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 SMT=Special Model Test গুেলা অনুিষ্ঠত হেব ফুল িসেলবােসর উপর।পরীক্ষার মাক্সর্=100 
(Phy=20,Chem=25,Bio=30,Eng=15,GK=10) এবং সময়=60িমিনট। 

 পরীক্ষায় অংশগর্হেণর সময়সীমাঃ সকাল ১০-রাত ১১ । ফলাফল ও পর্শ্ন সমাধান পর্কাশ করা হেব রাত 
১২টায়।একইসােথ পরীক্ষাগুেলা পর্ািক্টস আকাের ওেপন কের েদয়া হেব। 

 পর্িতিদন দুিট কের েস্পশাল মেডল েটস্ট অনুিষ্ঠত হেব। 
 SMT* গুেলা িশক্ষাথর্ীরা অনলাইেনর পাশাপািশ অফলাইেন OMR এর মাধয্েম িদেয় OMR সাবিমট করেত পারেব। 
 Medical Revision : Final Fight পরীক্ষািট িশক্ষাথর্ীেদর িসেলবাস িরিভশন িদেত সহায়তা করেব।এই েটেস্ট 

অসংখয্েসট পর্শ্ন রেয়েছ।একজন িশক্ষাথর্ী এই পরীক্ষািট অসংখয্বাদ িদেত পারেব, পর্িতবার তার েসট পিরবতর্ন হেয় 
যােব। 
 

Date Special Model Test : Full Syllabus Revision Test : Final 
Fight 

23-03-2022(Wednesday) SMT-11 SMT-12*  

24-03-2022(Thursday) SMT-13 SMT-14* 

25-03-2022(Friday) SMT-15 SMT-16* 

26-03-2022(Saturday) SMT-17 SMT-18* 

27-03-2022(Sunday) 
SMT-19 
SMT-21 

SMT-20* 
SMT-22* 

28-03-2022(Monday) SMT-23 SMT-24* 

29-03-2022(Tuesday) SMT-25 SMT-26* 

30-03-2022(Wednesday) SMT-27 SMT-28* 

31-03-2022(Thursday) SMT-29 SMT-30* 
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িপর্য় িশক্ষাথর্ীরা, আশা কির সবাই ভােলা আেছা।আর মাতর্ ১০িদন পর েমিডেকল ভিতর্ যদু্ধ অনুিষ্ঠত হেব।এই েশষ সময়টােক 
েতামােদর কাযর্কর উপােয় বয্বহার করেত হেব।িকছু িদকিনেদর্শনা মাথায় রাখেবঃ 

 দুিশ্চন্ত একদম করেব না,দুিশ্চন্তা করেল মানিসকভােব অনয্েদর েথেক িপিছেয় েযেত হেব।েযেহতু অেনক বড় 
পর্িতেযািগতা তাই েকানভােবই দুিশ্চন্তা করেব না এবং সবর্দা িনেজর উপর বড়রকম আতব্িবশব্াস রােখাঃ ‘আিম পারব’ 

 ‘িসেলবাস অেনক বািক,িসেলবাস েশষ করার পরও পরীক্ষায় ভােলা হেচ্ছ না ,সব ভুেল যািচ্ছ’– এই িবষয়গুেলা িনেয় 
অিতিরক্ত িচন্তা করা েথেক একদম িবরত থােকা।এগুেলা ভাবেবই না।তুিম যতটুক পােরা ততটুক এর উপর ভরসা 
কের েশষ পর্স্তুিত েনও,ইনশাল্লাহ তুিম পারেব। 

 

 

 এই সময়টা হেলা িরিভশেনর সময়।এই সময়টােত েতামােক েতামার িসেলবাস িরিভশন িদেয় পর্স্তুত হেত হেব।তুিম 
যতটুক পড়ােশানা কেরেছা ততটুক পড়ােশানােক েতামার বারবার িরিভশন িদেয় খবুভােলাভােব আয়ােতব্ আনেত হেব। 

 এই েশষ সমেয় বড় েকান নতুন টিপক ধিরওনা েযটা আেগ পড়া হয়িন, তুিম এতিদেন যতটুক আয়ােতব্ আনেত েপেরেছা 
ততটুকুেক িরভাইজ করেত হেব। 

 এখন েতামােক পর্িতিদন-ই ফুল িসেলবাস িরিভশন িদেত হেব।িরিভশন েদয়ার সময় একিট িবষেয়র চাপ্টারগুেলার 
গুরতব্পূণর্ টিপকগুেলা খবু ভােলা কের েদখেব এবং বািকগুেলা একনজের েদেখ িনেব।গুরতব্পূণর্ টিপক পাঠশালার েকােসর্র 
PDF েসকশেনর Suggestion অংেশ রাখা আেছ।িসেলবাস িরিভশন িনেজর মত কের িদেব। 

