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 পর্িতিট টিপেকর জনয্ িশক্ষাথর্ীরা দুই িদন কের সময় পােব।পর্থম িদন েকাসর্ ময্াটািরয়ালস,ক্লাস িভিডওস ও পর্ািক্টস এক্সাম েদয়া হেব,সােথ   

পর্স্তুিতর িদকিনেদর্শনা এবং িদব্তীয় িদন েডইিল লাইভ এক্সাম অনুিষ্ঠত হেব।পরীক্ষায় েনেগিটভ মািকর্ং ৩০% । 
 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 Announcemnet   
েসকশন েথেক পর্িতিদেনর পরীক্ষার আপেডট েনািটশ েদখেত পারেব। 

 
 

Topic Name 

⮚ Course Materials 
⮚ Class Videos 
⮚ Practice Exam 
⮚ Directions 

Daily Exam 

P-07+P-12 19/02/2022(Saturday) 20/02/2022(Sunday) 

C-07 
21/02/2022(Monday) 

22/02/2022(Tuesday) 
C-10 23/02/2022(Wednesday) 

B-07+B-08 24/02/2022(Thursday) 25/02/2022(Friday) 

Weekly Exam-07: P-07+P-11+C-07+B-07→26/02/2022(Saturday) 

P-08 
27/03/2022(Sunday) 

28/03/2022(Monday) 

P-09 01/03/2022(Tuesday) 

C-08+C-09 02/03/2022(Wednesday) 03/03/2022(Thursday) 

B-09 04/03/2022(Friday) 05/03/2022(Saturday) 

GKE-03 সপ্তাহ অনুসাের অনুিষ্ঠত হেব। 05/03/2022(Saturday) 

Weekly Exam-08: P-08+C-08+B-08→06/03/2022(Sunday) 

P-10 07/03/2022(Monday) 08/03/2022(Tuesday) 

C-11+C-12 09/03/2022(Wednesday) 10/03/2022(Thursday) 

B-10 
11/03/2022(Friday) 

12/03/2022(Saturday) 
B-12 13/03/2022(Sunday) 

GKE-4 সপ্তাহ অনুসাের অনুিষ্ঠত হেব। 13/03/2022(Sunday) 

Weekly Exam-09: P-09+C-09+B-09+B-11→14/03/2022(Monday) 

পরীক্ষার নাম মানবন্টন েমাট মাক্সর্ ও সময় Exam Time Result 

Practice Exam(Per Set) MCQ=20×1=20 20Marks & 12 Minutes Always Instant 

Daily Exam MCQ=40×1=40 40Marks & 24 Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 

Weekly Exam MCQ=100×1=100 100Marks & 55 Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 
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Topic Topic Details 

P-07 অধয্ায়-06=জয্ািমিতক আেলাকিবজ্ঞান(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-07=েভৗত আেলাকিবজ্ঞান(িদব্তীয় পতর্)* 

P-08 অধয্ায়-06=মহাকষর্ ও অিভকষর্(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-09=তরঙ্গ(পর্থম পতর্) 

P-09 অধয্ায়-01=েভৗত জগৎ ও পিরমাপ(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-03=গিতিবদয্া(পর্থম পতর্) 

P-10 অধয্ায়-02=িস্থর তিড়ৎ(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-11=েজয্ািতিবর্জ্ঞান(িদব্তীয় পতর্) 

P-12 অধয্ায়-04=তিড়ৎ পর্বােহর েচৗমব্ক িকর্য়া ও চুমব্কতব্(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-05=তিড়ৎেচৗমব্কীয় আেবশ ও পিরবতর্ী পর্বাহ(িদব্তীয় পতর্) 

C-07 অধয্ায়-01=লয্াবেরটিরর িনরাপদ বয্বহার(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-03=পিরমাণগত রসায়ন{েকর্ামােটাগর্ািফ বােদ}(িদব্তীয় পতর্)* 

C-08 
অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{অয্ালেকাহল,ইথার,অয্ািমন এবং IR Spectroscopy,িগ্লসািরন,েফনল,TNT,েডটল ও পয্ারািসটামল}(িদব্তীয় 
পতর্ 
অধয্ায়-05=অথর্ৈনিতক রসায়ন{শুরু েথেক চামড়া েটিনং পযর্ন্ত}(িদব্তীয় পতর্) 

C-09 
অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{অয্ালিডহাইড,িকেটান,ৈজব এিসড ও এর জাতক,ৈজব েযৗেগর িবশুদ্ধতা,ঘনীভবন পিলমার এবং েজৗব েযৗেগর 
গুরতব্}(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-05=অথর্ৈনিতক রসায়ন{িসেমন্ট িশল্প েথেক েশষ পযর্ন্ত}(িদব্তীয় পতর্) 

