫

পণূমানঃ ১০০

1. 1. Introduction
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Definition, Nature and scope of library and information science. Development of library and its rule in
the society with a special reference to Bangladesh.

2. History of Books and Libraries

Story of books and writing materials from earliest time to modern time.

3. Collection Development

Principles and policies of collection development, Evaluation & selection of library materials in different
types of libraries, National book policy of Bangladesh.

4. Library Management

Principles of library management, Elements of library management, Library cooperation and resource
sharing. Censorship, Copyright law & library legislation.

5. Organizations of Library Materials (Classification)

Purpose of classification; Knowledge & book classification. Criteria and principles of book classification,
Notation, Criteria of a good notation.

6. Organizations of Library Materials (Cataloguing)

Purpose and functions of library catalogue and indices. Criteria of a good catalogue, Catalogue aids,
Importance & types of indices. Rule Of indexing.

7. Bibliography

Importance of bibliographical control, Kinds of bibliography, Difference between bibliography &
catalogue, Methods of preparing bibliography.

8. Information Sources

Information sources & their services in modern library and information centres.

9. Documentation and Information Retrieval
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Difference between librarianship and documentation, -Active documentation and passive
documentation, Documentation services and information retrieval in B.D. Library computerization.

10.Recent development in library science and information technology.

িবষয়ঃ আরিব (কেলজ)-Arabic (College)

কাডঃ ৪২৬

পণূমান-১০০

(উ  মাধ িমক িবদ ালয়/কেলজ)

‘ক’ অংশ

১. আল করুআনঃ i . সুরা আল ফাৎহ। i i . সুরা আল জুরাত।

২. আল হািদসঃ i . িকতাবুল ঈমান i i . িকতাবুল ই ।

৩. আরিব সািহত ঃ ক. গদ ঃ i . আল গিন ওয়াল ফকীর -আল মানফালুিত i i . আল মাকামাতুল উলা-আল হািরির i i i . িমন ইয়াওিমল ইসলাম-আহমদ

আিমন

খ. পদ ঃ i . মুয়াল◌াকা-জুহাইর িবন আিব সুলমা i i . বানাত সু’আদ-কাব িবন জুহাইর i i i . ওয়ািজবুল মুয়ািলিমন- আহমদ শাওিক

৪. আরিব ব াকরণঃ ক. না  ও ছরফ খ. অনুবাদ বাংলা হেত আরিব

৫. প /দরখা /রচনা।

‘খ’ অংশ

১. আল কুরআন ও উলুমুল কুরআন- ক. আল কুরআন

1 . সুরা আল জুরাত i i . সুরা আন-নুর i i i .সুরা আল ফাৎহ

খ. উলুমুল কুরআনঃ (পিরে দ ৭, ১৭, ২৬)

২. আল হািদস ও উসুলুল হািদস-
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ক. আল হািদস

1 . িকতাবুল ঈমান i i . িকতাবুস সালাত।

i i i . িকতাবুল মাগািজ।

খ. উসুলুল হািদস

৩. আল িফ হ ও উসুলুল িফ হ-

ক.আল িফ হ

1 . িকতাবুজ জাকাত i i . িকতাবুল বুজু

খ. উসুলুল িফ হ

৪. ইসলািম সভ তা – i . ইসলােম মানবািধকার i i . িব ান ও যুি েত মুসলমানেদর অবদান i i i . ইসলােম িশ ার i v . ইসলােম সামািজক

জীবন, পািরবািরক কল াণ, অথনীিত এবং ব াংক ব ব া v . পিরেবশ স েক ইসলােমর ধারণা v i . উপমহােদেশ ইসলাম।

িবষয়ঃ ইসলাম িশ া (Islamic Studies)

কাডঃ ৪২৭

পণূমান-১০০

(উ  মাধ িমক িবদ ালয়/কেলজ)

