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Date 
Special Revision Model Test 

Paper & subject Final 
Special Model 

Test 
Question Bank 

Solve Main Topic Extra Topic 

02-03-2022 Physics First-01    MAT : 2010-11 

03-03-2022 Physics First-02     

04-03-2022  GK-01 Paper Final : Physics First SMT-01 MAT : 2011-12 

05-03-2022 Physics Second-01     

06-03-2022 Physics Second-02    MAT : 2012-13 

07-03-2022  GK-02 Paper Final : Physics Second   

08-03-2022   Subject Final : Physics SMT-02 MAT : 2013-14 

09-03-2022 Chemistry First-01     

10-03-2022 Chemistry First-02    MAT : 2014-15 

11-03-2022  GK-03 Paper Final : Chemistry First SMT-03  

12-03-2022 Chemistry Second-01    MAT : 2015-16 

13-03-2022 Chemistry Second-02   SMT-04  

14-03-2022  Gk-04 Paper Final : Chemistry Second  MAT : 2009-10 

15-03-2022   Subject Final : Chemistry +GK SMT-05  

16-03-2022 Biology First-01    MAT : 2008-09 

17-03-2022 Biology First-02   SMT-06  

18-03-2022  Eng-01,02 Paper Final : Biology First  MAT : 2016-17 

19-03-2022 Biology Second-01   SMT-07  

20-03-2022 Biology Second-02   SMT-08 MAT : 2017-18 

21-03-2022  Eng-03,04 Paper Final : Biology Second SMT-09  

22-03-2022   Subject Final : Biology+Eng SMT-10 MAT : 2018-19 
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 Phase-01 এ ফাইনাল িরিভশন সম্পন্ন হেব।যারা ফুল িসেলবাস িরিভশন িদেয় পূণর্াঙ্গ পর্স্তুিত িনেত চাও তারা এই পিরকল্পনা অনুসরণ করেব। 
 েস্পশাল িরিভশন ও মেডল েটস্ট কাযর্কর্েমর মাধয্েম আমরা ২১িদেন ফুল িসেলবােসর উপর ফাইনাল িরিভশন িদেয় পূনর্াঙ্গ পর্স্তুিত গর্হণ 

করব।পদাথর্-৭িদেন, রসায়ন ৭িদেন এবং জীবিবজ্ঞান ৭িদেন। 
 পর্িতিট িবষয় আমরা ৭িদেন েশষ করব।পর্থম পতর্ েশষ করব ৩িদেন এবং িদব্তীয় পতর্ েশষ করব ৩িদেন।বািক ১িদেন পুেরা িবষয় িরিভশন িদব। 
 েযেকান পেতর্র ৩িদনঃ পর্থম িদেন পেতর্র অধর্াংশ পড়ব এবং িদব্তীয় িদেন পেতর্র িদব্তীয় অধর্াংশ পড়ব।ততৃীয় িদেন উক্ত পতর্ ফাইনাল িরিভশন 

িদব।পর্িত পেতর্র পর্থম দুইিদেন িকছ ুটিপক বাদ পেড় েগেল েসটা আমরা ততৃীয় িদেন িরিভশন িদেয় েশষ করব। 
 এভােব পর্থম ৩িদেন পর্থম পতর্ এবং েশষ ৩িদেন িদব্তীয় পতর্ পড়া েশষ করব এবং সপ্তম িদেন আমরা পুেরা িবষেয়র উপর ফাইনাল িরিভশন িদব। 
 েস্পশাল িরিভশন এবং মেডল েটস্ট অংেশর পর্িতিট টিপেকর-ই দুিট কের পরীক্ষা থাকেব,একিট হেলা পর্ািক্টস এক্সাম এবং অনয্িট হেলা েমইন 

