
কাদিরাবাি কযান্টনমেন্ট স্যাপার কমেজ 

কাদিরাবাি সেনাদনবাে, নাম ার। 

 

অনোইন োদেক পরীক্ষা ২০২১ এর দেমেবাে 

সেদি: একািশ 
 

দবষয়: বাাংো 

েহপাঠ:   উপন্যাে-োেোলু 

  না ক: দেরাজউমদৌো 

 

োনবন্টন: বহুদনব বাচনী ১৫টি প্রশ্ন ১৫নম্বর 
 

দবষয়: ইাংমরদজ 

1. Text: Units 1-5- Q1 

2. With Clues- Question no-4-2017 & 2018 

3. Short Paragraph-2017 & 2018 

 

 

দবষয়: তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুদি 
 

২য় অধ্যায়:  KwgDwb‡Kkb wm‡÷g aviYv, †WUv KwgDwb‡Kk‡bi aviYv, e¨vÛDB_, †WUv UªvÝwgkb †g_W, †WUv 

UªvÝwgkb †gvW, †WUv KwgDwb‡Kkb gva¨g, K¨vej ev Zvi gva¨g, Iq¨vi‡jm KwgDwb‡Kkb gva¨g, Iq¨vi‡jm 
KwgDwb‡Kkb Gi cÖ‡qvRbxqZv, eøyUz_, IqvB-dvB, IqvBg¨v·| 

 

দবষয়: পিার্ বদবজ্ঞান 

১ে পত্র: অধ্যায়-২: সেক্টর, অধ্যায়-৩: গদতদবদ্যা। 

 

দবষয়: রোয়ন 

১ে পত্র: অধ্যায়-২: সকায়ান্টাে োংখ্যা এবাং ইমেকট্রন দবন্যামের নীদত (অদিফবাউ, হন্ডনীদত পদের বজবন প বন্ত) 

 

দবষয়: গদিত 

১ে পত্র: অধ্যায়-৩- েরেমরখা 

 

দবষয়: জীবদবজ্ঞান 

১ে পত্র: 

অধ্যায়-৩য় (সকাষ রোয়ন) 

দবষয়: দহোবদবজ্ঞান 

১ে পত্র:  ১ে অধ্যায়:  দহোবদবজ্ঞান পদরদচদত 

২য় অধ্যায়: দহোমবর বইেমূহ 

 

দবষয়: ব্যবোয় োংগঠন ও ব্যবস্থাপনা 

১ে পত্র 

১ে অধ্যায়: ব্যবোময়র সেৌদেক ধারিা: ব্যবোময়র ধারিা, ব্যবোময়র আওতা, দশমের ববদশষ্ট্য ও প্রকারমেি, বাদিমজযর 

প্রকারমেি, েোদজক ব্যবো, ব্যবোময়র কা বাবদে, ব্যবোময়র গুরুত্ব, ব্যবোময়র অবিান, জীদবকা অজবমনর উপায় দহমেমব 

ব্যবোয়। 
 

২য় অধ্যায়: ব্যবোয় পদরমবশ: ব্যবোয় পদরমবমশর ধারিা, ব্যবোয় পদরমবমশর উপািানেমূহ, ব্যবোময়র উপর 

পদরমবমশর উপিারনেমূমহর প্রোব, বাাংোমিমশর ব্যবোয় পদরমবশ। 

 

৩য় অধ্যায়: একোদেকানা ব্যবোয়: োদেকানার দেদিমত ব্যবোময়র ধারিা, এক োদেকানা ব্যবোময়র ববদশষ্ঠ্য, গুরুত্ব, 

উপযুি সক্ষত্র, স মক র্াকার কারি। 



 

দবষয়: উৎপািন ব্যবস্থাপনা ও দবপিন 

১ে পত্র: ১ে অধ্যায়:  উৎপািন 

২য় পত্র: ১ে অধ্যায়:  দবপনন পদরদচদত 

 

দবষয়: পদরোংখ্যান 

১ে পত্র: ১ে অধ্যায় 

 