‘ক’ অংশ

১. আল করুআনঃ i . সুরা আল ফাৎহ। i i . সুরা আল জুরাত।

২. আল হািদসঃ i . িকতাবুল ঈমান i i . িকতাবুল ই ।

৩. আরিব সািহত ঃ ক. গদ ঃ i . আল গিন ওয়াল ফকীর -আল মানফালুিত i i . আল মাকামাতুল উলা-আল হািরির i i i . িমন ইয়াওিমল ইসলাম-আহমদ

আিমন
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খ. পদ ঃ i . মুয়াল◌াকা-জুহাইর িবন আিব সুলমা i i . বানাত সু’আদ-কাব িবন জুহাইর i i i . ওয়ািজবুল মুয়ািলিমন- আহমদ শাওিক

৪. আরিব ব াকরণঃ ক. না  ও ছরফ খ. অনুবাদ বাংলা হেত আরিব

৫. প /দরখা /রচনা।

‘খ’ অংশ

১. আল কুরআন ও উলুমুল কুরআন- ক. আল কুরআন

1 . সুরা আল জুরাত i i . সুরা আন-নুর i i i .সুরা আল ফাৎহ

খ. উলুমুল কুরআনঃ (পিরে দ ৭, ১৭, ২৬)

২. আল হািদস ও উসুলুল হািদস-

ক. আল হািদস

1 . িকতাবুল ঈমান i i . িকতাবুস সালাত।

i i i . িকতাবুল মাগািজ।

খ. উসুলুল হািদস

৩. আল িফ হ ও উসুলুল িফ হ-

ক.আল িফ হ

1 . িকতাবুজ জাকাত i i . িকতাবুল বুজু

খ. উসুলুল িফ হ

৪. ইসলািম সভ তা – i . ইসলােম মানবািধকার i i . িব ান ও যুি েত মুসলমানেদর অবদান i i i . ইসলােম িশ ার i v . ইসলােম সামািজক

জীবন, পািরবািরক কল াণ, অথনীিত এবং ব াংক ব ব া v . পিরেবশ স েক ইসলােমর ধারণা v i . উপমহােদেশ ইসলাম।

িবষয়ঃ পািল (Pali)

িবষয় কাড- ৪২৮
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পণূমান-১০০

১. পািল গদ াংশ

দীঘ িনকায় : বু স অি ম আহার, বু স অি মবাণী, চ াির দ সনীযািন।

মহাবগ : সীহ সনাপিত, দীঘ কমুার কথা।

চূ বগ : িভ খনুী সংঘ পিত ঠা।

জাতক : সু ারক জাতক, িনেগাধিমগ জাতক, কু াল জাতক, ক ঠহাির জাতক।

িমিল প হ : স া, িবিরয, প ঞা, ক , িনববাণ, বেু া পজূং সািধযিত।

২. পািল পদ াংশ

ধ পদ : অ মাদ ব , িচ  ব , যমক ব ।

সু িনপাত : বােস ঠ সু , কিস ভার াজ, কলহিববাদ সু ।

থরগাথা : অ িুলমাল, সীলব, আন , মহাক াযন।

থরী গাথা : পিূ কা, িকসা গাতমী, খমা, পটাচারা।

৩. ি িপটক বিহভূত সািহত  :

