
ভািসর্িট ক ভিতর্ পর্স্তুিত-২০২১ 

৪থর্, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সপ্তােহর রুিটন 

Topic Name 

⮚ Course Materials
⮚ Class Videos
⮚ Practice Exam
⮚ Directions

Daily Exam 

P-04 25/01/2022(Tuesday) 26/01/2022(Wednesday) 

C-04 27/01/2022(Thursday) 28/01/2022(Friday) 

B-04
29/01/2022(Saturday) 

30/01/2022(Sunday) 

M-04 31/01/2022(Monday) 

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

P-05 02/02/2022(Wednesday) 03/02/2022(Thursday) 

C-05 04/02/2022(Friday) 05/02/2022(Saturday) 

B-05
06/02/2022(Sunday) 

07/02/2022(Monday) 

M-05 08/02/2022(Tuesday) 

Weekly Exam-05: P-05+C-05+B-05+M-05→09/02/2022(Wednesday) 

P-06 10/02/2022(Thursday) 11/02/2022(Friday) 

C-06 12/02/2022(Saturday) 13/02/2022(Sunday) 

B-06
14/02/2022(Monday) 

15/02/2022(Tuesday) 

M-06 16/02/2022(Wednesday) 

Ban Eng ICT IQ-01 সপ্তাহ অনুসাের অনুিষ্ঠত হেব। 16/02/2022(Wednesday) 

Weekly Exam-06 : P-06+C-06+B-06+M-06→17/02/2022(Thursday) 

⮚ 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। 

Varsity A Admission Preparation With AAP 

পরীক্ষার নাম মানবন্টন েমাট মাক্সর্ ও সময় Exam Time Result 

Practice Exam(Per Set) MCQ=20×1=20 
CQ=2×2.5=5 25Marks & 17Minutes 

Always Instant 

Daily Exam MCQ=40×1=40 
CQ*=4×2.5=10 50Marks & 30Minutes 

10 AM-11 PM After 12:01 AM 

Weekly Exam MCQ=60×1=60 
CQ*=8×2.5=20 80Marks & 45Minutes 

10 AM-11 PM After 12:01 AM 
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Topic Topic Details 

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

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

P-06 অধয্ায়-08=আধিুনক পদাথর্িবজ্ঞােনর সচূনা(িদব্তীয় পতর্)* 
অধয্ায়-09=পরমাণরু মেডল ও িনউিক্লয়ার পদাথর্িবজ্ঞান(িদব্তীয় পতর্) 

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

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

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) 

M-04 
অধয্ায়-06=িতর্েকাণিমিতক অনুপাত(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-07=সংযুক্ত েকােণর িতর্েকাণিমিতক অনুপাত(পর্থম পতর্) 
অধয্ায়-07=িবপরীত িতর্েকানিমিতক ফাংশন ও িতর্েকাণিমিতক সমীকরণ(িদব্তীয় পতর্)* 

M-05 অধয্ায়-01=ময্ািটর্ক্স ও িনণর্ায়ক(পর্থম পতর্)* 
অধয্ায়-08=ফাংশন ও ফাংশেনর েলখিচতর্(পর্থম পতর্) 

M-06 অধয্ায়-09=অন্তরীকরণ(পর্থম পতর্)* 
Ban-02(W-04) ধব্িন পিরবতর্ন, সিন্ধ, ধাত,ু শেব্দর েশর্িণিবভাগ, সমাথর্ক শব্দ/পর্িতশব্দ। 

Ban-02(W-05) গদয্: আমার পথ, েনকেলস                                                                                                                                                          
কিবতা: সাময্বাদী, নরূুলদীেনর কথা মেন পেড় 

Ban-02(W-06) উপসগর্ ও অনুসগর্, িদব্রুক্ত শব্দ, বচন, পুরুষবাচক ও স্তর্ীবাচক শব্দ, সংখয্াবাচক শব্দ, পািরভািষক শব্দ 

E-02(W-04) Right form of verbs, Causative & subjunctive, Affirmative and negative agreement, 
Modal auxiliaries, Vocabulary (G,H, I), Appropriate preposition (G,H, I) 

E-02(W-05) Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Vocabulary (J,K), Appropriate 
preposition (J,K) 

E-02(W-06) Voice change, Vocabulary (L,M), Appropriate preposition (L,M) 

ICT-02(W-04) অধয্ায়-০৬=েডটােবজ ময্ােনজেমন্ট িসেস্টম 

ICT-02(W-05) অধয্ায়-০৩=সংখয্া পদ্ধিত 

ICT-02(W-06) অধয্ায়-০৩=িডিজটাল িডভাইস 

IQ-02(W-04) সংখয্ার ধারা,স্থান িদক ও দুরতব্,িসদ্ধান্ত গর্হেনর ক্ষমতা, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(CU) 

IQ-02(W-05) িবেশ্লষণমলূক ক্ষমতা,অথর্ অনুধাবন ক্ষমতা,সাদশৃয্, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(RU) 

IQ-02(W-06) েনৗকা ও েসর্াত িবষয়ক সমসয্া,িচতর্যুিক্ত,লুকােনা িচতর্ খঁুেজ েবর করা, িবগত বছেরর পর্শ্ন অনুশীলন(BRU) 

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