দবষয়: অর্ বনীদত 

১ে পত্র: ১ে অধ্যায়: সেৌদেক অর্ বননদতক েেস্যা এবাং েোধান 

 

দবষয়: সপৌরনীদত ও সুশােন  

১ে পত্র 

১ে অধ্যায়: সপৌরনীদত ও সুশােন পদরদচদত 

৩য় অধ্যায়: মূল্যমবাধ, আইন, স্বাধীনতা ও োম্য 

 

দবষয়: যুদিদবদ্যা 

১ে পত্র: ১ে অধ্যায়: যুদিদবদ্যা পদরদচদত 

৩য় অধ্যায়: যুদির উপািান 

দবষয়: ভূমগাে 

১ে পত্র: ২য় অধ্যায়: েম্পূি ব 

৩য় অধ্যায়: সুনাদে প বন্ত 

 

দবষয়: েোজকে ব 

২য় পত্র: 

১ে অধ্যায়: সেৌে োনদবক চাদহিার ধারিা, সেৌে োনদবক চাদহিার বতবোন পদরদস্থদত, বাাংোমিমশ সেৌে োনদবক 

চাদহিার গৃদহত পিমক্ষপ বাাংোমিশ সেৌে োনদবক চাদহিা পূরমি অন্তরায়। 

 

২য় পত্র: 

২য় অধ্যায়: েোজকমে বর শাখার পদরদচত, দচদকৎো েোজকে ব, দবদ্যােয় েোজকে ব। 

 

দবষয়: েমনাদবজ্ঞান 

১ে পত্র: ১ে অধ্যায়: েমনাদবজ্ঞান পদরদচদত  

১ে পত্র: ২য় অধ্যায়: আচরি ও আচরমির দবকাশ  

 

 

 

      (সো. সতৌদহদুে হক) 

অধ্যক্ষ 

কাদিরাবাি কযান্টনমেন্ট স্যাপার কমেজ 

কাদিরাবাি সেনাদনবাে, নাম ার। 

 

  



কাদিরাবাি কযান্টনমেন্ট স্যাপার কমেজ 

কাদিরাবাি সেনাদনবাে, নাম ার। 

 

অনোইন োদেক পরীক্ষা ২০২১ এর দেমেবাে 

দ্বািশ সেদি 
 

দবষয়: বাাংো 

গদ্য অাংশ: অপদরদচতা, আোর পর্, বায়ান্নর দিনগদে 

েহপাঠ: না ক- দেরাজউমদৌো 

 

োনবন্টন: বহুদনব বাচনী ১৫টি প্রশ্ন ১৫নম্বর 

 

দবষয়: ইাংমরদজ 

1. Text: Units 1-5- Q1 

2. With Clues- Question no-4-2017 & 2018 

3. Without Clue Question No-5-2017 & 2018 

4. Short Paragraph-2017 & 2018 

 

দবষয়: তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুদি 
 

১ে অধ্যায়:  েম্পূি ব 

দবষয়: পিার্ বদবজ্ঞান 

২য় পত্র: অধ্যায়-১: তাপদবদ্যা, অধ্যায়-৩: চেতদিৎ 

 

দবষয়: রোয়ন 

১ে পত্র: অধ্যায়-৪ (েম্পূি ব) 

 

দবষয়: গদিত 

১ে পত্র: অধ্যায়-ম্যাদট্রক্স 

২য় পত্র: বহুপিী ও বহুপিী েেীকরি 
 

দবষয়: জীবদবজ্ঞান 

১ে পত্র: 

অধ্যায়-৭ে (নগ্নবীজী ও আবৃিবীজী উদিি) 
 

২য় পত্র: 

অধ্যায় ৪র্ ব -োনব শরীরতত্ত্ব- রি ও েঞ্চােন 
 

দবষয়: দহোবদবজ্ঞান 

২য় পত্র:  ৫ে অধ্যায়:  স ৌর্মূেধনী সকাম্পানীর আদর্ বক দববরিী 

৬ষ্ঠ্ অধ্যায়: আদর্ বক দববরিী দবমেষি। 

 