এক্সাম।রুিটেন মলু পরীক্ষার তািরখ উেল্লখ রেয়েছ।মলু পরীক্ষা িনিদর্ষ্ট িদেন অনুিষ্ঠত হেব।িনিদর্ষ্ট িদেন একবার-ই পরীক্ষায় অংশগর্হণ করা 
যােব।পরীক্ষার ফলাফল পর্কাশ করা হেব রাত ১২টার পর।মলু পরীক্ষা েশষ হেল পরীক্ষািট পর্ািক্টস আকাের ওেপন কের েদয়া হেব,এেত েযেকান 
সমেয় পুনরায় অনুশীলন করেত পারেব। 

 মলু পরীক্ষার আেগরিদন উক্ত টিপেকর পর্ািক্টস এক্সাম ওেপন কের েদয়া হেব।পর্ািক্টস এক্সাম সবসময় েদয়া যােব।  

Paper Topics Chapter No. Note 

Physics First-01 P-09,P-01,P-02 01-04 
আদশর্ গয্াস  

P-05 টিপেক। 
Physics First-02 P-11,P-04,P-08 05-09 

Physics Second-01 P-05,P-10,P-03 01-03 & 10-11  

Physics Second-02 P-12,P-07,P-06 04-09  

Chemistry First-01 C-02,C-03,C-04 02-03 
কমর্মুখী রসায়ন  

C-05,C-06 টিপেক। 
Chemistry First-02 C-11,C-12,C-07 01 & 04 

Chemistry Second-01 C-10,C-05,C-06 01-02(1/2) 
পিরমাণগত রসায়ন  

C-07 টিপেক। 
Chemistry Second-02 C-01,C-08,C-09 02 & 04-05 

Biology First-01 B-02,B-07,B-08 01-05  

Biology First-02 B-05,B-06,B-11 06-12  

Biology Second-01 B-01,B-03,B-04 01-04 জীনতত্তব্  ও িববতর্ন B-07 
এবং মানব জীবেনর 
ধারাবািহকতা B-11 

টিপেক। Biology Second-02 B-09,B-10,B-12 05-08 & 10,12 



Medical Final Preparation With AAP                                                                      Course Plan 

Academic & Admission Pathshala             4 | P a g e                                                  We Rise By Lifting Others 

 

 

  

িবষয় ও  
টিপক সংখয্া 

টিপক 
নং পতর্ ও অধয্ােয়র নাম 

First Paper 

First-01 

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

P-01 অধয্ায়-02=েভক্টর(পর্থম পতর্)* 

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

First-02 

P-11 অধয্ায়-07=পদােথর্র গাঠিনক ধমর্(পর্থম পতর্) 

P-04 অধয্ায়-05=কাজ, শিক্ত ও ক্ষমতা(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-08=পযর্াবিৃত্তক গিত(পর্থম পতর্)* 

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

Second Paper 

Second-01 

P-05 অধয্ায়-10=আদশর্ গয্াস ও গয্ােসর  গিততত্তব্(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-01=তাপগিতিবদয্া(িদব্তীয় পতর্)* 

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

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

Second-02 

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

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

P-06 অধয্ায়-08=আধিুনক পদাথর্িবজ্ঞােনর সূচনা(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-09=পরমাণুর মেডল ও িনউিক্লয়ার পদাথর্িবজ্ঞান(িদব্তীয় পতর্) 
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িবষয় ও  
টিপক সংখয্া 

টিপক 
নং পতর্ ও অধয্ােয়র নাম 

First Paper 

First-01 

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

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

C-04 
অধয্ায়-02=গুণগত রসায়ন{আয়ন শনাক্তকরণ েথেক েশষ}(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-03=েমৗলসমেূহর রাসায়িনক বন্ধন{রাসায়িনক বন্ধন 
অংশ}(পর্থম পতর্)* 

First-02 

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

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

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

Second Paper 

Second-01 

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

C-05 অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{শুরু েথেক সমানুতা পযর্ন্ত}(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-05=কমর্মখুী রসায়ন{শুরু েথেক মাখন পযর্ন্ত}(পর্থম পতর্)* 

