
 

 

  

 

 

Date MAP VAP EAP 

02-02-2022(Wednesday) MAT : 2020-21 DU A : 2020-21 RKCUET : 2020-21 

04-02-2022(Friday) DAT : 2020-21 GST : 2020-21 BUET : 2016-17 

06-02-2022(Sunday) MDAT : 2011-12 RU C : 2019-20(A) KUET : 2015-16 

08-02-2022(Tuesday) MDAT : 2012-13 JU A : 2017-18 CUET : 2015-16 

10-02-2022(Thursday) AFMC : 2020-21 DU A : 2016-17 MIST : 2019-20 

12-02-2022(Saturday) MDAT : 2013-14 GST : Random RUET : 2016-17 

14-02-2022(Monday) MDAT : 2014-15 CU A : 2015-16 BUET : 2017-18 

16-02-2022(Wednesday) MDAT : 2015-16 BAU : 2019-20 IUT : 2019-20 

18-02-2022(Friday) AFMC : 2015-16 DU A : 2017-18 KUET : 2016-17 

20-02-2022(Sunday) MAT : 2016-17 RU C : 2019-20(B) BUET : 2018-19 

22-02-2022(Tuesday) DAT : 2016-17 GST : Random BUTEX : 2018-19 

24-02-2022(Thursday) MAT : 2017-18 DU A : 2018-19 RUET : 2017-18 

26-02-2022(Saturday) DAT : 2017-18 GST : Random KUET : 2017-18 

28-02-2022(Monday) NITOR : 2019-20 CU A : 2016-17 BUET : 2019-20 



 

 

 

 

িপর্য় িশক্ষাথর্ীরা ভিতর্ পর্স্তুিত কাযর্কর করেত পাঠশালা পর্শ্নবয্াঙ্ক সলিভং েপর্াগর্ামিট খবু দর্ুত শুরু কেরিছ।এই 
েকােসর্র মাধয্েম িশক্ষাথর্ীরা তােদর অনুশীলন পর্শ্নবয্াঙ্ক সলিভং এর মাধয্েম কাযর্কর উপােয় করেত পারেব। 

 

মূল ভিতর্ পর্স্তুিতর িদকিনেদর্শনাঃ 

 িশক্ষাথর্ীেদর এখন মূল বই চাপ্টার অনুসাের িরিভশন িদেত হেব।িরিভশন েদয়ার সময় মূল বই খবু ভােলামত আয়েত্তব্ 
আনেত হেব।মূল বই িরিভশন েদয়ার পর বািক সময়টা অনুশীলেনর উপর িদেত হেব। 

 অনুশীলেনর জনয্ িশক্ষাথর্ীরা মূল বইেয়র অনুশীলনী অংশ েথেক অনুশীলন করেত পােরা ,পাঠশালার পর্ািক্টস 
পরীক্ষাগুেলার মাধয্েম,পর্শ্নবয্াঙ্ক েথেক করেত পােরা। 

 মূল পর্স্তুিতেত েকান গয্াপ রাখা যােবনা।পাঠশালার মূল ভিতর্ পর্স্তুিতর েকাসর্িট েমাট ১২সপ্তােহর তেব েমিডেকেলর 
েকাসর্িট ১০সপ্তােহ েশষ হেব। 

 রুিটন অনুসরণ কের িশক্ষাথর্ীরা পর্স্তুিত সম্পন্ন করেব।সাপ্তািহক পড়া সপ্তােহর মেধয্ই েশষ করেব।েকান টিপক গয্াপ 
থাকেল েসটা সাপ্তািহক পরীক্ষার আেগর িদন ও সাপ্তািহক পিরক্ষার িদন পেড় েশষ করেব। 

 টিপক অনুসাের পড়ার পর ফাকঁা সময় েবর কের আেগর উইেকর পড়া িরিভশন িদেব।পাঠশালার ওেয়বসাইেট আেগর 
সকল উইেকর সবিকছু ওেপন রেয়েছ,এেত কের িরিভশন িদেত অসুিবধা হেবনা। 

 যারা পাঠশালার েকােসর্ মাঝপেথ যকু্ত হেব,তারা মাঝপেথ েথেক কিন্টিনউ করেব এবং আেগর উইেকর পড়া ফাকঁা 
সময় েবর কের েশষ করেব। 

 মেন রাখেবঃ Practice Makes The Master 
 

পর্শ্নবয্াঙ্ক সলিভং েকাসর্(পর্থম ধাপ) এর পর্িত িদকিনেদর্শনাঃ 

• HSC-21 : Admission Preparation এর মূল েকাসর্গুেলা েমাট ১২ সপ্তােহর। 
• মূল েকােসর্র পাশাপািশ িশক্ষাথর্ীরা পর্শ্নবয্াঙ্ক সলিভং েপর্াগর্ােমর মাধয্েম িনিদর্ষ্ট িবশব্িবদয্ালেয়র উপর তােদর দক্ষতা 

বিৃদ্ধ করেব।এেত কের িশক্ষাথর্ীরা পর্েশ্নর পয্াটানর্ সম্পেকর্ ধারনা অজর্ন করেব। 
• েযসকল িশক্ষাথর্ী িনিদর্ষ্ট ভািসর্িট টােগর্ট কের ভিতর্ পর্স্তুিত িনেত চাও তােদর েক্ষেতর্ তারা শুধ ুিনিদর্ষ্ট িবশব্িবদয্ালেয়র 

পর্শ্ন অনুশীলন করার সুেযাগ পােব। 
• এখােন সাল অনুসাের পর্িতিট িবশব্িবদয্ালেয়র িবগত বছেরর পর্েশ্নর উপর পরীক্ষা রেয়েছ।  
• আমােদর মূল েকােসর্র পাশাপািশ এই েকাসর্িট চলেব।িশক্ষাথর্ীরা এই েকাসর্িট এখন অপশনাল/েসেকন্ডাির িহেসেব 

িনেত পােরা।।তেব মূল েকাসর্ চলার জনয্ পর্শ্নবয্াঙ্ক সলিভং অংেশর পর্থম ধােপ পরীক্ষা কম রেয়েছ,যােত কের 
িশক্ষাথর্ীরা মূল েকােসর্ মূল েফাকাস েরেখ অিতিরক্ত অল্প সময় িদেয় তার দক্ষতা বিৃদ্ধ করেত পারেব। 

• পর্শ্নবয্াঙ্ক সলিভং েপর্াগর্ােমর পরীক্ষাগুেলা রুিটেনর িদন েথেক সবর্দা ওেপন থাকেব এবং পর্িতিট পরীক্ষার অসংখয্বার 
অংশগর্ন করা যােব।তাই,তুিম এখন পরীক্ষা িদেয় কম মাক্সর্ েপেলও সমসয্া েনই,সামেন পরীক্ষা িদেয় েবিশ মাক্সর্ 
পােব।এেত কের িশক্ষাথর্ীরা পর্স্তুিতর উন্নিত বা অবনিত বঝুেত পারেব। 

• একজন িশক্ষাথর্ী েযেকান সমেয় পরীক্ষা েদয়ার সুেযাগ পােব।িনেজর মত রুিটন কেরও আগােত পারেব। 
• আমােদর মূল েকাসর্ যখন েশষ হেব তখন এই েকােসর্ পরীক্ষার সংখয্া অেনক েবেড় যােব। 

Practice Makes The Master ।। Practice Makes Permanent 


