
ভািসর্িট ক ভিতর্ পর্স্তুিত-২০২১ 

৭ম, ৮ম ও ৯ম সপ্তােহর রুিটন 

Topic Name 

⮚ Course Materials 
⮚ Class Videos 
⮚ Practice Exam 
⮚ Directions 

Daily Exam 

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

C-07 21/02/2022(Monday) 22/02/2022(Tuesday) 

B-07 
23/02/2022(Wednesday) 

24/02/2022(Thursday) 
M-07 25/02/2022(Friday) 

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

P-08 27/02/2022(Sunday) 28/02/2022(Monday) 

C-08 01/03/2022(Tuesday) 02/03/2022(Wednesday) 

B-08 
03/03/2022(Thursday) 

04/03/2022(Friday) 
M-08 05/03/2022(Saturday) 

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

P-09 07/03/2022(Monday) 08/03/2022(Tuesday) 

C-09 09/03/2022(Wednesday) 10/03/2022(Thursday) 

B-09 
11/03/2022(Friday) 

12/03/2022(Saturday) 

M-09 13/03/2022(Sunday) 

Ban Eng ICT IQ-03 সপ্তাহ অনুসাের অনুিষ্ঠত হেব। 13/03/2022(Sunday) 

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

 

 
 
 

   
 

 
 

⮚ 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 Announcement েসকশন েথেক পর্িতিদেনর পরীক্ষার আপেডট েনািটশ েদখেত পারেব। 

 
Varsity A Admission Preparation With AAP 

পরীক্ষার নাম মানবন্টন েমাট মাক্সর্ ও সময় Exam Time Result 

Practice Exam(Per Set) MCQ=20×1=20 
CQ=2×2.5=5 25Marks & 17Minutes 

Always Instant 

Daily Exam MCQ=40×1=40 
CQ*=4×2.5=10 50Marks & 30Minutes 

10 AM-11 PM After 12:01 AM 

Weekly Exam MCQ=80×1=80 
CQ*=8×2.5=20 100Marks & 50Minutes 

10 AM-11 PM After 12:01 AM 



ভািসর্িট ক ভিতর্ পর্স্তুিত-২০২১  
 

৭ম, ৮ম ও ৯ম সপ্তােহর টিপক সমহূ 
 

 

 

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) 

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) 

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) 

M-07 অধয্ায়-10=েযাগজীকরণ(পর্থম পতর্)* 

M-08 অধয্ায়-04=বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-05=িদব্পদী িবস্তিৃত(িদব্তীয় পতর্) 

M-09 অধয্ায়-02=েভক্টর(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-08=িস্থিতিবদয্া(িদব্তীয় পতর্)* 

Ban-03(W-07) গদয্: মািস িপিস, েরইনেকাট                                                                                                                                                         
কিবতা: েফবর্ুয়ারী ১৯৬৯, রেক্ত আমার অনািদ অিস্থ 

Ban-03(W-08) কারক ও িবভিক্ত, িকর্য়ার ভাব ও কাল, বাংলা অনুজ্ঞা, পদািশর্ত িনেদর্শক, যিত বা েছদ িচহ্ন, এককথায় পর্কাশ বা বাকয্ 
সংেকাচন। 

Ban-03(W-09) 
গদয্ : িবড়াল,জীবন ও বকৃ্ষ 
কিবতা : এই পৃিথবীেত এক স্থান আেছ,েলাক-েলাকান্তর 
উপনয্াস : লালসাল ু

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

E-03(W-08) Sentence correction, Finite and non-finite verb, Phrase & clause, Vocabulary (N, O, 
P),Appropriate preposition (N,O, P) 

E-03(W-09) Number, Gender, Redundancy, Vocabulary (Q, R, S), Appropriate preposition (Q, R, S) 

ICT-03(W-07) অধয্ায়-০৪=ওেয়ব িডজাইন পিরিচিত 

ICT-03(W-08) অধয্ায়-০৪=HTML 

ICT-03(W-09) অধয্ায়-০৫=ওেয়ব িডজাইন করা এবং ওেয়বসাইট পাবিলশ করা 

IQ-03(W-07) আয়নায় পর্িতচ্ছিব,পািনেত পর্িতচ্ছিব,েরামান সংখয্া, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(KU) 
IQ-03(W-08) অনুমান ও তাৎক্ষিনক সমাধান,স্থান ও অবস্থান িনণর্য়, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(CoU) 
IQ-03(W-09) ভাষাগত েযৗিক্তক িবচার,গািণিতক সমসয্াবিল, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(JKKNIU) 

tel:01610427497
https://www.youtube.com/channel/UCwMqU8gtNI6QHURCKUICEQw
https://t.me/HSC21AAP
https://www.aapathshala.com/