C-06 
অধয্ায়-02=ৈজব রসায়ন{অয্ােরািমিটিসিট েথেক অয্ারাইল হয্ালাইড 
পযর্ন্ত}(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-05=কমর্মখুী রসায়ন{পারিফউমাির েথেক েশষ পযর্ন্ত}(পর্থম পতর্) 

Second-02 

C-01  অধয্ায়-04=তিড়ৎ রসায়ন(ি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) 
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িবষয় ও  
টিপক সংখয্া 

টিপক 
নং পতর্ ও অধয্ােয়র নাম 

First Paper 

First-01 

B-02 
অধয্ায়-01=েকাষ ও এর গঠন(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-02=েকাষ িবভাজন(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) 

First-02 

B-05 
অধয্ায়-06=বর্ােয়াফাইটা ও েটিরেডাফাইটা(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-07=নগ্নবীজী ও আবতৃবীজী উিদ্ভদ(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-10=উিদ্ভদ পর্জনন(পর্থম পতর্)* 

B-06 অধয্ায়-09=উিদ্ভদ শারীরতত্তব্(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-08=িটসুয্ ও িটসুয্তন্তর্(পর্থম পতর্) 

B-11 
অধয্ায়-11=জীবপর্যুিক্ত(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-12=পিরেবশ িবস্তার ও সংরক্ষণ(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-09=মানব জীবেনর ধারাবািহকতা(িদব্তীয় পতর্) 

Second Paper 

Second-01 

B-01 অধয্ায়-01=পর্াণীর িবিভন্নতা ও েশর্িণিবনয্াস(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-02=পর্াণী পিরিচিত{ঘাসফিড়ং}(িদব্তীয় পতর্)* 

B-03 অধয্ায়-02=পর্াণী পিরিচিত{হাইডর্া}(িদব্তীয় পতর্) 
অধয্ায়-03=পিরপাক ও েশাষণ(িদব্তীয় পতর্)* 

B-04 অধয্ায়-02=পর্াণী পিরিচিত{রুই মাছ}(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-04=রক্ত ও সঞ্চালন(িদব্তীয় পতর্)* 

Second-02 

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) 
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িবষয় ও টিপক 
সংখয্া  

টিপক 
নং সপ্তাহ িবস্তািরত টিপক 

GK(04) 
Bangladesh 

GK-01 

Week-01 
বাংলােদশ পিরিচিত, ভূ-পর্কৃিত ও জলবায়,ু বাংলােদেশর আয়তন ও সীমা, সীমান্ত ও 
িছটমহল। বেঙ্গাপসাগর, বাংলােদেশর সমদুর্ ৈসকত, দব্ীপ, হর্দ, জলপর্পাত ও ঝণর্া, 
উপতয্কা, পাহাড়-পবর্ত। 

Week-02 
বাংলােদেশর চর, িবল, হাওর ও বাঁওড়, ইেকাপাকর্, সাফাির পাকর্, মািট ও কৃিষজ 
সম্পদ।বাংলােদেশর বনজসম্পদ, জব্ালািন, িবদুয্ৎ বয্বস্থা ও খিনজসম্পদ, মৎসয্সম্পদ 
ও পর্ািণজসম্পদ, িশল্পকারখানা, েসচ পর্কল্প, বাঁধ ও বনয্া িনয়ন্তর্ণ, পািন েশাষণাগার। 

Week-03 
বাংলােদেশর নদ-নদী, ফারাক্কা বাঁধ ও পািনবণ্টন চিুক্ত, িটপাইমখু বাঁধ, পর্াকৃিতক 
দেূযর্াগ। বাংলােদেশর জনসংখয্া ও আদমশুমারী।বাংলােদেশর িশক্ষাবয্বস্থা, 
বাংলােদেশর সব্াস্থয্ ও িচিকৎসা। 

