
  

  

 

 

 

 পর্িতিট টিপেকর জনয্ িশক্ষাথর্ীরা পর্ায় দুই িদন কের সময় পােব।পর্থম িদন েকাসর্ ময্াটািরয়ালস,ক্লাস িভিডওস ও পর্ািক্টস এক্সাম েদয়া হেব,সােথ 
পর্স্তুিতর  িদকিনেদর্শনা এবং িদৱ্তীয় িদন েডইিল লাইভ এক্সাম অনুিষ্ঠত হেব।পরীক্ষায় েনেগিটভ মািকর্ং ২৫% । 

 পর্ািক্টস পরীক্ষায় অেনক েসট পর্শ্ন থাকেব,একজন িশক্ষাথর্ী একিট পর্ািক্টস পরীক্ষা অসংখয্বার িদেত পারেব।পর্ািক্টস পরীক্ষা সবর্দা ওেপন থাকেব। 
 েডইিল পরীক্ষা ও সাপ্তািহক পরীক্ষা িনিদর্ষ্ট িদেনর সকাল ১০টা – রাত ১১টা সমেয়র মেধয্ অংশগর্হণ করেত হেব।এই দুিট পরীক্ষায় িনিদর্ষ্ট সমেয় 

একবার অংশগর্হণ করা যােব।পরীক্ষার পিজশনসহ ফলাফল রাত ১২টায় ওেয়বসাইেট পর্কাশ করা হেব।উেল্লখয্ঃ েডইিল পরীক্ষা ও সাপ্তািহক 
পরীক্ষা িনিদর্ষ্ট িদেনর রাত ১২টার পর পর্ািক্টস আকাের ওেপন কের েদয়া হেব,যােত িশক্ষাথর্ীরা েযেকান সমেয় অনুশীলন করেত পাের।িশক্ষাথর্ীরা 
তােদর েযেকান সমসয্া ওেয়বসাইেটর পারেসানাল েকয়াের জানােত পারেব।ওেয়বসাইেট িনজ েপর্াফাইেলর Announcement েসকশন েথেক 
পর্িতিদেনর পরীক্ষার আপেডট েনািটশ েদখেত পারেব। 

 

 

 

Topic Name 

 Course Materials 
 Class Videos 
 Practice Exam 
 Directions 

Daily Exam 

P-05 
06/05/2022(Friday) 07/05/2022( Saturday ) P-06 

P-07 
C-04 

08/05/2022(Sunday) 10/04/2022(Tuesday) 
C-08 
M-06 11/05/2022(Wednesday) 12/05/2022(Thursday) 
B-07 

13/05/2022(Friday) 
14/05/2022(Saturday) 

B-08 14/05/2022(Saturday) 

Ban GKE ICT IQ 
Ban-04→07, GKE-04 & 05→10, 

ICT IQ-04→11 
14/05/2022(Saturday) 

Weekly Exam-04: P-05+P-06+P-07+C-04+M-06+ B-07+B-08→15/05/2022(Sunday) 

P-08 
16/05/2022(Monday) 17/05/2022(Tuesday) P-09 

P-10 
C-05 

18/05/2022(Wednesday) 20/05/2022(Friday) C-06 

C-07 

M-07 
21/05/2022(Saturday) 22/05/2022(Sunday) 

M-08 

B-09 
23/05/2022(Monday) 24/05/2022(Tuesday) 

B-10 

Ban GKE ICT IQ 
Ban-05 & 06→20, GKE-06→17, 

ICT IQ-05 & 06→22 24/05/2022(Tuesday) 

Weekly Exam-05: P-08+C-05+C-06+ M-07+M-08+B-09→25/05/2022(Wednesday) 

পরীক্ষার নাম মানবন্টন েমাট মাক্সর্ ও সময় Exam Time Result 

Practice Exam(Per Set) MCQ=15×1=15 
CQ=2×2.5=5 

20Marks & 15 
Minutes Always Instant 

Daily Exam 
MCQ=30×1=30 
CQ*=4×2.5=10 

40Marks & 25 
Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 

Weekly Exam MCQ=60×1=60 
CQ*=8×2.5=20 

80Marks & 45 
Minutes 

10 AM-11 PM After 12:01 AM 

পরীক্ষার সময় ও মানবন্টন 



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

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

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

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

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

P-10 অধয্ায়-08=আধিুনক পদাথর্িবজ্ঞােনর সচূনা(িদৱ্তীয় পতর্) 

