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পর্থম ধাপ: Chapterwise Revision=24Days Plan 

 

িদব্তীয় ধাপ: Paper & Subject Final Model Test=16 Days Plan 

 

ততৃীয় ধাপ: Special Model Test & QB Solve=10-20+ Days Plan  

Weeks Days Varsity Main Topics Extra Topics 

01 

2 Day P-01, P-02, P-03 Ban-01 
2 Day C-01, C-02 E-01 

3 Day 
M-01, M-02, M-03 ICT-01, ICT-02 

B-01, B-02, B-03, B-04 IQ-01, IQ-02 

02 

2 Day P-04, P-05, P-06 Ban-02 
2 Day C-03, C-04, C-05 E-02,E-03 

3 Day 
M-04, M-05, M-06 ICT-03 
B-05, B-06, B-07 IQ-03 

03 

2 Day P-07, P-08, P-09, P-10 Ban-03,Ban-04 
2 Day C-06, C-07, C-08 E-04 

3 Day 
M-07, M-08 ICT-04 

B-08, B-09, B-10 IQ-04 

Model Test Days Model Test Model Topics Extra Topics 

Physics 
1 Day First Paper P-01+P-02+P-05+P-06+P-07 ICT-01,ICT-02 
1 Day Second Paper P-03+P-04+P-08+P-09+P-10 ICT-03,ICT-04 
2 Day Subject Final   First + Second Paper ICT Full 

Chemistry 
1 Day First Paper     C-01+C-02+C-03 IQ-01,IQ-02 
1 Day Second Paper C-04+C-05+C-06+C-07+C-08 IQ-03,IQ-04 
2 Day Subject Final First + Second Paper IQ Full 

Mathematics 
1 Day First Paper M-01+M-02+M-05+M-06 Ban-01,Ban-02 
1 Day Second Paper M-03+M-04+M-07+M-08 Ban-03,Ban-04 
2 Day Subject Final First + Second Paper Ban Full 

Biology 
1 Day First Paper B-01+B-02+B-03+B-04+B-09 Eng-01,Eng-02 
1 Day Second Paper B-05+B-06+B-07+B-08+B-10 Eng-03,Eng-04 
2 Day Subject Final Full=First + Second Paper Eng Full 

Varsity Days Special Model Test Question Bank Solve Topics 
GST 10 Day 15 SMT 20 Years QB Solve Exam Short Syllabus 

RU 8 Day 10 SMT 10 Years QB Solve Exam Short Syllabus 

JU A 10 Day 10 SMT 5 Years QB Solve Exam Short Syllabus 

JU D 10 Day 10 SMT     5 Years QB Solve Exam Short Syllabus 

CU 10 Day 10 SMT 10 Years QB Solve Exam --- 
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Effective Topic Details-21 For Admission 

 পদাথর্িবজ্ঞান & রসায়ন  

িবষয় ও  
টিপক সংখয্া 

টিপক 
নং পতর্ ও অধয্ােয়র নাম 

পদাথর্িবজ্ঞান 
(10) 

P-01 অধয্ায়-01=েভৗত জগৎ ও পিরমাপ(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-02=েভক্টর(পর্থম পতর্) 

P-02 অধয্ায়-04=িনউটিনয়ান বলিবদয্া(পর্থম পতর্) 

P-03 অধয্ায়-03=চল তিড়ৎ(িদব্তীয় পতর্) 

P-04 অধয্ায়-10=েসিমকন্ডাক্টর ও ইেলক্টর্িনক্স(িদব্তীয় পতর্) 

P-05 অধয্ায়-05=কাজ, শিক্ত ও ক্ষমতা(পর্থম পতর্) 

P-06 অধয্ায়-08=পযর্াবৃিত্তক গিত(পর্থম পতর্) 

P-07 অধয্ায়-10=আদশর্ গয্াস ও গয্ােসর  গিততত্তব্(পর্থম পতর্) 

P-08 অধয্ায়-01=তাপগিতিবদয্া(িদব্তীয় পতর্) 

P-09 অধয্ায়-07=েভৗত আেলাকিবজ্ঞান(িদব্তীয় পতর্) 

P-10 অধয্ায়-08=আধিুনক পদাথর্িবজ্ঞােনর সূচনা(িদব্তীয় পতর্) 

িবষয় ও 
টিপক সংখয্া 

টিপক 
নং পতর্ ও অধয্ােয়র নাম 

রসায়ন(08) 

C-01 অধয্ায়-02=গুণগত রসায়ন(পর্থম পতর্) 