 ভুেল যািচ্ছ – এই িচন্তা কিরওনা। শুধ ুিনেজর মত কের িসেলবাস িরিভশন িদেত থাকেব। 
 অনুশীলন করেব সবসময়,সেবর্াচ্চভােব।পর্িতিদন তুিম েস্পশাল মেডল েটস্টগুেলা গুরতব্সহকাের িদেব।পাঠশালার নতুন 

রুিটেন পর্িতিদন দুিট কের েস্পশাল মেডল েটস্ট রেয়েছ।তুিম পর্িতিদন দুিট েস্পশাল মেডল িদেবঃ একিট অনলাইেন 
আেরকিট OMR শীেট িদেব।পর্িতিট েস্পশাল মেডল েটস্ট পর্শ্ন সমাধান সহ অনুশীলন করেব, এেত কের েতামার পুেরা 
িসেলবােসর উপর একিট ওভারল পর্স্তুিত সম্পন্ন হেব।েস্পশাল মেডল েটস্ট এর পর্শ্নগুেলা মুল পরীক্ষার স্টয্ান্ডাডর্ করা 
হেব,তাই এই পর্শ্নগুেলা পর্িতিদন দুই েসট কের অনুশীলন করেল েতামার পর্স্তিত কাযর্কর হেব। 

 Medical Revision Test : Final Fight  এই পরীক্ষািট পর্িতিদন অন্তত ৫বার িদেব।এেত কের ৫েসট কের পর্শ্ন সলভ 
হেব।পর্িত েসেট ৫০িট কের পর্শ্ন পােব।এই েটেস্টর পর্িত েসট এমন কের সাজােনা যা েতামােক পুেরা িসেলবাস িরিভশন 
িদেত সহায়তা করেব।তুিম পর্শ্ন, উত্তর ও সলভ েদেখ গুরতব্পূণর্ িবষয়গুেলা িরভাইজ িদেত পারেব, গুরতব্পূণর্ টিপক ও 
লাইনগুেলা সহেজ মেন করেত পারেব ।এই েটস্ট এর মাধয্েম তুিম Conceptual Questions,Question 
Bank,Standard Questions,Main Book Excercise একসােথ আয়ােতব্ আনেত পারেব।  

 েশষ সমেয়র জনয্ এতটুক পরামশর্=িসেলবাস মুল বই েথেক িনেজর মত কের িরিভশন→েস্পশাল মেডল েটস্ট সলভ 
করেব→Revision Test এ বারবার অংশগর্হণ করেব। 
 

 

 পিরক্ষার আেগর রােত পযর্াপ্ত পিরমােণ ঘমুােব, খাওয়া-দাওয়া িঠকঠাক করেব। Admit Card িপর্ন্ট কের েসটার িদকিনেদর্শনা 
ভােলা কের পড়েব এবং এক্সাম েসন্টার ভােলা কের েদেখ িনেব। 

 পরীক্ষার হেলঃ Medical Admit Card,HSC Admit/Registration Card,Pen িনেয় যােব শুধ।ুএই িতনিট িজিনেসর 
বাইের আর িকছইু েনয়া যােবনা। 

 পরীক্ষা শুরুর ১ঘন্টা আেগ েকেন্দর্ উপিস্থত থাকেত হেব। 
 মলু পরীক্ষার িদনঃ পরীক্ষার শুরুেত পর্শ্ন পাওয়ার পর OMR ও পর্শ্ন ভােলা কের েদেখ িনেব সব িঠকঠাক আেছ িকনা। 
 শুরুেতই OMR এ িনেজর নাম,িসগেনচার,েরাল নামব্ার,িসিরয়াল নামব্ার িফলআপ করেব সতকর্তার সােথ। 
 পরীক্ষার হেল কােরা সােথ কথা বলেব না,আেশ পােশ তাকােব না।িনেজর উপর ভরসা রাখেব,মাথা ঠান্ডা েরেখ , ফলু েফাকাস 

পর্েশ্নর উপর িদেয় উত্তর করেত থাকেব। 
 তুিম েযই সােব্জক্ট সবেচেয় ভােলা পােরা/ পারা অংশ িদেয়ই আেগ শুরু করেব।বড় েকান ময্াথ েদেখ যিদ মেন হয় সময় েবিশ 

লাগেব েসটা পের করেব আেগ পারা িথউরী অংশ দািগেয় িনেব। 
 পর্েশ্নর ফাকঁা জায়গায় রাফ করেত পারেব।ঠান্ডা মাথায় েতামার সেবর্াচ্চটা িদেব,বািকটা আল্লাহ ভরসা।অেনক েদায়া রইল। 

পর্স্তুিতর পর্াথিমক িদকিনেদর্শনা 

েশষ দশ িদেনর পর্স্তুিতর িদকিনেদর্শনা 

 

 

 পরীক্ষার আেগর সমেয়র পর্িত িদকিনেদর্শনা 

 


