
৪৫ তম িবিসএস - �শষ ম�ূেত� র ��িত
Exam Time: 7:00 pm

Exam

No:

Subject Syllabus

1 বাংলা ভাষা
�েয়াগ-অপ�েয়াগ, বানান, বাক�, বাক� �ি�, সি�, সমাস, ণ-� ষ-� িবধান,
ি�য়ার কাল

2 বাংলা ভাষা
পিরভাষা, সমাথ�ক শ�, িবপরীত শ�, �িন, বণ�, বচন, �কৃিত ও �ত�য়,
ভাষা ও ভাষারীিত

3 বাংলা ভাষা
উপসগ�, অনসুগ�, পদাি�ত িনেদ�শক, কারক ও িবভি�, বাচ�, ধাতু, পদ,িল�

4 বাংলা ভাষা
শ�, এক কথায় �কাশ, বাগধারা, �বাদ ও �বচন, উি� পিরবত� ন, িবরাম
িচ�/যিত বা �ছদ িচ� , ছ� �করণ ও অল�ার, ব�াকরণ এর আেলাচ� িবষয়
ও ��

5 বাংলা ভাষা
বাংলা ভাষা

6
English
Language

Parts of speech, Participles, Infinitives & Gerund,Linking Verb,
Correction



7
English
Language

Meanings/Vocabulary, Substitution & Definition,Suffix &

Prefix,Translation,Synonyms , Antonyms, Analogy, Phrase &

Idioms

8
English
Language

Transformation of Sentence: Sentence, Narration,  Degree,
Voice, Fill in the Gaps,, Composition,Spelling

9
English
Language

Determiners/Article, Gender, Number, Conditional Sentence,
Completing Sentence, Clause

10
English
Language

English Language

11
বাংলা সািহত� �াচীন যুগ

12
বাংলা সািহত� মধ�যুগ

13
বাংলা সািহত� কাজী নজ�ল ইসলাম, রবী�নাথ ঠা�্ র, ঈ�রচ� িবদ�াসাগর মীর মশাররফ

�হােসন মাইেকল মধুসূদন দ� বি�মচ� চে�াপাধ�ায় দীনব�ু িম�, �বগম
�রােকয়া, কায়েকাবাদ ফর�খ আহমদ জসীম উ�ীন ঈ�রচ� ��,
িবহারীলাল চ�বত�, �মথ �চৗধুরী �মাহা�দ নিজবর রহমান, জীবনান� দাস
শরৎচ� চে�াপাধ�ায় িব�ু �দ,অিময় চ�বত�, সুধী�নাথ দ�, ব�ুেদব বসু
আহসান হাবীব জিহর রায়হান ,সুিফয়া কামাল মনুীর �চৗধুরী শামসুর রহমান
,কাজী �মাতাহার �হােসন, ফর�খ আহমদ, ড�র মহু�দ শহীদ�ুাহ, �মথ
�চৗধুরী, শওকত ওসমান মািনক বে��াপাধ�ায়, �সয়দ মজুতবা আলী,
িসকা�ার আব ুজাফর, �সয়দ শামসুল হক ি�েজ�লাল রায়, �মায়ূন আহেমদ,
শরৎচ� চে�াপাধ�ায় �সয়দ ওয়ালীউ�াহ, িনম�েল� ু�ণ,শহীদ�ুা কায়সার,

14
বাংলা সািহত� আখতা��ামান ইিলয়াস,  রাজা রামেমাহন রায়, তারাশ�র বে��াপাধ�ায়,

সমর �সন ,সু�মার রায়, অতুল�সাদ �সন, অৈ�ত ম�বম�ণ, অ�দাশ�র
রায়, আেনায়ার পাশা, আ�ুল কািদর, আবদলু গাফফার �চৗধুরী , আ�ুল
মা�ান �সয়দ, আ�ু�াহ আল মামনু, আ�ু�াহ আল মতুী, আ�ুল হাই, আবু
ইসহাক, আব ুজাফর ওবায়দ�ুাহ, আব ুজাফর শামসু�ীন, আবলু কালাম
শামসু�ীন। আিনসু�ামান, আবলু ফজল, আবলু মনসুর আহেমদ, আবলু
হাসান, আবলু �েসন, আল মাহমদু, আলাউি�ন আল আজাদ, আহমদ ছফা,
আহমদ শরীফ, ইবরাহীম খা,ঁ এস ওয়ােজদ আলী কাজী আ�ুল ওদদু, কাজী
ইমদাদলু হক।, কািমনী রায়, কালী�স� িসংহ, �সুম�মারী দাশ, িগিরশচ�
�ঘাষ, িগিরশচে� �সন �গালাম �মা�ফা, চ�ীচরণ মনুশী, জাহানারা ইমাম,



