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                                     Effective Topic Details-21 

                                      English  

Subject & Topic 

Number 

Topic 

No. 
Topic Details 

English(06) 

E-01 

Noun, Pronoun, Vocabulary & Preposition (A, B) 

Adverb & inversion, Parallel structure, Dangling modifier, 

Pinpoint error detection, Vocabulary & Preposition (C,D) 

E-02 

Translation, Proverbs, Reading comprehension, Vocabulary & 

Preposition (E, F) 

Right form of verbs, Causative & subjunctive, Affirmative and 

negative agreement, Modal auxiliaries, Vocabulary & 

Preposition (G,H, I) 

E-03 

Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Vocabulary & 

Preposition (J,K) 

Voice change, Vocabulary & Preposition (L,M)  

E-04 

Narration, Transformation of sentence 

Sentence correction, Finite and non-finite verb, Phrase & 

clause, Vocabulary & Preposition (N, O, P) 

E-05 

Number, Gender, Redundancy, Vocabulary & Preposition (Q, R, 

S)  

Adjective, Comparison of degrees,Article, 

Vocabulary & Preposition (T,U) 

E-06 

Sequence of Tense,Spelling,Linkers,Tag questions, Group 

Verbs,Phrase and idioms,Vocabulary & Preposition (V,W,X) 

 

Literature,One word substitution,Analogy,Foreign 

Words,Misused words,Vocabulary & Preposition (Y,Z) 
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Effective Topic Details-21 

Bangla 

 

 

  

 

িবষয় ও টিপক 
সংখয্া  

টিপক নং পতর্ িবস্তািরত টিপক 

বাংলা(০৬) 

Ban-01 

পর্থম পতর্ 

 

গদয্: অপিরিচতা 
কিবতা: ঐকতান 

িদব্তীয় পতর্ 
বাংলা সািহতয্ ও সািহেতয্র ইিতহাস, বাংলা ভাষা, বয্াকরণ, ধব্িন ও বণর্, 
ণ-তব্ ও ষ-তব্ িবধান, শুিদ্ধকরণ। 

Ban-02 

পর্থম পতর্ 
গদয্: বায়ান্নর িদনগুেলা                                                                     
কিবতা: েসই অস্তর্ 

িদব্তীয় পতর্ 

 
ধব্িন পিরবতর্ন, সিন্ধ, ধাতু, শেব্দর েশর্িণিবভাগ, সমাথর্ক শব্দ/পর্িতশব্দ। 

Ban-03 

পর্থম পতর্ 
গদয্: আমার পথ, েনকেলস                                                                
কিবতা: সাময্বাদী 

িদব্তীয় পতর্ 
উপসগর্ ও অনুসগর্, িদব্রুক্ত শব্দ, বচন, পুরুষবাচক ও স্তর্ীবাচক শব্দ, 

সংখয্াবাচক শব্দ, পািরভািষক শব্দ 

Ban-04 

পর্থম পতর্ 
গদয্: েরইনেকাট                                                                              
কিবতা: েফবর্ুয়ারী ১৯৬৯ 

িদব্তীয় পতর্ 
কারক ও িবভিক্ত, িকর্য়ার ভাব ও কাল, বাংলা অনুজ্ঞা, পদািশর্ত িনেদর্শক, 

যিত বা েছদ িচহ্ন, এককথায় পর্কাশ বা বাকয্ সংেকাচন। 

Ban-05 

পর্থম পতর্ উপনয্াস : লালসালু 

িদব্তীয় পতর্ সমাস, বাকয্ পর্করণ, বাচয্ এবং বাচয্ পিরবতর্ন, উিক্ত পিরবতর্ন, বাগধারা 

Ban-06 

পর্থম পতর্ 
কিবতা: তাহােরই পেড়  মেন                                                               

নাটক: িসরাজউেদ্দৗলা                                                                        

িদব্তীয় পতর্ পর্কৃিত ও পর্তয্য়, পদ পর্করণ, িবপরীত শব্দ, পর্বাদ-পর্বচন, বঙ্গানুবাদ 
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Effective Topic Details-21 

ICT 

 

 

 

  

িবষয় ও টিপক 
সংখয্া টিপক নং িবস্তািরত টিপক 

ICT(06) 

ICT-01 

 
অধয্ায়-০১=িবশব্ ও বাংলােদশ েপর্িক্ষত 

ICT-02 
অধয্ায়-০২=েডটা কিমউিনেকশন ও কিম্পউটার েনটওয়ািকর্ং(শুরু েথেক 
কিম্পউটার  েনটওয়ােকর্র পর্কারেভদ পযর্ন্ত) 

