
  

 

 

 
 পর্িতিট টিপেকর জনয্ িশক্ষাথর্ীরা পর্ায় 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 Announcement েসকশন েথেক 
পর্িতিদেনর পরীক্ষার আপেডট েনািটশ েদখেত পারেব। 

Topic Name 

 Course Materials 
 Class Videos 
 Practice Exam 
 Directions 

Daily Exam 

P-01 07/04/2022(Thursday) 08/04/2022(Friday) 

C-01 09/04/2022(Saturday) 10/04/2022(Sunday) 

M-01 
11/04/2022(Monday) 

12/04/2022(Tuesday) 

M-02 12/04/2022(Tuesday) 

B-01 
13/04/2022(Wednesday) 

14/04/2022(Thursday) 

B-02 14/04/2022(Thursday) 

Ban GKE ICT IQ-01 Ban→07,GKE→11,ICT IQ→13 14/04/2022(Thursday) 

Weekly Exam-01: P-01+C-01+M-01+M-02+B-01+B-02→15/04/2022(Friday) 

P-02 16/04/2022(Saturday) 17/04/2022(Sunday) 

C-02 18/04/2022(Monday) 19/04/2022(Tuesday) 

M-03 
20/04/2022(Wednesday) 

21/04/2022(Thursday) 

M-04 21/04/2022(Thursday) 

B-03 
22/04/2022(Friday) 

23/04/2022(Saturday) 

B-04 23/04/2022(Saturday) 

Ban GKE ICT IQ-02 Ban→16,GKE→20,ICT IQ→22 23/04/2022(Saturday) 

Weekly Exam-02: P-02+C-02+B-03+B-04+M-03+M-04→24/04/2022(Sunday) 

P-03 
25/04/2022(Monday) 

26/04/2022(Tuesday) 

P-04 26/04/2022(Tuesday) 

C-03 27/04/2022(Wednesday) 28/04/2022(Thursday) 

M-05 29/04/2022(Friday) 30/04/2022(Saturday) 

B-05 
01/05/2022(Sunday) 

02/05/2022(Monday) 

B-06 02/05/2022(Monday) 

Ban GKE ICT IQ-03 Ban→25,GKE→27,ICT IQ→01 02/05/2022(Monday) 

Weekly Exam-03 : P-03+P-04+C-03+M-05+B-05+B-06→03/05/2022(Tuesday) 



 

 

 

  

 

 

 

Topic Topic Details 

P-01 P-02 P-03 P-04 

অধয্ায়-01=েভৗত জগৎ ও 
পিরমাপ(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-02=েভক্টর(পর্থম 
পতর্) 

অধয্ায়-04=িনউটিনয়ান 
বলিবদয্া(পর্থম পতর্) 

অধয্ায়-03=চল 
তিড়ৎ(িদব্তীয় পতর্) 

অধয্ায়-10=েসিমকন্ডাক্টর ও 
ইেলক্টর্িনক্স(িদব্তীয় পতর্)  

C-01 C-02 C-03 অধয্ায়-02=গুণগত রসায়ন(পর্থম পতর্) অধয্ায়-03=েমৗলসমেূহর পযর্ায়বতৃ্ত ধমর্ 
ও রাসায়িনক বন্ধন(পর্থম পতর্) 

অধয্ায়-04=রাসায়িনক পিরবতর্ন 
(পর্থম পতর্) 

M-01 M-02 M-03 অধয্ায়-01=ময্ািটর্ক্স ও িনণর্ায়ক(পর্থম 
পতর্) অধয্ায়-03=সরলেরখা(পর্থম পতর্) 

অধয্ায়-07=িবপরীত িতর্েকানিমিতক 
ফাংশন ও িতর্েকাণিমিতক সমীকরণ(২য় 
পতর্) 

M-04 M-05 অধয্ায়-04=বহুপদী ও বহুপদী 
সমীকরণ(িদব্তীয় পতর্) অধয্ায়-09=অন্তরীকরণ(পর্থম পতর্)  

B-01 B-02 B-03 অধয্ায়-02=েকাষ িবভাজন(পর্থম পতর্) অধয্ায়-07=নগ্নবীজী ও আবতৃবীজী 
উিদ্ভদ(পর্থম পতর্) 

অধয্ায়-08=িটসুয্ ও িটসুয্তন্তর্(পর্থম 
পতর্) 

B-04 B-05 B-06 অধয্ায়-10=উিদ্ভদ পর্জনন(পতর্) অধয্ায়-01=পর্াণীর িবিভন্নতা ও 
েশর্িণিবনয্াস(িদব্তীয় পতর্) 