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

C-05 অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{শুরু েথেক অয্ালকাইন পযর্ন্ত}(িদৱ্তীয় পতর্) 
C-06 অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{অয্ালেকাহল েথেক এিসড পযর্ন্ত} (িদৱ্তীয় পতর্) 
C-07 অধয্ায়-01=পিরেবশ রসায়ন(িদৱ্তীয় পতর্) 
C-08 অধয্ায়-04=তিড়ৎ রসায়ন(িদৱ্তীয় পতর্) 
M-06 অধয্ায়-10=েযাগজীকরণ(পর্থম পতর্) 
M-07 অধয্ায়-06=কিণক(িদৱ্তীয় পতর্) 
M-08 অধয্ায়-08=িস্থিতিবদয্া(িদৱ্তীয় পতর্) 
B-07 অধয্ায়-03= পিরপাক ও েশাষণ (িদৱ্তীয় পতর্) 
B-08 অধয্ায়-04= রক্ত ও সঞ্চালন (িদৱ্তীয় পতর্) 
B-09 অধয্ায়-09= উিদ্ভদ শারীরতত্তৱ্ (পর্থম পতর্) 
B-10 অধয্ায়-11= জীনতত্তৱ্ ও িববতর্ন (িদৱ্তীয় পতর্) 

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(Y,Z)& Preposition 

Ban-04 

গদয্: েরইনেকাট                                                                                                                                                         
কিবতা: েফবর্ুয়ারী ১৯৬৯ 
কারক ও িবভিক্ত, িকর্য়ার ভাব ও কাল, বাংলা অনুজ্ঞা, পদািশর্ত িনেদর্শক, যিত বা েছদ িচহ্ন, এককথায় 
পর্কাশ বা বাকয্ সংেকাচন। 

Ban-05 উপনয্াস : লালসাল ু
সমাস, বাকয্ পর্করণ, বাচয্ এবং বাচয্ পিরবতর্ন, উিক্ত পিরবতর্ন, বাগধারা 

Ban-06 
কিবতা: তাহােরই পেড়  মেন                                                                                                                                              
নাটক: িসরাজউেদ্দৗলা 
পর্কৃিত ও পর্তয্য়, পদ পর্করণ, িবপরীত শব্দ, পর্বাদ-পর্বচন, বঙ্গানুবাদ 

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 

IQ-04 আয়নায় পর্িতচ্ছিব, পািনেত পর্িতচ্ছিব, েরামান সংখয্া, িবগত বছেরর পর্শ্ন (KU) ; অনুমান ও তাৎক্ষিণক 
সমাধান, স্থান ও অবস্থান িনণর্য়, িবগত বছেরর পর্শ্ন (CoU) 



 

Topic  Topic Details 
IQ-05 ভাষাগত েযৗিক্তক িবচার, গািণিতক সমসয্াবিল, িবগত বছেরর পর্শ্ন (JKKNIU); নল ও েচৗবাচ্চা, িভন্ন 

রকম খুেঁজ েবর করা, িবগত বছেরর পর্শ্ন (JUST) 

IQ-06 িবগত বছেরর পর্শ্ন (BSMRSTU & IU); Extra: Puzzels Based On Mathematical Concepts 

GK-04 

পর্াচীন বাংলার ইিতহাস ও জনপদ, পর্াচীন বাংলায় িবিভন্ন শাসনামল, উপমহােদশ ও বাংলায় মসুিলম 
শাসন, মঘুল আমল ও বাংলায় নবাবী শাসন, ইউেরাপীয়েদর আগমন ও িবর্িটশ শাসন। 
িবিভন্ন সংস্কার আেন্দালন ও বাংলার জাগরণ, িবর্িটশ-ভারত, পািকস্তান আমল, বঙ্গবনু্ধ, বাংলােদেশর 
মিুক্তযদু্ধ ও সৱ্াধীনতা - ০১। 