ICT-03 
অধয্ায়-০২=েডটা কিমউিনেকশন ও কিম্পউটার েনটওয়ািকর্ং(েনটওয়াকর্ 
টেপালিজ েথেক েশষ) 

ICT-04 অধয্ায়-০৩=সংখয্া পদ্ধিত 

ICT-05 অধয্ায়-০৪=ওেয়ব িডজাইন পিরিচিত ও HTML 

ICT-06 অধয্ায়-০৫=ওেয়ব িডজাইন করা এবং ওেয়বসাইট পাবিলশ করা 
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Effective Topic Details-21 

GK(BD) 

 

 

 

িবষয় ও টিপক 

সংখয্া 

টিপক 
নং িবস্তািরত টিপক 

GK Bangladesh 

-(06) 

GK-01 

বাংলােদশ পিরিচিত, ভূ-পর্কৃিত ও জলবায়ু, বাংলােদেশর আয়তন ও সীমা, সীমান্ত ও 
িছটমহল। বেঙ্গাপসাগর, বাংলােদেশর সমদুর্ ৈসকত, দব্ীপ, হর্দ, জলপর্পাত ও ঝণর্া, 
উপতয্কা, পাহাড়-পবর্ত। 

বাংলােদেশর চর, িবল, হাওর ও বাঁওড়, ইেকাপাকর্, সাফাির পাকর্, মািট ও কৃিষজ 
সম্পদ।বাংলােদেশর বনজসম্পদ, জব্ালািন, িবদুয্ৎ বয্বস্থা ও খিনজসম্পদ, মৎসয্সম্পদ 
ও পর্ািণজসম্পদ, িশল্পকারখানা, েসচ পর্কল্প, বাঁধ ও বনয্া িনয়ন্তর্ণ, পািন েশাষণাগার। 

GK-02 

বাংলােদেশর নদ-নদী, ফারাক্কা বাঁধ ও পািনবণ্টন চিুক্ত, িটপাইমুখ বাঁধ, পর্াকৃিতক 
দেূযর্াগ। বাংলােদেশর জনসংখয্া ও আদমশুমারী।বাংলােদেশর িশক্ষাবয্বস্থা, 
বাংলােদেশর সব্াস্থয্ ও িচিকৎসা। 

বাংলােদেশর ইিপেজড, অথর্নীিত, বােজট, বািণজয্, আমদািন - রপ্তািন। বয্াংিকং, বীমা 
ও মদুর্া বয্বস্থা, এনিজও, েযাগােযাগ বয্বস্থা, ডাক ও েটিলেযাগােযাগ বয্বস্থা। 
বাংলােদেশর িবখয্াত পর্িতষ্ঠানসমহূ, িশল্প ও সংস্কৃিত, বাংলা সংবাদপতর্, বাংলা 
সািহতয্। 

GK-03 

বাংলােদেশর িবখয্াত বয্িক্তবগর্, ঐিতহািসক স্থান ও দশর্নীয় স্থাপতয্-স্থাপনা-ভাস্কযর্, 
বাংলােদেশর উেল্লখেযাগয্ স্মরণীয় ঘটনা, বাংলােদেশর িবিভন্ন চুিক্ত ও সনদ। 

বাংলােদেশর পররাষ্টর্নীিত, কুটৈনিতক িমশন, িবিভন্ন িবশব্ সব্াস্থয্সংস্থায় বাংলােদশ, 

বাংলােদেশর পদক ও পরুস্কার, বাংলােদেশর কর্ীড়াজগৎ, েসরা ২০। 

GK-04 

পর্াচীন বাংলার ইিতহাস ও জনপদ, পর্াচীন বাংলায় িবিভন্ন শাসনামল, উপমহােদশ ও 

বাংলায় মুসিলম শাসন, মঘুল আমল ও বাংলায় নবাবী শাসন, ইউেরাপীয়েদর আগমন 

ও িবর্িটশ শাসন। 

িবিভন্ন সংস্কার আেন্দালন ও বাংলার জাগরণ, িবর্িটশ-ভারত, পািকস্তান আমল, বঙ্গবন্ধু, 
বাংলােদেশর মুিক্তযুদ্ধ ও সব্াধীনতা - ০১। 

GK-05 

বঙ্গবন্ধু, বাংলােদেশর মুিক্তযুদ্ধ ও সব্াধীনতা – ০২,বঙ্গবন্ধ,ু বাংলােদেশর মুিক্তযুদ্ধ ও 