মহাস ত বংস, পঠম সংগীিত, িতেয়া সংগীিত, তিতেযা সংগীিত।

৪. পািল ব াকরণ

বণ, সি , কারক িবভি , শ করণ, সমাস, অসমািপকা ি য়া, উপসগ ও িনপাত, ত য়

পািল িবষেয়র মান ব ন; পণূমান-১০০

গদ াংশ : ২০

চারিট  থাকেব। য কান ২িট ে র উ র িদেত হেব। ১০×২=২০

http
://

dhak
a-

jo
bs.c

om

All Job Circular Website: Dhaka-Jobs.com

http://dhaka-jobs.com
http://dhaka-jobs.com/


পদ াংশ : ২০

চারিট  থাকেব। য কান ২িট ে র উ র িদেত হেব। ১০×২=২০

ি িপটক বিহভূত সািহত  : ২০

চারিট  থাকেব। য কান ২িট ে র উ র িদেত হেব। ১০×২=২০

ব াকরণ : ২০

আটিট  থাকেব। য কান ৪িট ে র উ র িদেত হেব। ৫×৪=২০

অনবুাদ

ধ পেদর অ মাদ ব , িচ  ব , যমক ব , সু িনপােতর কলহ িববাদ সু , কিস ভার াজ সু , থেক ৪িট উ তৃাংশ থাকেব। য কান িটর বাংলা অনবুাদ িলখেত

হেব। ৫×২=১০

টীকা

পািল গদ াংশ, পািল পদ াংশ ও বংসসািহেত র উপর চারিট টীকা থাকেব। য কান িট টীকা িলখেত হেব। ৫×২=১০

িবষয়ঃ আরিব (মাদরাসা)-A r a b i c Ma d r a s a ( )

কাডঃ ৪২৯

পণূমান-১০০

ক. العربى (আরিব)◌ঃ

النثر গদ ঃ

১. ذواالصبع العدوانى: وصیة البنھ (যুল ইছবাইল আদাওয়ানী)◌ঃ ওয়ািছয় াতু িলইবিনিহ)।

২. حجة الوداع صلى ّهللا علیھ وسلم ف خطبة الذب (খুতবাতুন নাবী সাল◌াল◌া  আলাইিহ ওয়াসাল◌াম িফ িহ ািতল িবদা)।

৩. ু◌بدیع الزمان الھمدانى المقامة الكوفیة (বািদউ ামান আল-হামদানীঃ আল মাকামাতুল কুিফয় াহ)।
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৪. خطبة طارق بن زیاد (খতুবাতু ািরক িবন িযয়াদ)।

৫. االمثال والحكم العربیة (আল আমছাল ওয়াল িহকামুল আরািবয় াহ)।

৬. اول شھیدةفى االسالم (আওয়ালু শাহদািতন িফল ইসলাম)।

৭. ু◌شھر رمضان للثعالبى (শাহ  রামদান িলছছাআ’লাবী)।

৮. افعىالصادق للر (আস ছাদীক িলর রািফঈ)।

পদالذظم ঃ

১. من معلقةامرا القیس (িমন মুয়াল◌াকািত ইমরাইল কায়স)।

২. কাছীদাতু কা’ব িবন যুহাইর (রা)।) (قصیدةكعب بن زھیر (رض

৩. شعر ابى تماء فى انتصار المعتصم ( শ’  আিব তামাম িফ ইনিতছািরল মু’তািছম)।

৪. مدرسة البنات لحافظ ابراھیم (মাদরাসাতুল বানাত িল হািফজ ইবরািহম)।

৫. (من اشعار ورقة بن نوفل (من السیرة النبویة البن كثیر (িমন আশয়াির ওয়ারাকা িবন নওফাল িমনাস িসরািতন নাবিবয় াহ িল ইবন কািছর)।

৬. িমন কাছীদািত কা’ব) (من قصیدة كعب بن زھیر (رض িবন যুহাইর (রা)।

৭. من دیوان الحماسة البى تمام (িমন িদওয়ান হামাসা িল আিব তামাম)

৮. وصف الربیع للبحترى (ওয়াসফুর রাবী িলল বুহতারী)

খ. التفسیر (আত তাফসীর)◌ঃ

১. سورة البقرة (সূরা আল-বাকারা)। ২. سورة یس (সূরা ইয়াসীন)। ৩. سورت الحجرات (সূরা আল- জুরাত)।