অধয্ায়-02=পর্াণী পিরিচিত{ঘাস ফিড়ং 
ও রুই মাছ}(িদব্তীয় পতর্) 

Ban-01 Ban-02 Ban-03 
 

গদয্: অপিরিচতা 
কিবতা: ঐকতান 
বাংলা সািহতয্ ও সািহেতয্র ইিতহাস, বাংলা ভাষা, 
বয্াকরণ, ধব্িন ও বণর্, ণ-তব্ ও ষ-তব্ িবধান, 
শুিদ্ধকরণ। 

গদয্: বায়ান্নর িদনগুেলা                                                                                                                                                         
কিবতা: েসই অস্তর্ 
ধব্িন পিরবতর্ন, সিন্ধ, ধাত,ু শেব্দর েশর্িণিবভাগ, 
সমাথর্ক শব্দ/পর্িতশব্দ। 

গদয্: আমার পথ, েনকেলস                                                                                                                                                          
কিবতা: সাময্বাদী 
উপসগর্ ও অনুসগর্, িদব্রুক্ত শব্দ, বচন, পুরুষবাচক 
ও স্তর্ীবাচক শব্দ, সংখয্াবাচক শব্দ, পািরভািষক 
শব্দ 

Eng-01 Eng-02 Eng-03 

Noun, Pronoun, Vocabulary & 
Preposition (A, B) 
Adverb & inversion, Parallel structure, 
Dangling modifier, Pinpoint error 
detection, Vocabulary & Preposition 
(C,D) 

Translation, Proverbs, Reading 
comprehension, Vocabulary & 
Preposition (E, F) 
Right form of verbs, Causative & 
subjunctive, Affirmative and negative 
agreement, Modal auxiliaries, 
Vocabulary & Preposition (G,H, I) 

Conditionals, Suffix-prefix, Completing 
sentence, Vocabulary & Preposition 
(J,K) 
Voice change, Vocabulary & 
Preposition (L,M) 

ICT-01 ICT-02 ICT-03 অধয্ায়-০১=িবশব্ ও বাংলােদশ েপর্িক্ষত 
অধয্ায়-০২=েডটা কিমউিনেকশন ও কিম্পউটার 
েনটওয়ািকর্ং(শুরু েথেক কিম্পউটার েনটওয়ােকর্র 
পর্কারেভদ পযর্ন্ত) 

অধয্ায়-০২=েডটা কিমউিনেকশন ও কিম্পউটার 
েনটওয়ািকর্ং(েনটওয়াকর্ টেপালিজ েথেক েশষ) 

IQ-01 IQ-02 IQ-03 

IQ সম্পিকর্ত সাধারণ তথয্,িবশব্িবদয্ালয়গুেলােত এর 
গুরুতব্ 
সাংেকিতক িবনয্াস ও পুনিবর্নয্াস,রেক্তর সম্পকর্ 
িনণর্য়,সম্পকর্ মূলয্ায়ন,িবগত বছেরর পর্শ্ন 
অনুশীলন(JU) 

অসম্ভাবয্তা,সম্ভাবনা,িদন তািরখ মাস বছর,ঘিড় 
ও সময়, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(JnU) 
সংখয্ার ধারা,স্থান িদক ও দুরতব্,িসদ্ধান্ত গর্হেনর 
ক্ষমতা, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(CU) 

িবেশ্লষণমূলক ক্ষমতা,অথর্ অনুধাবন 
ক্ষমতা,সাদৃশয্, িবগত বছেরর পর্শ্ন 
অনুশীলন(RU) 
েনৗকা ও েসর্াত িবষয়ক সমসয্া,িচতর্যিুক্ত,লুকােনা 
িচতর্ খুঁেজ েবর করা, িবগত বছেরর পর্শ্ন 
অনুশীলন(BRU) 

GK(BD)-01 02 03 

বাংলােদশ পিরিচিত, ভূ-পর্কিৃত ও জলবায়,ু 
বাংলােদেশর আয়তন ও সীমা, সীমান্ত ও িছটমহল। 
বেঙ্গাপসাগর, বাংলােদেশর সমুদর্ ৈসকত, দব্ীপ, হর্দ, 
জলপর্পাত ও ঝণর্া, উপতয্কা, পাহাড়-পবর্ত। 
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 েশাষণাগর। 

