
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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-01 01/01/2022(Saturday) 02/01/2022(Sunday) 

C-01 03/01/2022(Monday) 04/01/2022(Tuesday) 

M-01 05/01/2022(Wednesday) 06/01/2022(Thursday) 

Weekly Exam-01: P-01+C-01+M-01+E-01(W-01)→08/01/2022(Saturday) 

P-02 09/01/2022(Sunday) 10/01/2022(Monday) 

C-02 11/01/2022(Tuesday) 12/01/2022(Wednesday) 

M-02 13/01/2022(Thursday) 14/01/2022(Friday) 

Weekly Exam-02: P-02+C-02+M-02+E-01(W-02)→16/01/2022(Sunday) 

P-03 17/01/2022(Monday) 18/01/2022(Tuesday) 

C-03 19/01/2022(Wednesday) 20/01/2022(Thursday) 

M-03 21/01/2022(Friday) 22/01/2022(Saturday) 

Weekly Exam-03: P-03+C-03+M-03+E-01(W-03)→24/01/2022(Monday) 

পরীক্ষার নাম মানবন্টন েমাট মাক্সর্ ও সময় Exam Time Result 

Practice Exam(Per Set) MCQ=10×1+5×6=40 
CQ=2×10=20 60Marks & 25Minutes Always Instant 

Daily Exam MCQ=20×1+10×6=80 
CQ*=2×10=20 100Marks & 45Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 

Weekly Exam MCQ=40×1+20×6=160 
CQ*=4×10=40 200Marks & 90Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 



 

 
 

Topic Topic Details 

P-01 অধয্ায়-02=েভক্টর(পর্থম পতর্)* 

P-02 অধয্ায়-04=িনউটিনয়ান বলিবদয্া(পর্থম পতর্)* 

P-03 অধয্ায়-03=চল তিড়ৎ(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-10=েসিমকন্ডাক্টর ও ইেলক্টর্িনক্স(িদব্তীয় পতর্)* 

C-01 
 অধয্ায়-04=তিড়ৎ রসায়ন(িদব্তীয় পতর্)* 

C-02 অধয্ায়-02=গুণগত রসায়ন{শুরু েথেক দর্াবয্তা পযর্ন্ত}(পর্থম পতর্)* 

C-03 অধয্ায়-03=েমৗলসমেূহর পযর্ায়বতৃ্ত ধমর্(পর্থম পতর্)* 

M-01 অধয্ায়-03=সরলেরখা(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-02=েযাগাশর্য়ী েপর্াগর্াম( িদব্তীয় পতর্) 

M-02 অধয্ায়-04=বতৃ্ত(পর্থম পতর্) 

M-03 অধয্ায়-06=কিনক(িদব্তীয় পতর্)* 

E-01(W-01) Noun, Pronoun, Vocabulary (A, B), Appropriate preposition (A, B) 

E-01(W-02) Adverb & inversion, Parallel structure, Dangling modifier, Pinpoint error 
detection, Vocabulary (C,D), Appropriate preposition (C, D) 

E-01(W-03) Translation, Proverbs, Reading comprehension, Vocabulary (E, F), 
Appropriate preposition (E, F) 

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