সব্াধীনতা – ০৩। 

বাংলােদেশর সংিবধান ও সাংিবধািনক পদসমূহ, িবিভন্ন মন্তর্ণালয়। বাংলােদেশর 
স্থানীয় সরকারবয্বস্থা, িবভাগ ও েজলাপিরিচিত, জাতীয় সংসদ।বাংলােদেশর আইন ও 
িবচার িবভাগ, নয্ায়পাল, িবিভন্ন কিমশন, বাংলােদেশর পর্িতরক্ষা ও সশস্তর্বািহনী 

GK-06 

িবশব্াঙ্গেন বাংলােদশ, বাংলােদেশর জাতীয় িবষয়াবলী, জাতীয় ও অনয্ানয্ 
িদবস।ঐিতহািসক স্থােনর পর্াচীন নাম, বাংলােদেশর পর্থম, বৃহত্তম  ও কু্ষদর্তম, 

পণূর্রূপ : বাংলােদশ। 

িবগত বছেরর পর্শ্নসমহূ : বাংলােদশ িবষয়াবলী।(Medical+Dental+BCS) 
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Effective Topic Details 

GK(Int) 

   

িবষয় ও টিপক 
সংখয্া টিপক নং িবস্তািরত টিপক 

GK(International) 

(06) 

GK(Int.)-01 

পিৃথবী পিরিচিতঃ মহােদশ, েদশ, রাজধানী, িবেশব্র জনসংখয্া, িবেশব্র ভাষা, জািত ও 
উপজািত। 

মহােদশ পিরিচিতঃ এিশয়া মহােদশ, ইউেরাপ মহােদশ, আিফর্কা মহােদশ, উত্তর আেমিরকা 
মহােদশ, দিক্ষণ আেমিরকা মহােদশ, ওেশিনয়া মহােদশ। 

GK(Int.)-02 

িবেশব্র কিতপয় দব্ীপ ও অঞ্চল, উপিনেবশ ও িনয়ন্তর্ণাধীন অঞ্চল, িবেশব্র অঞ্চল 

পিরিচিত, েদশ সংকর্ান্ত অনয্ানয্ তথয্, নগর রাজধানী, েমগািসিট ও েমটািসিট, িবিভন্ন েদেশর 
জাতীয় িবষয়াবিল, িবশব্ রাজনীিত। 

িবিভন্ন েদেশর পিরবিতর্ত নাম, িবিভন্ন স্থােনর পিরবিতর্ত নাম, িকছু েদেশর পূবর্ ও বতর্মান 
রাজধানী, েভৗেগািলক উপনাম, উেল্লখেযাগয্ িবখয্াত সীমােরখা, িবেশব্র িবখয্াত পর্ণালী, িবেশব্র 
সাগর, উপসাগর ও মহাসাগর, সমদুর্ আইন িবষয়ক আদালত। 

GK(Int.)-03 

িবেশব্র সমুদর্বন্দর, িবেশব্র নদ-নদী,িবেশব্র িবখয্াত নদীর উৎপিত্ত ও পিততস্থল, নদী-তীরবতর্ী 
শহর, পৃিথবীর িবখয্াত কেয়কিট হর্দ, জলপর্পাত, খাল, দব্ীপ ও অন্তরীপ। 

িবেশব্র িবখয্াত পবর্ত ও পবর্তমালা, িগিরপথ, মরুভূিম ও আেগ্নয়িগির, িবেশব্র বৃহত্তম, কু্ষদর্তম, 

দীঘর্তম, উচ্চতম, পর্থম, গভীরতম ও দর্ুততম, িবেশব্র ইিতহােস পর্থম নারী। 

GK(Int.)-04 

িবেশব্র পর্থম বয্িক্তবগর্, িবেশব্র কৃিষজ-বনজ-মৎসয্-খিনজ সম্পদ, িবেশব্র পর্াণী ও পর্ািণজ 
সম্পদ, একনজের মদুর্া, িবেশব্র িশল্পকারখানা ও িশল্পজাত দর্বয্, িবেশব্র িশক্ষা, িবেশব্র সব্াস্থয্ ও 
িচিকৎসা, িবেশব্র পিরবহন ও েযাগােযাগ বয্বস্থা। 

িবেশব্র গণমাধয্ম, কিম্পউটার ও তথয্পর্যিুক্ত,িবেশব্র জাদুঘর, িচিড়য়াখানা ও লাইেবর্ির, িবেশব্র 
িবখয্াত স্থাপতয্ ও ভাস্কযর্, িবশব্িবখয্াত স্কয়ার, িবিভন্ন েদেশর েপর্িসেডন্ট ও পর্ধানমন্তর্ীর 
বাসভবন, গুরুতব্পণূর্ শহর ও স্থান, জািতপঞু্জ (League of Nations), জািতসংঘ (United of 