দবষয়: ব্যবোয় োংগঠন ও ব্যবস্থাপনা 

১ে পত্র: 

৪র্ ব অধ্যায়: অাংশীিাদর ব্যবোময়র ববদশষ্ট্য, সুদবধা, েীোবদ্ধতা, অাংশীিাদর ব্যবোময়র প্রকারমেি, গ্রীিপ্রিােী চুদিপত্র, 

দনবন্ধন পদ্ধদত, অাংশীিারমির স াগ্যাতা, দবমনাপক্ষ দিয়া। 

 

৫ে অধ্যায়: স ৌর্মূেধিী ব্যবোময়র ধারিা, সকাম্পানী গঠন, ববদশষ্ট্য, গুরুত্ব, সুদবধা, েীোবদ্ধতা, সেদিদবোগ, স্মারকদেদপ 

ধারিা, দবষয়বস্তু, গুরুত্ব, দববরিপমত্রর ধারিা, সকাম্পানী দনবন্ধন পদ্ধদত, পদরচােমকর স াগ্যতাসূচক, সশয়ার, সকাম্পানীর 

মূেধন, সশয়ামরর প্রকারমেি, সকাম্পানীর দবমোপোধন। 



 

দবষয়: উৎপািন ব্যবস্থাপনা ও দবপিন 

১ে পত্র:  

১ে অধ্যায়: উৎপািন, ২য় অধ্যায়: উৎপািমনর উপকরি 

 

২য় পত্র: 

 ১ে অধ্যায়: দবপিন পদরদচদত, ৩য় অথ্যায়: দবপিন কা বাবেী 

 

দবষয়: অর্ বনীদত 

১ে পত্র: ৪র্ ব অধ্যায়: বাজার 

 

দবষয়: সপৌরনীদত ও সুশােন  

১ে পত্র 

১ে অধ্যায়: সপৌরনীদত ও সুশােন পদরদচদত 

২য় পত্র 

২য়অধ্যায়: পাদকস্তান সর্মক বাাংোমিশ (১৯৪৭-১৯৭১) 

 

দবষয়: যুদিদবদ্যা 

১ে পত্র: ১ে অধ্যায়: যুদিদবদ্যা পদরদচদত 

৩য় অধ্যায়: যুদির উপািান 

দবষয়: ভূমগাে 

১ে পত্র: ৮ে অধ্যায়: েম্পূি ব 

 

দবষয়: পদরোংখ্যান 

২য় পত্র:  ১ে অধ্যায় 

 

দবষয়: েোজকে ব 

১ে পত্র: 

১ে অধ্যায়: েোজকমে বর ধারিা, িদিউ, এ. দফিল্যাণ্ডার েরমেে এন্ড সশফার, দব িদিউ, এনোইমলাদপদিয়া অব সোস্যাে 

ওয়াকব প্রিি েোজকমে বর োংজ্ঞা, েোজকমে বর েক্ষয ও উমদশ্য, েোজকমে বর পদরদধ এবাং েোজকে ব দশক্ষার 

প্রময়াজনীয়তা। 

 

১ে পত্র: 

২য় অধ্যায়: িদরদ্র আইমনর ধারিা, ১৬০১ োমের িদরদ্র আইন, ১৯৪২ োমের দবোদরজ দরমপা ব, িান োংগঠন েদেদত 

(COS), NASW, দশে দবপ্লব। 

 

 

দবষয়: েমনাদবজ্ঞান 

২য় পত্র:  ১ে অধ্যায়: বুদদ্ধ 

২য় পত্র:  ২য় অধ্যায়: ব্যদিত্ব 

 

(সো. সতৌদহদুে হক) 

অধ্যক্ষ 

কাদিরাবাি কযান্টনমেন্ট স্যাপার কমেজ 

কাদিরাবাি সেনাদনবাে, নাম ার। 

 


