
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Date  Special Model Test Question Bank Solve 

23-02-2022(Wednesday) BUP FST SMT-01 BUP FST 19-20 

24-02-2022(Thursday)  MIST : 2019-20 

25-02-2022(Friday) BUP FSSS SMT-01 BUP FASS : Recent 

26-02-2022(Saturday) MIST SMT-01  

27-02-2022(Sunday)  BUP FASSS : Recet 

28-02-2022(Monday) BUP FST SMT-02  

01-03-2022(Tuesday) BUP FBS SMT-01 BUP FST : 2018-19 

02-03-2022(Wednesday) MIST SMT-02  

03-03-2020(Thursday)  MIST : 2018-19 

04-03-2020(Friday) BUP FST SMT-03  

5-03-2022(Saturday)  BUP FBS : Recent 

6-03-2022(Sunday) BUP FASS SMT-01  

07-03-2022(Monday) BUP FST SMT-04 BUP FST : 2020-21 

8-03-2022(Tuesday) MIST SMT-03  

9-03-2022(Wednesday)  BUP FST : 2017-18 

10-03-2022(Thursday) BUP FST SMT-05  

11-03-2022(Friday)  MIST : 2017-18 

13-03-2022(Sunday) MIST SMT-04  

14-03-2022(Monday)  MIST : 2020-21 

16-03-2022(Wednesday) MIST SMT-05  



 

 

 

 

 

 

 

BUP Admission Preparation Directions 

• BUP Science & Technology Unit এ িতনিট িবভাগ রেয়েছঃ Computer Science & Engineering(CSE), Information & 
Communication Engineering(ICE) এবং অনয্িট হেলা Environmental Science(ES)।এখন েয িশক্ষাথর্ী উচ্চর গিণত দাগােব েস 
দুটা িবভােগই ভিতর্ চেয়জ িদেত পারেব বাট েয বােয়ালিজ দাগােব েস শুধ ুES িবভােগর চেয়জ িদেত পারেব। 

• আবিশয্ক অংেশ আেছঃ Phy-20 , Chem-20 & English-15 
• আবিশয্ক শাখায় Phy,Chem েথেক 40িট পর্শ্ন আসেব , এই অংেশ িথউরী এবং ময্াথ উভয় েথেকই পর্শ্ন আসেব।এই অংেশ ভােলা করার 

জনয্ একজন িশক্ষাথর্ীেক মলু বইেয়র িথউরী ভােলা কের আয়াতব্ করেত হেব এবং এরপর চাপ্টােরর সবগুেলা সুেতর্র উপর অনুশীলন করেত 
হেব এবং শটর্ কয্ালকুেলশেনর উপর ভােলা রকম গুরতব্ িদেত হেব। 

• Phy,Chem এর জনয্ দাগােনা বইটা অেনক েবিশ কােজ আসেব , কারন এই অংেশ িথউরী েথেক অেনকগুেলা পর্শ্ন পাবা।আর Simple 
Basic েথেক অেনকগুেলা পর্শ্ন আসেবঃ একক , একক কনভােসর্শন,মলু বইেয়র েছাট েছাট বাকয্গুেলা , েছাট েছাট উদাহরনগুেলা - অংেশ 
একট ুিবেশষ গুরতব্ লাগেব।তাই েতামরা ভািসর্িটর জনয্ দাগােনা বইটা অনুসরন করেত পােরা মােন পড়ার সময় দাগােনা লাইনগুেলা একট ু
ভােলা কের পেড়া তাহেল িথউরীর পর্শ্ন গুেলা েপের যাবা।অিতিরক্ত িকছরু দরকার নাই ।জাস্ট িসম্পল িবষয়গুলা বারবার পড়বা , যােত ভলু 
না হয়। আর পর্ািক্টস এক্সাম িদেয় চাপ কমাবা(যােত পরীক্ষায় জড়তা কাজ না কের) 