গ. الحدیث (আল-হাদীস)◌ঃ

১. كیف كان بدا الوحى (বাবুন কাইফা কানা বাদউল ওয়াহী)।

২. كتاب االیمان (িকতাবুল ঈমান)। ৩. لمكتاب الع (িকতাবুল ইলম)।
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৪. كتاب المناقب (িকতাবুল মানািকব)। ৫. كتاب المغازى (িকতাবুল মাগাযী)।

ঘ. الفقھ (িফকহ)◌ঃ

১. كتاب البیوع (িকতাবুল বুয়ু)। ২. كةاب الكراھیة (িকতাবুল কারািহয় াহ)।

িবষয়ঃ কিৃষ (Agriculture)

কাডঃ ৪৩০

পণূমানঃ ১০০

1. Factors affecting growth, development, yield and desirable qualities of crops. 2. Important
morphological characters and production technology of some important (a) cereals, (b)
pulses, (c) vegetables, (d) fruits, (e) sugar, (f) oil, (g) fibre, (h) narcotic, (i) beverage, (j)
medicinal and (k) timber yielding plants of Bangladesh with their scientific name. 3. Concept
on cropping pattern, multiple cropping, crop rotation, crop diversification, crop calendar,
irrigation, drainage and other intercultural operations. 4. (a) Methods of vegetative
propagation of some important vegetable crops and fruit trees, (b) Vegetable seed production
techniques. 5. (a) Necessity and basis of classification of plant kingdom, (b) Salient features
of natural and phylogenetic classification of plant kingdom, (c) Necessity of scientific naming
of plants. 6. Cell & cell division: (a) Concept and structure of a plant cell, (b) Functions of
different important organelles of cell, (c) Types and mechanism of different cell division and
their importance. 7. Plant physiology: (a) Photosynthesis, (b) Respiration, (c) Transpiration,
(d) Photopetiodism. 8. Environmental pollution: (a) Causes, harmful effects and remedies of
different environmental pollution (air, water and soil), (b) Causes of green house effect and
its remedies, (c) Possible causes of forest depletion in Bangladesh, its harmful effects and
remedies. 9. (a) Concept of pest, pesticide and pest management, (b) Methods of pest
control, (c) Integrated pest management system. 10. Scientific name with family, nature of
damage and control measures of major insect pests of important (a) cereals, (b) pulses, (c)
vegetables, (d) fruits, (e) sugar, (f) oil and (g) fibre yielding plants of Bangladesh. 11.
Scientific name of the pathogen, symptoms and control measures of major diseases of
important (a) cereals, (b) pulses, (c) vegetables, (d) fruits, (e) sugar, (f) oil and (g) fibre
yielding plants of Bangladesh.12. Plant nutrition: (a) Essential plant nutrients, their deficiency
symptoms and functions, (b) Different chemical fertilizers and organic manures, (c) Time and
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methods of fertilizer application, (d) Biological nitrogen fixation. 13. Soil fertility
management: Soil fertility problems and possible means of improvement of soil fertility. 14.
(a) Mendel’s laws of inheritance and their major modifications, (b) Methods of plant
breeding: Introduction, selection, hybridization, mutation, polyploidy, (c) Chemical
composition of DNA & RNA, (d) Concept on heritability, heterosis and hybrid. (e) Methods of
conservation of plant genetic resources, (f) Concept on a new variety release system. 15.
Biotechnology and tissue culture: Concept, scope, application and importance in plant
improvement. 16. The principles and practices of agricultural extension. 17. Agroforestry: Its
concept, scope, importance and classification.

Computer Science)

কাডঃ ৪৩১

পণূমানঃ ১০০

Computer Science:

1. Introduction to Computer System: History, Basic organization of computer, Computer
generations, Types of computer.

2. Programming Language: Overview of C, C++ and JAVA; Constants, variables and data types;
Operator& Expression; Managing Input & Output Operators; Decision making and branching;
Decision making and looping. Arrays; Handling of character string; User-defined function;
Structure and union; Pointers; File management.