C-02 অধয্ায়-03=েমৗলসমূেহর পযর্ায়বৃত্ত ধমর্ ও রাসায়িনক বন্ধন(পর্থম পতর্) 

C-03 অধয্ায়-04=রাসায়িনক পিরবতর্ন (পর্থম পতর্) 

C-04 অধয্ায়-03=পিরমাণগত রসায়ন{েকর্ামােটাগর্ািফ বােদ}(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-05=কমর্মখুী রসায়ন(পর্থম পতর্) 

C-05 অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{শুরু েথেক অয্ালকাইন পযর্ন্ত}(িদব্তীয় পতর্) 

C-06 অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{অয্ালেকাহল েথেক এিসড পযর্ন্ত} (িদব্তীয় পতর্) 

C-07 অধয্ায়-01=পিরেবশ রসায়ন(িদব্তীয় পতর্) 

C-08 অধয্ায়-04=তিড়ৎ রসায়ন(িদব্তীয় পতর্) 



GST RU CU JU Final Preparation-21 With AAP                                                               Course Plan 

Academic & Admission Pathshala             4 | P a g e                                                  We Rise By Lifting Others 

Effective Topic Details-21 For Admission 

উচ্চতর গিণত & জীবিবজ্ঞান 
 

 

িবষয় ও  
টিপক সংখয্া 

টিপক 
নং পতর্ ও অধয্ােয়র নাম 

জীবিবজ্ঞান 
(10) 

B-01 অধয্ায়-02=েকাষ িবভাজন(পর্থম পতর্) 

B-02 অধয্ায়-07=নগ্নবীজী ও আবতৃবীজী উিদ্ভদ(পর্থম পতর্) 

B-03 অধয্ায়-08=িটসুয্ ও িটসুয্তন্তর্(পর্থম পতর্) 

B-04 অধয্ায়-10=উিদ্ভদ পর্জনন(পর্থম পতর্) 

B-05 অধয্ায়-01=পর্াণীর িবিভন্নতা ও েশর্িণিবনয্াস(িদব্তীয় পতর্) 

B-06 অধয্ায়-02=পর্াণী পিরিচিত{ঘাস ফিড়ং ও রুই মাছ}(িদব্তীয় পতর্) 

B-07 অধয্ায়-03=পিরপাক ও েশাষণ(িদব্তীয় পতর্) 

B-08 অধয্ায়-04=রক্ত ও সঞ্চালন(িদব্তীয় পতর্) 

B-09 অধয্ায়-09=উিদ্ভদ শারীরতত্তব্(পর্থম পতর্) 

B-10 অধয্ায়-11=জীনতত্তব্ ও িববতর্ন(িদব্তীয় পতর্) 

িবষয় ও 
টিপক সংখয্া 

টিপক 
নং পতর্ ও অধয্ােয়র নাম 

উচ্চতর গিণত 
(08) 

M-01 অধয্ায়-01=ময্ািটর্ক্স ও িনণর্ায়ক(পর্থম পতর্) 

M-02 অধয্ায়-03=সরলেরখা(পর্থম পতর্) 

M-03 অধয্ায়-07=িবপরীত িতর্েকানিমিতক ফাংশন ও িতর্েকাণিমিতক সমীকরণ(িদব্তীয় 
পতর্) 

M-04 অধয্ায়-04=বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ(িদব্তীয় পতর্) 

M-05 অধয্ায়-09=অন্তরীকরণ(পর্থম পতর্) 

M-06 অধয্ায়-10=েযাগজীকরণ(পর্থম পতর্) 

M-07 অধয্ায়-06=কিণক(িদব্তীয় পতর্) 

M-08 অধয্ায়-08=িস্থিতিবদয্া(িদব্তীয় পতর্) 
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Subject & Topic 
Number 

Topic 
No. Topic Details 

English(04) 

E-01 

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

Adverb & inversion, Parallel structure, Dangling modifier, 
Pinpoint error detection, Vocabulary & Preposition (C,D) 

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-02 

Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Vocabulary & 
Preposition (J,K) 

Voice change, Vocabulary & Preposition (L,M)  

E-03 

Narration, Transformation of sentence 

Sentence correction, Finite and non-finite verb, Phrase & 
clause, Vocabulary & Preposition (N, O, P) 

E-04 

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

Adjective, Comparison of degrees,Article, 
Vocabulary & Preposition (T,U) 

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(Y,Z)& Preposition 
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িবষয় ও টিপক 

সংখয্া  
টিপক নং পতর্ িবস্তািরত টিপক 

বাংলা(০৪) 