Nations), জািতসংেঘর উন্নয়নমলূক সংস্থা। 

GK(Int.)-05 

আন্তজর্ািতক রাজৈনিতক েজাট, আঞ্চিলক রাজৈনিতক েজাট, আন্তজর্ািতক অথর্ৈনিতক েজাট, 

আঞ্চিলক অথর্ৈনিতক েজাট, আঞ্চিলক বািণজয্ চুিক্ত, সামিরক ও অনয্ানয্ সংস্থা, েসব্চ্ছােসবী ও 
পিরেবশবাদী সংস্থা, পিরেবশ িনেয় জািতসংঘ সেম্মলন, িবিভন্ন সংস্থার সদর দপ্তর, িবিভন্ন 
েদেশর ৈবেদিশক সাহাযয্ সংস্থা। 

িবিভন্ন রাজৈনিতক দল, আেলািচত েগিরলা দল, আন্তজর্ািতক িবিভন্ন পুরস্কার, িবশব্ কর্ীড়াঙ্গন, 

িবেশব্র সপ্তাশ্চাযর্ ও আশ্চযর্, িবখয্াত বয্িক্ত, খয্াতনামা রাজনীিতিবদেদর আেলািচত গর্ন্থ, অনয্ানয্ 
খয্াতনামা বয্িক্তেদর আেলািচত গর্ন্থ। 

GK(Int.)-06 

িবখয্াত মনীষীর উিক্ত, িবেশব্র িবখয্াত বয্িক্তেদর উপািধ, নারী িবশব্, িবখয্াত িচতর্কমর্ ও 
িচতর্িশল্পী, িবেশব্র ইিতহাস ও সভয্তা, িবশব্ সভয্তার অবদান, িবশব্ পিরেবশ, িবখয্াত যদু্ধ ও 
সামিরক অিভযান, িবেশব্র গুরুতব্পণূর্ িবপ্লব। 

িবশব্ িনরাপত্তা, িবেশব্র সেম্মলন, গুরুতব্পণূর্ চুিক্ত ও সনদ, িবিভন্ন স্থােনর সােথ জিড়ত 

উেল্লখেযাগয্ বয্িক্ত, িবেশব্র ধমর্, আন্তজর্ািতক িদবস সমূহ, েসৗরজগৎ ও িবজ্ঞান, আিবষ্কার ও 
আিবষ্কারক, সংখয্া তথয্, আন্তজর্ািতক, পূণর্রূপঃআন্তজর্ািতক, আগাম বাতর্া। 
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Effective Topic Details 

IQ 

 

িবষয় ও টিপক 
সংখয্া টিপক নং িবস্তািরত টিপক 

IQ(06) 

IQ-01 

 

IQ সম্পিকর্ত সাধারণ তথয্,িবশব্িবদয্ালয়গুেলােত এর গুরুতব্ 

সাংেকিতক িবনয্াস ও পনুিবর্নয্াস,রেক্তর সম্পকর্ িনণর্য়,সম্পকর্ 
মূলয্ায়ন,িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(JU) 

IQ-02 

অসম্ভাবয্তা,সম্ভাবনা,িদন তািরখ মাস বছর,ঘিড় ও সময়, িবগত 
বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(JnU) 

সংখয্ার ধারা,স্থান িদক ও দুরতব্,িসদ্ধান্ত গর্হেনর ক্ষমতা, িবগত 
বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(CU) 

IQ-03 

িবেশ্লষণমূলক ক্ষমতা,অথর্ অনুধাবন ক্ষমতা,সাদৃশয্, িবগত বছেরর 
পর্শ্ন অনুশীলন(RU) 

েনৗকা ও েসর্াত িবষয়ক সমসয্া,িচতর্যুিক্ত,লুকােনা িচতর্ খুঁেজ েবর 
করা, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(BRU) 

IQ-04 

আয়নায় পর্িতচ্ছিব,পািনেত পর্িতচ্ছিব,েরামান সংখয্া, িবগত বছেরর 
পর্শ্ন অনুশীলন(KU) 

অনুমান ও তাৎক্ষিনক সমাধান,স্থান ও অবস্থান িনণর্য়, িবগত 
বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(CoU) 

IQ-05 

ভাষাগত েযৗিক্তক িবচার,গািণিতক সমসয্াবিল, িবগত বছেরর পর্শ্ন 
অনুশীলন(JKKNIU) 

নল ও েচৗবাচ্চা , িভন্ন রকম খুঁেজ েবর করা, িবগত বছেরর পর্শ্ন 
অনুশীলন(JUST) 

IQ-06 

িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(BSMRSTU), িবগত বছেরর পর্শ্ন 
অনুশীলন(IU) 

Extra : Puzzels Based On Mathematical Concepts 
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