জজ�  আ�াহাম ি�য়ারসন, জন �াক�  মাশ�ম�ান, �জা�য়া মাশ�ম�ান, �হনির লইু
িভিভয়ান িডেরািজও, দি�ণার�ন িম� মজমুদার, দাউদ হায়দার, দীনব�ু
িম�, দীেনশচ�� �সন, রিফক আজাদ, হাসান আিজজলু হক, হাসান হািফজরু
রহFমান, �মায়ুন আজাদ, �মায়ুন কিবর, �হমচ� বে��াপাধ�ায় শওকত
আলী, শহীদ কাদরী, শামসু�ামান খান, শামসু�ীন আবলু কালাম, স�ীবচ�
চে�াপাধ�ায়, সেত�ন �সন, সেত��নাথ দ�, সরদার জেয়ন উি�ন, সানাউল
হক, িসরাজলু ইসলাম �চৗধুরী, �ণ��মারী �দবী, �সােমন চ�, �� মহু�দ
শিহদ�ুাহ। " হর�সাদ শা�ী, সুকা� ভ�াচায�, সুনীিত�মার চে�াপাধ�ায়
�সিলনা �হােসন, �সিলম আল দীন, �সয়দ আলী আহসান, �সয়দ ইসমাইল
�হােসন িসরাজী, ন�াথািনেয়ল �ািস হ�ালেহড, নওয়াব ফয়জেু�সা, নবীনচ�
�সন, ন�ুল �মােমন, নীিলমা ই�ািহম, ��েম� িম�, বদ��ীন ওমর,
িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায়, বে� আলী িময়া, প�ারীচাঁদ িম�, মতুৃ��য়
িবদ�াল�ার, �মাহা�দ �মাজাে�ল হক। িবজন ভ�াচায�, মােনাএল দা
আসসু�সাঁউ, মামনুরু রিশদ,

15
বাংলা সািহত� পি�কা ও সামিয়কী, �� ও ��াগার, নাটক, �ব�, �� চির�, পঙি� ও

উ�িত, ছ�নাম ও উপািধ, গান ও চলি��, কাব��� ও কিবতা,
উপন�াস,পঙি� ও উ�িত,মিু�যু�িভি�ক সািহত� ও চলি�� িবিভ� সািহত�
�িত�ান,

16
বাংলা সািহত� বাংলা সািহত�

17
English
Literature

Literacy Terms and Genres, The Renaissance Period,The
Neoclassical Period

18
English
Literature

The Old and Middle English Period,The Romantic Period, The
Victorian Period

19
English
Literature

The Modern and Post Modern Period, Famous Literature and
Writers, William Shakespeare, Famous Quotation and
Characters

20
English
Literature

English Literature

21
গািণিতক যুি� পা�গিণত: বা�ব সংখ�া,  ল.সা.� ও গ.সা.�,অনপুাত - সমানপুাত, ভ�াংশ,

বগ�,বগ�মলূ,ঘন ও ঘনমলূ

22
গািণিতক যুি� পা�গিণত: শতকরা, লাভ-�িত, সুদকষা, সরল ও চ�বিৃ� মনুাফা, �বগ

,দরূ�, িদক, সময় ও কাজ, সময় ও দরূ�,সাধারণ সমস�া

23
গািণিতক যুি� বীজগিণত: বীজগািণিতক সূ�,উৎপাদক ,সূচক ও লগািরদম,অসমতা



24
গািণিতক যুি� বীজগিণত: সরল ও ি�ঘাত সমীকরণ, সরলসহসমীকরণ,সরলীকরণ,,

সমাধান,ধারা / অন�ুম

25
গািণিতক যুি� �সট, পিরসংখ�ান, িবন�াস ও সমােবশ,স�াব�তা

26
গািণিতক যুি� ি�ভুজ, চতুভু� জ, ব�ৃ, �কাণ ও �রখা, উপপাদ�, পিরিমিত ও ঘনব�, বগ�ে��,