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। 

পর্থম পতর্ গদয্: বায়ান্নর িদনগুেলা                                                                                                                                                         
কিবতা: েসই অস্তর্ 

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

Ban-02 

পর্থম পতর্ গদয্: আমার পথ, েনকেলস                                                                                                                                                          
কিবতা: সাময্বাদী 

িদব্তীয় পতর্ উপসগর্ ও অনুসগর্, িদব্রুক্ত শব্দ, বচন, পরুুষবাচক ও স্তর্ীবাচক শব্দ, 
সংখয্াবাচক শব্দ, পািরভািষক শব্দ 

Ban-03 

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। 

পর্থম পতর্ উপনয্াস : লালসালু 

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

Ban-04 

পর্থম পতর্ 
                                                                                                                                      
কিবতা: তাহােরই পেড়  মেন                                                                                                                                              
নাটক: িসরাজউেদ্দৗলা 

িদব্তীয় পতর্ পর্কৃিত ও পর্তয্য়, পদ পর্করণ, িবপরীত শব্দ, পর্বাদ-পর্বচন, বঙ্গানুবাদ 
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িবষয় ও টিপক 
সংখয্া টিপক নং িবস্তািরত টিপক 

ICT(04) 

ICT-01 

অধয্ায়-০১=িবশব্ ও বাংলােদশ েপর্িক্ষত 

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

ICT-02 
অধয্ায়-০২=েডটা কিমউিনেকশন ও কিম্পউটার েনটওয়ািকর্ং(েনটওয়াকর্ 
টেপালিজ েথেক েশষ) 

ICT-03 

অধয্ায়-০৩=সংখয্া পদ্ধিত 

অধয্ায়-০৪=ওেয়ব িডজাইন পিরিচিত ও HTML 

ICT-04 অধয্ায়-০৫=ওেয়ব িডজাইন করা এবং ওেয়বসাইট পাবিলশ করা 

AAP Library 

AAP Library will help students to get effective books for Admission Test.Here, you will find helpful books for Engineering, 
Medical & Varsity Admission Test. Also, You can exchange your books from AAP library.Our goal is to make books easily 

available to all students and to make them accessible in an easy way. 

Get Book From AAP Library 

https://aaplibrary.com/
https://aaplibrary.com/
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িবষয় ও টিপক 
সংখয্া টিপক নং িবস্তািরত টিপক 

IQ(04) 

IQ-01 

IQ সম্পিকর্ত সাধারণ তথয্,িবশব্িবদয্ালয়গুেলােত এর গুরুতব্ 

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

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-02 

ি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-03 

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

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

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

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

IQ-04 

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

Extra : Puzzels Based On Mathematical Concepts 
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Suggested BookList 

VAP=Varsity Admission Preparation 
মূল বইঃ  

 পদাথর্=ইসহাক সয্ার(Main) + তপন সয্ার/িগয়াসউদ্দীন সয্ার(সহায়ক)/ সহায়ক বকু(Aspect Physics) 
 রসায়ন=হাজারী সয্ার(Main)+আব ুসােলক সয্ার/গুহ সয্ার(সহায়ক)/ সহায়ক বকু (Aspect Chemistry) 
 উচ্চতর গিনত=েকতাব সয্ার(Main)+রিফকুল ইসলাম সয্ার(সহায়ক) /সহায়ক বকু (Aspect Math) 
 ইংেরিজ=Apex / English For Competitive Exam/সহায়ক বকু(Aspect English Toss) 
 বাংলা=জয়কিল িবিচতর্া/আসেপক্ট বাংলা/িচরকুট বাংলা 
 বােয়ালিজ=হাসান সয্ার(পর্থম পতর্) এবং আজমল সয্ার(িদব্তীয় পতর্)/ সহায়ক বকু (Aspect biology) 
 IQ=ছায়ামঞ্চ IQ Summit 
 ICT=মাহববুরু রহমান সয্ার+Network ICT (আসেপক্ট িসিরজ) 

পর্শ্নবয্াংকঃ 

 উদ্ভাস ভািসর্িট ক পর্শ্নবয্াঙ্ক 
 েনটওয়াকর্ গুচ্ছ ভিতর্ সহািয়কা 
 রািবনেলজ , জািবনেলজ ফামর্ানেলজ এবং চিবনেলজ 

অিতিরক্ত অনুশীলনঃ 

 ভািসর্িট চচর্া(আসেপক্ট িসিরেজর মেডল েটস্ট) 