GK-02 

Week-04 

বাংলােদেশর ইিপেজড, অথর্নীিত, বােজট, বািণজয্, আমদািন - রপ্তািন। বয্াংিকং, বীমা 
ও মদুর্া বয্বস্থা, এনিজও, েযাগােযাগ বয্বস্থা, ডাক ও েটিলেযাগােযাগ বয্বস্থা। 
বাংলােদেশর িবখয্াত পর্িতষ্ঠানসমহূ, িশল্প ও সংস্কিৃত, বাংলা সংবাদপতর্, বাংলা 
সািহতয্। 

Week-05 বাংলােদেশর িবখয্াত বয্িক্তবগর্, ঐিতহািসক স্থান ও দশর্নীয় স্থাপতয্-স্থাপনা-ভাস্কযর্, 
বাংলােদেশর উেল্লখেযাগয্ স্মরণীয় ঘটনা, বাংলােদেশর িবিভন্ন চিুক্ত ও সনদ। 

Week-06 বাংলােদেশর পররাষ্টর্নীিত, কুটৈনিতক িমশন, িবিভন্ন িবশব্ সব্াস্থয্সংস্থায় বাংলােদশ, 
বাংলােদেশর পদক ও পরুস্কার, বাংলােদেশর কর্ীড়াজগৎ, েসরা ২০। 

GK-03 

Week-07 
পর্াচীন বাংলার ইিতহাস ও জনপদ, পর্াচীন বাংলায় িবিভন্ন শাসনামল, উপমহােদশ ও 
বাংলায় মসুিলম শাসন, মঘুল আমল ও বাংলায় নবাবী শাসন, ইউেরাপীয়েদর আগমন 
ও িবর্িটশ শাসন। 

Week-08 িবিভন্ন সংস্কার আেন্দালন ও বাংলার জাগরণ, িবর্িটশ-ভারত, পািকস্তান আমল, বঙ্গবন্ধু, 
বাংলােদেশর মিুক্তযদু্ধ ও সব্াধীনতা - ০১। 

Week-09 বঙ্গবন্ধু, বাংলােদেশর মিুক্তযদু্ধ ও সব্াধীনতা – ০২,বঙ্গবন্ধ,ু বাংলােদেশর মিুক্তযদু্ধ ও 
সব্াধীনতা – ০৩। 

GK-04 

Week-10 
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 

Week-11 
িবশব্াঙ্গেন বাংলােদশ, বাংলােদেশর জাতীয় িবষয়াবলী, জাতীয় ও অনয্ানয্ 
িদবস।ঐিতহািসক স্থােনর পর্াচীন নাম, বাংলােদেশর পর্থম, বৃহত্তম  ও কু্ষদর্তম, 
পণূর্রূপ : বাংলােদশ। 

Week-12 িবগত বছেরর পর্শ্নসমহূ : বাংলােদশ িবষয়াবলী।(Medical+Dental+BCS) 
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Subject & Topic 
Number 

Topic 
No. Week No. Topic Details 

English(04) 

E-01 

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

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

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

E-02 

Week-04 

Right form of verbs, Causative & subjunctive, 
Affirmative and negative agreement, Modal 
auxiliaries, Vocabulary (G,H, I), Appropriate 
preposition (G,H, I) 

Week-05 Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, 
Vocabulary (J,K), Appropriate preposition (J,K) 

Week-06 Voice change, Vocabulary (L,M), Appropriate 
preposition (L,M) 

E-03 

Week-07 Narration, Transformation of sentence 

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

Week-09 Number, Gender, Redundancy, Vocabulary (Q, R, S), 
Appropriate preposition (Q, R, S) 

E-04 

Week-10 Adjective, Comparison of degrees,Article, 
Vocabulary(T,U),Appropriate Preposition(T,U) 

Week-11 
Sequence of Tense,Spelling,Linkers,Tag questions, 
Group Verbs,Phrase and idioms,Vocabulary(V,W,X), 
Appropriate Preposition(V,W,X) 

Week12 
Literature,One word substitution,Analogy,Foreign 
Words,Misused words,Vocabulary(Y,Z), Appropriate 
Preposition(Y,Z) 