3. Data Structure : Array, Linked lists : Stacks, Queues, Recursion: Trees: Graphs:
4. Discrete Mathematics: Set Theory, Relations, Functions, Graph Theory, Algebraic Systems,

group theory, homomorphism, Mathematical reasoning, Theories with induction. Recurrence
functions.

5. Object Oriented Programming: Principles of Object-Oriented Programming; Tokens,
Expressions and Control Structure; Functions; Classes and objects; Constructors and
Destructors; Operator Overloading, Inheritance, Polymorphism and Encapsulation.
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6. Operating System: Definition and types OS, OS Structures: Processes: CPU scheduling:
Process Synchronization: Deadlocks: Memory management: Virtual Memory: File Concept: File
System Implementation:

7. Digital Logic Design: Number systems and codes, Boolean algebra, De Morgan’s theorems,
logic gates and their truth tables, combinational logic circuits, karnaugh map method,
decoder, encoder, multiplexed, and demultiplexer, Flip flop, Asynchronous and synchronous
counters, D/A converter circuitry, A/D converter circuitry.

8. Algorithm: Analysis of algorithm, design of algorithm, mathematical foundation of algorithm,
asymptotic notations, summations, recurrences, sets etc. Divide and Conquer Algorithms: The
Greedy method: Dynamic programming: Basic Traversal & Search technique: Backtracking:
Branch and Bound.

9. Database Management System: Database system concept, Data abstraction; Database
languages: Data management; Database system structure. Database model, Relational algebra
and SQL. Database design, Indexing, Normalization.

10.Computer Organization and Architecture: Instruction sets, Addressing modes; Types of
Instruction; Computer System: Computer Arithmetic: Memory Organization, Caching, Input-
Output Organization: Central Processing Unit, Control Units, Fundamentals of parallel and
distributed processing.

11.Software Engineering: Paradigms, Requirements Analysis Fundamentals, Software Design
Fundamentals, Software Testing Techniques and Strategies, Software Management and
Maintenance Technique, CASE.

12.Numerical Analysis: Numerical solution of polynomials, Numerical solution of simultaneous
linear equation: Numerical solution of ordinary differential equation, Direct methods for
systems of linear equations, Iterative techniques for systems of linear equations.

13.Computer Graphics: Graphics Hardware, Scan Conversion, Geometric Transformations,
Projection, Visible Surface Determination, Illumination and Shading.

14.Computer Design: Introduction to compiler, A simple one pass compiler, Lexical analysis,
Basic parsing technique, Syntax Directed Translation, Runtime Environment, Intermediate
code generation, Code generation, Code optimization.

15.Computer Network: Basic computer network concept; Network structure; Network software;
Reference model; OSI Model, TCP/IP Model, X.25 Networks. Frame Relay, ATM Network,
Medium Access sub-layer, Network Layer, Optical Fiber Network, Application Layer.
Cryptography and cryptographic algorithms, Cryptography and network security.

িবষয়ঃ কি উটার অপােরশন-িবএম (Computer Operation-BM)
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কাডঃ ৪৩২

পূণমানঃ ১০০

আধুিনক িডিজটাল কি উটার কি উটােরর বিসক অগানাইেজশন, ােরজ িডভাইস, ইনপুট/ আউটপুট িডভাইস িসে মম সফটওয় ার িস া ািমং ল াং েয়জ

ডাটা টাইপ, এ ােরা সং া া াম এ ালগিরদম এবং াচাট। ফাংশনাল া াম মাইে া েসসর, মাইে া েসসর ইনপুট ও আউট পুট, মেমাির ইত ািদর

সােপািটং িচপ। ক াশ মেমাির RA M, এবং ROM ,কি উটার হাডওয় ার মইনেটন া  এবং াবল সুিটং। ডাটা েসিসং এবং িসিকউিরিট। ডাটা ডাটােবজ

