
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 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 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 
Announcemnet েসকশন েথেক পর্িতিদেনর পরীক্ষার আপেডট েনািটশ েদখেত পারেব। 

 

Topic Name 

⮚ Course Materials 
⮚ Class Videos 
⮚ Practice Exam 
⮚ Directions 

Daily Exam 

P-01,P-02,P-03,P-04,P-05 25/06/2022(Saturday) 26/06/2022(Sunday) 

C-01,C-02,C-03,C-04 27/06/2022(Monday) 28/06/2022(Tuesday) 

M-01,M-02,M-03,M-04 29/06/2022(Wednesday) 30/06/2022(Thursday) 

Weekly Exam-01: P-01+P-02+P-03+ P-04+ P-05+C-01+C-02+C-03+C-04+M-01+M-02+M-
03+M-04+E-01→01/07/2022(Friday) 

P-06,P-07,P-08,P-09,P-10 02/07/2022(Saturday) 03/07/2022(Sunday) 

C-05,C-06,C-07,C-08 04/07/2022(Monday) 05/07/2022(Tuesday) 

M-05,M-06,M-07,M-08 06/07/2022(Wednesday) 07/07/2022(Thursday) 

Weekly Exam-02: P-06+P-07+P-08+P-09+P-10+C-05+C-06+C-07+C-08+M-05+M-06+M-
07+M-08+E-02→08/07/2022(Friday) 

পরীক্ষার নাম মানবন্টন েমাট মাক্সর্ ও সময় Exam Time Result 

Practice Exam(Per Set) MCQ=20×6 120 Marks & 25 Minutes Always Instant 

Daily Exam MCQ=50×6 300Marks & 60 Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 

Weekly Exam MCQ=75×6+25×2 500 Marks & 150Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 



 

Topic Details : Physics 

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=পযর্াবিৃত্তক 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 : আধিুনক পদাথর্িবজ্ঞােনর সুচনা(িদব্তীয় পতর্) 

Topic Details : Chemistry 

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

C-02 : অধয্ায়-03=েমৗলসমূেহর 
পযর্ায়বতৃ্ত 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=কমর্মুখী 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) 

 

Topic Details : Math 

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)  

Topic Details : English 

E-01 : Noun, Pronoun, Adverb & inversion, Parallel structure, Dangling modifier, Pinpoint error detection, 
Translation, Proverbs, Reading comprehension, Right form of verbs, Causative & subjunctive, Affirmative 
and negative agreement, Modal auxiliaries, Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Voice , 
Vocabulary & Preposition (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M) 

E-02 : Narration, Transformation of sentence, Sentence correction, Finite and non-finite verb, Phrase & 
clause, Number, Gender, Redundancy, Adjective, Comparison of degrees,Article, Sequence of 
Tense,Spelling,Linkers,Tag questions, Group Verbs,Phrase and idioms, Literature,One word 
Substitution,Analogy,Foreign Words,Misused words,Vocabulary & 
Preposition(M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) 

পাঠশালা লাইে�ির 

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 Books From AAP Library 

https://aaplibrary.com/