সাম�িরক, র�স, �ািপিজয়াম, ব�ভুজ, ি�েকাণিমিত ও এর �েয়াগ

27
সাধারণ িব�ান �ভৗত িব�ােনর উ�য়ন, তর� ও শ�, তাপ ও তাপগিতিবদ�া, আেলার

�কৃিত ও আেলাক য�পািত, ি�র ও চলতিড়ৎ, �চৗ�ক�, তিড়ৎ �চৗ�ক,
�া�ফরমার, ইেল�িন�, আধুিনক পদাথ� িব�ান, এ�ের,
�তজি�য়তা,শি�র উৎস এবং এর �েয়াগ, শি�র �পা�র, নবায়নেযাগ�
শি�র উৎস, পারমাণিবক শি� ও উৎস,

28
সাধারণ িব�ান পদােথ�র অব�া ও পিরবত� ন,এটেমর গঠন ও �মৗিলক কণা,কাব�েনর ব�মখুী

ব�বহার,এিসড, �ার, লবণ ও সাবােনর কাজ,পদােথ�র �য়, জারণ-িবজারণ
ও তিড়ৎেকাষ,ধাতব পদাথ� এবং তােদর �যৗগ সমহূ, অধাতব পদাথ�, �জব
�যৗগ ও অৈজব �যৗগ, খিনজ উৎস

29
সাধারণ িব�ান জীবিব�ান: পদােথ�র জীবিব�ান িবষয়ক ধম�, মাইে�াবােয়ালিজ, �া�

ডাইভারিস� ও �বাটািনক�াল নেমনে�চার, �া� িনউি�শন,
সােলাকসংে�ষণ, ফুল, ফল ও পরাগায়ন , ভাইরাস, ব�াকেটিরয়া ও পরজীবী,
�সু�, �জেন��, উি�দজগৎ, খাদ�, পুি� ও িভটািমন, এিনম�াল �সু�, অগ�ান
এবং অগ�ান িসে�ম, র� ও র�স�ালন, �ৎিপ� ও �দেরাগ, �ায় ুও
�ায়ুেরাগ, �াণীজগৎ, এিনেমল ডাইভািস�� ও জওুলিজক�াল নেমনে�চার

30
সাধারণ িব�ান আধুিনক িব�ান: পৃিথবী সৃি�র ইিতহাস ও আেপি�ক ত�, কসিমক �র ও

��াক �হাল,ডােয়াড, �ানিজ�র , আইিস (IC), িববত� ন, মানবেদহ , �রােগর
কারণ ও �িতকার, সং�ামক �রাগ, �রাগজীবাণরু জীবনধারণ,
ইম�ুনাইেজশন ও ভ�াকিসেনশন,মা ও িশ�র সা��, এইচআইিভ, এইডস,
�িবও, �পািলও, সামিু�ক জীবন, কালচার (এিপকালচার, �সিরকালচার,
িপিসকালচার, হর�কালচার), বায়ুম�ল, �জায়ার-ভাঁটা ও টাইড, বািরম�ল,
সাইে�ান ও সুনািম, �টকটিনক ��ট, �ফাটন কণা ও িহেগর কণা

31
বাংলােদশ িবষয়াবলী বাংলােদেশর জাতীয় িবষয়াবিল,



32
বাংলােদশ িবষয়াবলী বাংলােদেশর কৃিষজ স�দ,  বাংলােদেশর অথ�নীিত, বাংলােদেশর িশ� ও

বািণজ�, বাংলােদেশর িশ�া ও �যাগােযাগ ব�ব�া

33
বাংলােদশ িবষয়াবলী বাংলােদেশর সংিবধান, বাংলােদেশর রাজৈনিতক ব�ব�া, বাংলােদেশর

সরকার ব�ব�া,

34
বাংলােদশ িবষয়াবলী জাতীয় অজ� ন, ব�ি��, ���পূণ� �িত�ান, �াপনাসমহূ, পুর�ার,�খলাধুলা,

চলি��, গণমাধ�ম-সংি�� িবষয়ািদ, বাংলােদেশর
জনসংখ�া,আদম�মাির,জািত,�গা�ী,উপজািত, িবিভ�
িদবস,�াচীনতম/�থম, বহৃ�ম ও �ু�তম,,সা�িতক বাংলােদশ