•  English েথেক 15 টা পর্শ্ন আসেব আর পর্শ্ন গুলা পারার জনয্ সহজ দক্ষতায় হেব না।এরজনয্ ইংেরিজর উপর ভােলা রকম অনুশীলেনর 
দরকার আেছ।গর্ােমর রুলসগুেলা িনয়িমত অনুশীলন করবা আর েভাকাবলুাির।দুটাই পর্িতিদন আয়েতব্ আনেত হেব। 

• ঐিচ্ছক অংেশর বােয়া পারার জনয্ মলু বইেয়র উপর দক্ষতা থাকেত হেব আর এই দক্ষতা অজর্ন করেত হেব পর্িতটা চাপ্টার বারবার িরিডং 
পেড়। 

• আর, ময্াথ পারার জনয্ অবশয্ই মলু বইেয় অেনক অনুশীলেনর দরকার আেছ, উদারহন গুেলা সহ অনুশীলন করবা , বইেয়র পর্িতটা টাইেপর 
অন্তত একটা কের ময্াথ করবা। 

• সংেক্ষেপ বলেলঃ BUP এরজনয্ মলু বইেয়র সাধারন Basic টা লাগেব এবং ভেুলর পিরমাণ কমােত হেব আর বইেয়র গুরতব্পূনর্ অংশ 
উদাহরেন অনুশীলন দরকার। 

• BUP : Course Materials পাঠশালা েথেক েদয়া হেব।েসখান েথেক পর্শ্নবয্াঙ্ক েদখেত পারেব এবং OMR Sheet িপর্ন্ট কের বাসায় চচর্া 
করার সুেযাগ পােব। 

 

MIST Admission Preparation Directions 
 

• MIST ভিতর্ পরীক্ষা িলিখত পদ্ধিতেত অনুিষ্ঠত হেব।এখােন উচ্চতর গিণত েথেক 8িট, পদাথর্িবজ্ঞান েথেক 6িট, রসায়ন েথেক 4িট এবং 
ইংেরিজ েথেক 2িট কের েমাট 20িট িলিখত পর্শ্ন আসেব।পর্িতিট পর্েশ্নর মাক্সর্ 5।পরীক্ষার সময় 2ঘন্টা। 

• পদাথর্িবজ্ঞান রসায়ন ও উচ্চতরগিণত অংেশ ভােলা করার জনয্ িশক্ষাথর্ীেদর মলু বইেয়র উপত দক্ষতা বিৃদ্ধ করেত হেব।মলু বইেয়র গািণিতক 
অংশ,অনুশীলনী খুব ভােলামত  সলভ ও েসইম টাইপ পর্শ্ন অনুশীলন করেল ভিতর্ পরীক্ষার পর্স্তুিতেত কাযর্কর হেব। 

• বইেয়র সবগুেলা সুতর্ আয়ােতব্ এেন গািণিতক অংেশ সলভ করেত হেব।পদাথর্িবজ্ঞােনর েক্ষেতর্ অনুশীলনীর গািণিতক সমাধান,রসায়েনর 
েক্ষেতর্ িশক্ষাথর্ীেদর কাজ এবং উচ্চতর গিণেতর েক্ষেতর্ অনুশীলনীর গুরতব্পূণর্ ময্াথগুেলা েবিশ কের পর্ািক্টস করেত হেব।তাহেলই ভিতর্ 
পরীক্ষায় ভােলা করা যােব। 

• ইংেরিজর জনয্ সাধারন রুলস এবং িনয়ম গুেলা েজেন পর্শ্নবয্াঙ্ক পর্শ্নগুেলা অনুশীলন করেলই হেব। 
• MIST : Course Materials অংেশ পর্শ্নবয্াঙ্ক, মেডল েটস্ট , Sample Answer Paper For Home Practice সহ যাবতীয় 

ময্াটািরয়ালস েপেয় যােব। 

Practice Makes The Master 
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