C-10 অধয্ায়-01=পিরেবশ রসায়ন(িদব্তীয় পতর্)* 

C-11 অধয্ায়-04=রাসায়িনক পিরবতর্ন{সাময্াবস্থা}(পর্থম পতর্)* 

C-12 অধয্ায়-04=রাসায়িনক পিরবতর্ন{গিতিবদয্া*+তাপরসায়ন}(পর্থম পতর্) 

B-07 অধয্ায়-03=েকাষ রসায়ন(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-11=জীনতত্তব্ ও িববতর্ন(িদব্তীয় পতর্)* 

B-08 অধয্ায়-04=অনুজীব(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-05=ৈশবাল ও ছতর্াক(পর্থম পতর্) 

B-09 অধয্ায়-05=শব্াসিকর্য়া ও শব্সন(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-06=বজর্য্ ও িনষ্কাশন(িদব্তীয় পতর্) 

B-10 অধয্ায়-07=চলন ও অঙ্গচালনা(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-12=পর্াণীর আচরণ(িদব্তীয় পতর্) 

B-12 অধয্ায়-08=সমনব্য় ও িনয়ন্তর্ণ(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-10=মানবেদেহর পর্িতরক্ষা(িদব্তীয় পতর্) 



পিরকল্পনাঃ 
 আমােদর েমিডেকল মলু ভিতর্ পর্স্তুিতর েকাসর্িট আমরা মাচর্ ১৪তািরেখর মেধয্ 

েশষ করব,ইনশল্লাহ। 
 েমিডেকল ভিতর্ পরীক্ষা হেব ১,এিপর্ল।তাই আমরা পেুরা মাচর্ মাস জেুড় মেডল 

েটস্ট েপর্াগর্াম পিরচালনা করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। 
 মাচর্,১ তািরখ েথেক মেডল েটস্ট েপর্াগর্াম শুরু হেব।েযখােন থাকেব েপপার ও 

সােব্জক্ট ফাইনাল মেডল েটস্ট, েস্পশাল মেডল েটস্ট এবং িবগত বছেরর 
পর্শ্নবয্ােঙ্কর উপর পরীক্ষা েদয়ার সুেযাগ। 

 মেডল েটস্ট ১ মাচর্ শুরু হেল মুল ভিতর্ পর্স্তুিতেত েফাকাস করা িশক্ষাথর্ীরা মলু 
ভিতর্ পর্স্তুিত েশষ কের মেডল েটেস্ট অংশর্গহেণরও সুেযাগ পােব। 

 মেডল েটস্ট েপর্াগর্াম িবস্তািরত ওেয়বসাইট েথেক জানেত পারেব।মেডল েটস্ট 
েকাসর্ আলাদা থাকেব। 
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Topic Topic Details 

GK-03(W-07) পর্াচীন বাংলার ইিতহাস ও জনপদ, পর্াচীন বাংলায় িবিভন্ন শাসনামল, উপমহােদশ ও বাংলায় মুসিলম শাসন, মুঘল আমল ও বাংলায় 
নবাবী শাসন, ইউেরাপীয়েদর আগমন ও িবর্িটশ শাসন। 

GK-03(W-08) 
িবিভন্ন সংস্কার আেন্দালন ও বাংলার জাগরণ, িবর্িটশ-ভারত, পািকস্তান আমল, বঙ্গবন্ধ,ু বাংলােদেশর মুিক্তযুদ্ধ ও সব্াধীনতা - ০১। 

বঙ্গবন্ধ,ু বাংলােদেশর মুিক্তযদু্ধ ও সব্াধীনতা – ০২,বঙ্গবন্ধ,ু বাংলােদেশর মুিক্তযদু্ধ ও সব্াধীনতা – ০৩। 

GK-04(W-09) 

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 
িবশব্াঙ্গেন বাংলােদশ, বাংলােদেশর জাতীয় িবষয়াবলী, জাতীয় ও অনয্ানয্ িদবস।ঐিতহািসক স্থােনর পর্াচীন নাম, বাংলােদেশর পর্থম, 
বহৃত্তম  ও ক্ষদুর্তম, পূণর্রূপ : বাংলােদশ। 

িবগত বছেরর পর্শ্নসমূহ : বাংলােদশ িবষয়াবলী।(Medical+Dental+BCS) 

E-03(W-07) 
Narration, Transformation of sentence 

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

E-03(W-08) Number, Gender, Redundancy, Vocabulary (Q, R, S), Appropriate preposition (Q, R, S) 

E-04(W-09) 

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

Sequence of Tense,Spelling,Linkers,Tag questions, Group Verbs,Phrase and 
idioms,Vocabulary(V,W,X),Appropriate Preposition(V,W,X) 

Literature,One word substitution,Analogy,Foreign Words,Misused words,Vocabulary(Y,Z), 
Appropriate Preposition(Y,Z) 

https://www.facebook.com/groups/AAPathshala
https://t.me/HSC21AAP
https://www.youtube.com/channel/UCwMqU8gtNI6QHURCKUICEQw
tel:01610427497
https://www.aapathshala.com/profile/