িদকিনেদর্শনাঃ 

িপর্য় িশক্ষাথর্ীরা, ভািসর্িট মুল পরীক্ষার আেগ আমরা েমাটামুিট ৫০+িদন সময় পািচ্ছ।এই সময়টার মেধয্ আমােদর ভিতর্ পর্স্তুিত 
সম্পন্ন করেত হেব।েতামােদর পর্স্তুিত কাযর্কর করেত পাঠশালা েথেক GST RU CU JU Chapterwise Revision & 
Final Preparation এর েকাসর্ চাল ুকরা হল।এই েকাসর্িট মলু িতনিট ধােপ অনুিষ্ঠত হেব। 

• পর্থম ধাপ: Chapterwise Revision=24Days Plan 
• িদব্তীয় ধাপ: Paper & Subject Final Model Test=16 Days Plan 
• তৃতীয় ধাপ: Special Model Test & QB Solve=10-20+ Days Plan 

পর্থম ধাপঃ Chapterwise Revision=24 Days Plan  

• আমরা পর্থেম আমােদর িসেলবাস িরিভশন িদব।িসেলবাস িরিভশন আমরা চাপ্টার অনুসাের িদব। 
• চাপ্টারওয়াইজ িরিভশন আমরা পর্থম ২৪িদেনর মেধয্ সম্পন্ন করব। 
• চাপ্টার িরিভশেনর সময় আমরা পর্থেম মুল বই িনেজর মত িরিভশন িদব, এরপর পর্শ্নবয্াঙ্ক সলভ করেব এবং এরপর 

পর্ািক্টস এক্সাম িদব। 
• পর্িতিট চাপ্টার িরিভশেনর জনয্ িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ েকাসর্ ময্াটািরউয়ালস, ক্লাস িভিডওস েদয়া হেব এবং পর্িতিট টিপক 

আয়ােতব্র জনয্ পর্ািক্টস এক্সাম থাকেব(েযই এক্সাম অসংখয্বার িদেয় অনুশীলন করা যােব)।এবং েশেষ পর্িতিট 
চাপ্টােরর উপর েডইিল লাইভ এক্সাম অনুিষ্ঠত হেব। 

• সুিনিদর্ষ্ট প্লয্ান ও রুিটন অনুসরণ কের আমরা পর্থেম চাপ্টার িরিভশন িদব। 
• চাপ্টার ওয়াইজ িরিভশন আমরা GST RU CU JU সবগুেলা িবশব্িবদয্ালেয়র জনয্ একসােথ িনব।মুলত পর্স্তুিতর 

পর্থম ধাপিট হেলা Basic Step যা লাগেবই এবং এই পর্স্তুিত আমােদর স্টর্ং করেব এবং আতব্িবশব্াস বাড়ােত সাহাযয্ 
করব।  

AAP Library 

AAP Library will help students to get 
effective books for Admission Test.Here, 

you will find helpful books for Engineering, 
Medical & Varsity Admission Test. Also, 
You can exchange your books from AAP 
library.Our goal is to make books easily 

available to all students and to make them 
accessible in an easy way. 

Get Book From AAP Library 

https://aaplibrary.com/
https://aaplibrary.com/
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িদব্তীয় ধাপঃ Paper & Subject Final Model Test 

• চাপ্টারওয়াইজ িরিভশন েশষ হেল আমরা িবষয়িভিত্তক Paper & Subject Final Model Test পরীক্ষা িদব। 
• মেডল েটস্ট পরীক্ষাগুেলার মাধয্েম আমরা িবষয়িভিত্তক আমােদর পর্স্তুিত যাচাই করেত পারব। 
• িবষয়িভিত্তক অনুশীলন করেল আমােদর আতব্িবশব্াস বাড়েব  এবং আমরা িনেজেক যাচাই করেত পারব। 
• Paper & Subject Final মেডল েটস্টগুেলা GST RU CU JU এর জনয্ একসােথ অনুিষ্ঠত হেব।মুলত িদব্তীয় 

ধাপিট আমােদর Basic Step এর পেরর ধাপ , যার মাধয্েম আমরা আমােদর পর্স্তুিত সম্পন্ন করেত পারব। 
• মেডল েটস্ট এর মাধয্েম আমরা িনেজর পর্স্তুিতর উন্নিত চড়ুান্ত অনুধাবন করব। 