35
মানিসক দ�তা ভাষাগত �যৗি�ক িবচার,, বানান ও ভাষা, সমস�া সমাধান

36
মানিসক দ�তা সংখ�াগত �মতা , �ানাংক স�ক�  ,যাি�ক দ�তা

37
আ�জ� ািতক
িবষয়াবলী

আ�জ� ািতক িনরাপ�া ও আ�রা�ীয় �মতা স�ক� , আ�জ� ািতক পিরেবশগত
ইসু� ও �টনীিত,

38
আ�জ� ািতক
িবষয়াবলী

আ�জ� ািতক সংগঠনসমহূ এবং �বি�ক অথ�ৈনিতক �িত�ানািদ,অন�ান�ঃ
রাজধানী, ম�ুা, পাল�ােম�, িদবস, �খলাধুলা ইত�ািদ।

39
আ�জ� ািতক
িবষয়াবলী

�বি�ক ইিতহাস,আ�িলক ও আ�জ� ািতক ব�ব�া,ভূ-রাজনীিত, িবে�র
সা�িতক ও চলমান ঘটনা�বাহ,

40
কি�উটার ও তথ�
�যুি�

কি�উটারঃ
কি�উটােরর ইিতহাস ও �কারেভদ, �দনি�ন জীবেন কি�উটার,
কি�উটার অ�সংগঠন এবং �পিরেফরালস, ইনপুট-আউটপুট, এমেবেডড
কি�উটার

41
কি�উটার ও তথ�
�যুি�

কি�উটারঃ
কি�উটার ��া�ািমং, সফটওয়�ার ও অপাের�ং িসে�ম, কি�উটার
ভাইরাস ও ফায়ারওয়াল
�ডটােবজ ম�ােনজেম� িসে�ম, কি�উটােরর ন�র ব�ব�া

42
কি�উটার ও তথ�
�যুি�

তথ��যুি�ঃ
তথ��যুি�র বড় বড় �িত�ান (�গল, মাইে�াসফট অিফস, আইিবএম
ইত�ািদ), ই�ারেনট ও �সাশ�াল �নটওয়ািক� ং, কি�উটার �নটওয়াক� , �মাবাইল
�যুি�: �মাবাইল �যুি�র �বিশ�� , �সললুার ডাটা �নটওয়াক� , আধুিনক
�যুি�: ই-�মইল , ই-কমাস�  , �রাব��, সাইবার অপরাধ, �দনি�ন জীবেন
তথ��যুি�



43 ভূেগাল, পিরেবশ ও
দেুয�াগ ব�ব�াপনা

বাংলােদশ ও অ�ল িভি�ক অব�ান, সীমানা, পািরেবিশক, আথ�-সামািজক ও
ভূ-রাজৈনিতক ���। অ�ল িভি�ক �ভৗত পিরেবশ, স�েদর ব�ন ও ���,

45 ভূেগাল, পিরেবশ ও
দেুয�াগ ব�ব�াপনা

বাংলােদশ ও �বি�ক পিরেবশ পিরবত� ন , �াকৃিতক দেূয�াগ ও ব�ব�াপনা,
বাংলােদেশর পিরেবশ: �কৃিত ও স�দ, �ধান চ�ােল� সমহূ।

46
�নিতকতা, মলূ�েবাধ
ও সুশাসন

স�ূণ� িসেলবাস

47
বাংলা ভাষা ও
সািহত�

স�ূণ� িসেলবাস

48
ইংেরিজ ভাষা ও
সািহত�

স�ূণ� িসেলবাস

49
বাংলােদশ িবষয়াবলী স�ূণ� িসেলবাস

50
গািণিতক যুি� স�ূণ� িসেলবাস

51
সাধারণ িব�ান স�ূণ� িসেলবাস

52
মানিসক দ�তা স�ূণ� িসেলবাস

53
আ�জ� ািতক
িবষয়াবলী

স�ূণ� িসেলবাস

54
কি�উটার ও তথ�
�যুি�

স�ূণ� িসেলবাস

55 ভূেগাল, পিরেবশ ও
দেুয�াগ ব�ব�াপনা

স�ূণ� িসেলবাস

56
ফুল মেডল �ট�-১ স�ূণ� িসেলবাস

57
ফুল মেডল �ট�-২ স�ূণ� িসেলবাস

58
ফুল মেডল �ট�-৩ স�ূণ� িসেলবাস



59
ফুল মেডল �ট�-৪ স�ূণ� িসেলবাস

60
ফুল মেডল �ট�-৫ স�ূণ� িসেলবাস