বাংলােদেশর নদ-নদী, ফারাক্কা বাঁধ ও পািনবণ্টন 
চুিক্ত, িটপাইমুখ বাঁধ, পর্াকৃিতক দূেযর্াগ। 
বাংলােদেশর জনসংখয্া ও 
আদমশুমারী।বাংলােদেশর িশক্ষাবয্বস্থা, 
বাংলােদেশর সব্াস্থয্ ও িচিকৎসা। 
বাংলােদেশর ইিপেজড, অথর্নীিত, বােজট, 
বািণজয্, আমদািন - রপ্তািন। বয্াংিকং, বীমা ও 
মুদর্া বয্বস্থা, এনিজও, েযাগােযাগ বয্বস্থা, ডাক ও 
েটিলেযাগােযাগ বয্বস্থা। বাংলােদেশর িবখয্াত 
পর্িতষ্ঠানসমূহ,িশল্প ও সংস্কিৃত,বাংলা 
সংবাদপতর্,বাংলা সািহতয্ 

বাংলােদেশর িবখয্াত বয্িক্তবগর্, ঐিতহািসক স্থান 
ও দশর্নীয় স্থাপতয্-স্থাপনা-ভাস্কযর্, বাংলােদেশর 
উেল্লখেযাগয্ স্মরণীয় ঘটনা, বাংলােদেশর িবিভন্ন 
চুিক্ত ও সনদ। 
বাংলােদেশর পররাষ্টর্নীিত, কুটৈনিতক িমশন, 
িবিভন্ন িবশব্ সব্াস্থয্সংস্থায় বাংলােদশ, বাংলােদেশর 
পদক ও পুরস্কার, বাংলােদেশর কর্ীড়াজগৎ, েসরা 
২০। 

GK(Int)-01 02 03 

পৃিথবী পিরিচিতঃ মহােদশ, েদশ, রাজধানী, িবেশব্র 
জনসংখয্া, িবেশব্র ভাষা, জািত ও উপজািত। 
মহােদশ পিরিচিতঃ এিশয়া মহােদশ, ইউেরাপ 
মহােদশ, আিফর্কা মহােদশ, উত্তর আেমিরকা 
মহােদশ, দিক্ষণ আেমিরকা মহােদশ, ওেশিনয়া 
মহােদশ। 

িবেশব্র কিতপয় দব্ীপ ও অঞ্চল, উপিনেবশ ও 
িনয়ন্তর্ণাধীন অঞ্চল, িবেশব্র অঞ্চল 
পিরিচিত, েদশ সংকর্ান্ত অনয্ানয্ তথয্, নগর 
রাজধানী, েমগািসিট ও েমটািসিট, িবিভন্ন েদেশর 
জাতীয় িবষয়াবিল, িবশব্ রাজনীিত। 
িবিভন্ন েদেশর পিরবিতর্ত নাম, িবিভন্ন স্থােনর 
পিরবিতর্ত নাম, িকছু েদেশর পূবর্ ও বতর্মান 
রাজধানী, েভৗেগািলক উপনাম, উেল্লখেযাগয্ 
িবখয্াত সীমােরখা, িবেশব্র িবখয্াত পর্ণালী, 
িবেশব্র সাগর, উপসাগর ও মহাসাগর,সমুদর্ আইন 
িবষয়ক আদালত 

িবেশব্র সমুদর্বন্দর, িবেশব্র নদ-নদী,িবেশব্র 
িবখয্াত নদীর উৎপিত্ত ও পিততস্থল, নদী-
তীরবতর্ী শহর, পৃিথবীর িবখয্াত কেয়কিট হর্দ, 
জলপর্পাত, খাল, দব্ীপ ও অন্তরীপ। 
িবেশব্র িবখয্াত পবর্ত ও পবর্তমালা, িগিরপথ, 
মরুভূিম ও আেগ্নয়িগির, িবেশব্র বহৃত্তম, ক্ষুদর্তম, 
দীঘর্তম, উচ্চতম, পর্থম, গভীরতম ও দর্ুততম, 
িবেশব্র ইিতহােস পর্থম নারী। 

পরীক্ষার নাম মানবন্টন েমাট মাক্সর্ ও সময় Exam Time Result 

Practice Exam(Per Set) MCQ=15×1=15 
CQ=2×2.5=5 20Marks & 15 Minutes Always Instant 

Daily Exam MCQ=30×1=30 
CQ*=4×2.5=10 40Marks & 25 Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 

Weekly Exam MCQ=60×1=60 
CQ*=8×2.5=20 80Marks & 45 Minutes 10 AM-11 PM After 12:01 AM 

পরীক্ষার সময় ও মানবন্টন 

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