ততৃীয় ধাপঃ Special Model Test & Question Bank Solve Exam 

• তৃতীয় ধােপ আমরা GST RU CU JU অনুরুপ েস্পশাল মেডল েটস্ট িদেয় চড়ুান্ত পর্স্তুিত যাচাই করব। 
• এই ধােপ পর্িতিট িবশব্িবদয্ালয় অনুরুপ আলাদা আলাদা মেডল েটস্ট অনুসিষ্ঠত হেব। 
• পর্িতিট িবশব্িবদয্ালেয়র মানবন্টন অনুরুপ আমরা গেড় ১০-২০িট েস্পশাল মেডল েটস্ট রাখব, এেত কের েতামরা 

িনেজর চড়ুান্ত পর্স্তুিত যাচাই করেত পারেব। 
• েস্পশাল মেডল েটস্ট গুেলা ভািসর্িটর অনুরুপ মানবন্টেন হেব, এেত কের িশক্ষাথর্ীরা পরীক্ষার আেগ িনেজর চড়ুান্ত 

পর্স্তুিত িনেত পারেব। 
• েস্পশাল মেডল েটস্টগুেলা মুল পরীক্ষার আেগ িশক্ষাথর্ীর আতব্িবশব্াস অেনক বািড়েয় িদেব।েস্পশাল মেডল েটস্টগুেলা 

সলভ করেল িশক্ষাথর্ীরা সহেজই তার িসেলবাস িরিভশন িদেত পারেব। 
• এই অংেশ িশক্ষাথর্ীরা িবশব্িবদয্ালয়গুেলার িবগত বছেরর পর্েশ্নর উপর পরীক্ষা েদয়ার সুেযাগ পােব।এেত করা তারা 

খবু সহেজই পর্শ্নবয্াঙ্ক আয়ােতব্ আনেত পারেব এবং সহেজই পর্শ্নবয্াঙ্ক সলভ কের িসেলবাস িরিভশন িদেত পারেব। 
• িদব্তীয় ধাপ েশষ হেলই তৃতীয় ধাপ শুরু হেব।তেব তৃতীয় ধাপ ৪১তম িদন েথেক িনিদর্ষ্ট িবশব্িবদয্ালয় ভিতর্ পরীক্ষার 

আেগরিদন পযর্ন্ত চলেত থাকেব। 

PDF Section  
• এই েসকশেন েতামােদর পর্স্তুিতর সকল সহািয়কা থাকেব। 
• GST RU CU JU Question Bank - PDF 
• GST RU CU JU Model Test - PDF 
• GST RU CU JU Printable Model Test – PDF 
• GST RU CU JU Suggestions – PDF 
• Quick Revision Materials 

েসেকন্ড টাইমারঃ 

 েসেকন্ড টাইমার িশক্ষাথর্ীেদর অনুশীলেনর েক্ষেতর্ একধাপ এিগেয় থাকেত হেব। 
 েতামরা  গুচ্ছ ভািসর্িট , কিৃষ গুচ্ছ , রািব ও জািবেত পরীক্ষা িদেত পারেব। 
 পর্স্তুিতর েক্ষেতর্ মুল বই িরিভশন েশষ করার পর অনুশীলন অংেশ েবিশ সময় িদেব।েতামােদর সামেন পর্িতেযািগতা 

েবিশ, তাই অনয্েদর েথেক এিগেয় থাকার জনয্ েতামার পর্স্তুিতেত েবিশ অনুশীলন দরকার। 
 তাই, েতামরা মুল বই িরিভশন িদেয় পর্শ্নবয্াঙ্ক সমাধান ও পর্ািক্টস অংেশ েবিশ সময় িদেব। 

িকছ ুকথাঃ 
 দুিশ্চন্তা করা যােব না। 
 পর্িতেযািগতামূলক পরীক্ষায় সাফলয্ অজর্েনর জনয্ একজন িশক্ষাথর্ীেক অনয্ িশক্ষাথর্ীেক টপকােত হেব।এর জনয্ 

একজন িশক্ষাথর্ীেক িনেজর মত কের,িনেজর স্টাইেল পড়ােশানা করেত হেব।িনেজর েচষ্টা বা পড়াশনার অগর্গিত 
িনয়িমত পরীক্ষা িদেয় যাচাই করেত হেব। 

 িনেজর সােপেক্ষ সেবর্াচ্চ েচষ্টা করেত হেব,েচষ্টায় তর্ুিট রাখেব না ।বািকটা সিৃষ্টকতর্ার হােত। 

AAP Library 

AAP Library will help students to get 
effective books for Admission Test.Here, 

you will find helpful books for Engineering, 
Medical & Varsity Admission Test. Also, 
You can exchange your books from AAP 
library.Our goal is to make books easily 

available to all students and to make them 
accessible in an easy way. 

Get Book From AAP Library 

https://aaplibrary.com/
https://aaplibrary.com/