GK-05 

বঙ্গবনু্ধ, বাংলােদেশর মিুক্তযদু্ধ ও সৱ্াধীনতা – ০২,বঙ্গবনু্ধ, বাংলােদেশর মিুক্তযদু্ধ ও সৱ্াধীনতা – ০৩। 
বাংলােদেশর সংিবধান ও সাংিবধািনক পদসমহূ, িবিভন্ন মন্তর্ণালয়। বাংলােদেশর স্থানীয় সরকারবয্বস্থা, 
িবভাগ ও েজলাপিরিচিত, জাতীয় সংসদ।বাংলােদেশর আইন ও িবচার িবভাগ, নয্ায়পাল, িবিভন্ন 
কিমশন, বাংলােদেশর পর্িতরক্ষা ও সশস্তর্বািহনী 

GK-06 িবশৱ্াঙ্গেন বাংলােদশ, বাংলােদেশর জাতীয় িবষয়াবলী, জাতীয় ও অনয্ানয্ িদবস।ঐিতহািসক স্থােনর 
পর্াচীন নাম, বাংলােদেশর পর্থম, বহৃত্তম  ও কু্ষদর্তম, পণূর্রূপ : বাংলােদশ। 

GK(Int.)-
04 

িবেশৱ্র পর্থম বয্িক্তবগর্, িবেশৱ্র কৃিষজ-বনজ-মৎসয্-খিনজ সম্পদ, িবেশৱ্র পর্াণী ও পর্ািণজ সম্পদ, 
একনজের মদুর্া, িবেশৱ্র িশল্পকারখানা ও িশল্পজাত দর্বয্, িবেশৱ্র িশক্ষা, িবেশৱ্র সৱ্াস্থয্ ও িচিকৎসা, 
িবেশৱ্র পিরবহন ও েযাগােযাগ বয্বস্থা। 
িবেশৱ্র গণমাধয্ম, কিম্পউটার ও তথয্পর্যিুক্ত,িবেশৱ্র জাদুঘর, িচিড়য়াখানা ও লাইেবর্ির, িবেশৱ্র িবখয্াত 
স্থাপতয্ ও ভাস্কযর্, িবশৱ্িবখয্াত স্কয়ার, িবিভন্ন েদেশর েপর্িসেডন্ট ও পর্ধানমন্তর্ীর বাসভবন, গুরুতৱ্পণূর্ 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, েসৱ্চ্ছােসবী ও পিরেবশবাদী সংস্থা, 
পিরেবশ িনেয় জািতসংঘ সেম্মলন, িবিভন্ন সংস্থার সদর দপ্তর, িবিভন্ন েদেশর ৈবেদিশক সাহাযয্ সংস্থা। 
িবিভন্ন রাজৈনিতক দল, আেলািচত েগিরলা দল, আন্তজর্ািতক িবিভন্ন পরুস্কার, িবশৱ্ কর্ীড়াঙ্গন, িবেশৱ্র 
সপ্তাশ্চাযর্ ও আশ্চযর্, িবখয্াত বয্িক্ত, খয্াতনামা রাজনীিতিবদেদর আেলািচত গর্ন্থ, অনয্ানয্ খয্াতনামা 
বয্িক্তেদর আেলািচত গর্ন্থ। 

GK(Int.)-
06 

িবখয্াত মনীষীর উিক্ত, িবেশৱ্র িবখয্াত বয্িক্তেদর উপািধ, নারী িবশৱ্, িবখয্াত িচতর্কমর্ ও িচতর্িশল্পী, 
িবেশৱ্র ইিতহাস ও সভয্তা, িবশৱ্ সভয্তার অবদান, িবশৱ্ পিরেবশ, িবখয্াত যদু্ধ ও সামিরক অিভযান, 
িবেশৱ্র গুরুতৱ্পণূর্ িবপ্লব। 
িবশৱ্ িনরাপত্তা, িবেশৱ্র সেম্মলন, গুরুতৱ্পণূর্ চুিক্ত ও সনদ, িবিভন্ন স্থােনর সােথ জিড়ত 
উেল্লখেযাগয্ বয্িক্ত, িবেশৱ্র ধমর্, আন্তজর্ািতক িদবস সমহূ, েসৗরজগৎ ও িবজ্ঞান, আিবষ্কার ও 
আিবষ্কারক, সংখয্া তথয্, আন্তজর্ািতক, পণূর্রূপঃআন্তজর্ািতক, আগাম বাতর্া। 

https://www.aapathshala.com/