ম ােনজেম , ডাটােবজ িডজাইন ও িডজাইন টিবল। ডাটা কিমউিনেকশন ও কিমউিনেকশন িমিডয়া কি উটার নটওয়াক ও নটওয়ােকর েয়াগ। কি উটার

ভাইরাস ও এি  ভাইরাস।

িবষয়ঃ িহসাবর ণ-িবএম (Accounting-BM)

কাডঃ ৪৩৩

পূণমানঃ ১০০

িহসাব িব ােনর মিবকােশর সংি  ইিতহাস, িহসাব িব ােনর সাবজনগাহ  নীিতসমূহ, জােবদার ণীিবন াস, হ া রেযাগ  দিলল, িবিনময় িবেল লনেদন, অ-

ব বসায়ী িত ান এবং ব বসায়ী িত ােনর পাথক । অনাদায়ী এবং সে হযু  পাওনার িহসাব ি য়া। অংশীদারী ব বসােয়র িহসাব ি য়া, ব বসািয়ক

লনেদেনর কৃিত ও বিশ  িবিভ কার দিলেলর ব বহার ও ছক। উৎপাদন ব য় িহসাব এর উে শ  ও আওতা, উৎপাদন ব েয়র উপাদান, ণীিবন াস ব য়

িববরণী তকরণ, ট ার বা দরপ তকরণ কাচামাল য় দামজাতকরণ। খিতয়ান িহসাব ও িবন কাড, ম ব য় ও এর কারেভদ, উপির ব য়/পেরা

ব য় এর ণী িবভাগ ও এর ।

িবষয়ঃ ব াংিকং -িবএম (Banking-BM)

কাডঃ ৪৩৪

পূণমানঃ ১০০

ব াংক ও ব াংেকর ণী িবভাগ, িবিভ ণীর ব াংক িহসাব। িবেশষািয়ত ব াংক ও আিথক িত ানসমূহ। ব বসায়ী ও অব বসায়ী িত ােনর পাথক । অনাদায়ী

এবং সে হযু  পাওনার িহসাব ি য়া অংশীদাির ব বসােয়র িহসাব ি য়া ব বসািয়ক লনেদেনর কৃিত ও বিশ । িবিভ কার দিলেলর ব বহার ও ছক।

উৎপাদন ব য় িহসাব এর উে শ ও আওতা, উৎপাদন ব েয়র উপাদান, ণীিবন াস, ব য় িববরণী তকরণ। ট ার বা দরপ তকরণ। কাচামাল য়

দামজাতকরণ, মাল খিতয়ান িহসাব ও িবন কাড। ম ব য় ও এর কার ভদ, উপির ব য় এর পেরা ণী িবভাগ ও এর ।

িবষয়ঃ উেদ া া উ য়ন-িবএম (Entrepreneur Development-BM)

কাডঃ ৪৩৫
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পূণমানঃ ১০০

সংগঠন িবিভ ণীর সংগঠেনর ণীিবভাগ। ল  ও পিরক না ণয়ন, কমী ব ব াপনা, কমী বাছাই, িশ ণ ও কমফল মূল ায়ন। উৎপাদন িসিডউল, উৎপাদন

ব য় িন পণ ও মান িনয় ণ। উে াগ ও ষণা, আ কমসং ান, পশার চািহদা িন পণ। সবা সৃি , সবা দান ও সবার মান িনয় ণ। নতৃে র েয়াজনীয়তা,

নতার ণীিবন াস ও ণাবিল। িশ  িবেরাধ, িশ  িবেরাধ সং া  সমস া ও সমাধান এবং এ সং া  িস া হণ। আিথক ব ব াপনা, কাঁচামাল য় ও

দামজাতকরণ। পিরসংখ ান তথ , তেথ র ণী িবভাগ ও তথ  সং েহর প িত। িচ  ও লখ। সূচক সংখ া ও সূচক িনণয়।
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