
তারিখ রিন রিষয় টরিক 
২৫-১২-২০২১ শনিবার উচ্চতর গনিত-০১ • সরলররখা (১ম পত্র) 

 

২৬-১২-২০২১ রনববার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০১ • ভেক্টর (১ম পত্র) 

 

২৭-১২-২০২১ ভসামবার 

 
রসায়ি-০১ • ভমৌরলর পর্ থাবৃত্ত ধম থ ও 

রাসায়নিক পনরবতথি 

(১ম পত্র) 

২৮-১২-২০২১ মঙ্গলবার 

 
উচ্চতর গনিত-০২ • ভেক্টর (১ম পত্র) 

• ভর্াগাশ্রয়ী ভরাগ্রাম (২য় 
পত্র) 

 

২৯-১২-২০২১ বুধবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০২ • গনতনবদযা (১ম পত্র) 

৩০-১২-২০২১ বৃহস্পনতবার 

 
রসায়ি-০২ • ভমৌরলর পর্ থাবৃত্ত ধম থ ও 

রাসায়নিক পনরবতথি 

(১ম পত্র) 

৩১-১২-২০২১ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০১ 
 

• উচ্চতর গনিত-০১,০২ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি-০১,০২ 

• রসায়ি-০১,০২ 
 

০১-০১-২০২২ শনিবার রসায়ি-০৩ • পনররবশ রসায়ি (২য় 
পত্র) 

০২-০১-২০২২ রনববার 

 
উচ্চতর গনিত-০৩ • বৃত্ত (১ম পত্র) 

• বাস্তব সংখযা ও 
অসমতা (২য় পত্র) 

 

০৩-০১-২০২২ ভসামবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০৩ • নিউটনিয়াি বলনবদযা 

(১ম পত্র) 
 

০৪-০১-২০২২ মঙ্গলবার 

 
রসায়ি-০৪ • পনররবশ রসায়ি (২য় 

পত্র) 

০৫-০১-২০২২ বুধবার 

 
উচ্চতর গনিত-০৪ • কনিক (২য় পত্র) 

 

০৬-০১-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০৪ • পরমািুর মরেল ও 

নিউনিয়ার  
পদার্ থনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

 

০৭-০১-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০২ 
 

• উচ্চতর গনিত-০৩,০৪ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি-০৩,০৪ 

• রসায়ি-০৩,০৪ 
 

০৮-০১-২০২২ শনিবার উচ্চতর গনিত-০৫ • ফাংশি ও ফাংশরির 
ভলখনিত্র (১ম পত্র) 

• জটটল সংখযা (২য় 
পত্র) 

 

০৯-০১-২০২২ রনববার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০৫ • কাজ,শক্তি ও ক্ষমতা 

(১ম পত্র) 
 

১০-০১-২০২২ ভসামবার 

 
রসায়ি-০৫ • গুিগত রসায়ি (১ম 

পত্র) 
 

১১-০১-২০২২ মঙ্গলবার 

 
উচ্চতর গনিত-০৬ • ক্তত্ররকািনমনতক 

অিুপাত (১ম পত্র) 
 

১২-০১-২০২২ বুধবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০৬ • ভেৌতজগৎ ও পনরমাপ 

(১ম পত্র) 



• মহাকর্ থ ও অনেকর্ থ 

(১ম পত্র) 
 

১৩-০১-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
রসায়ি-০৬ • গুিগত রসায়ি (১ম 

পত্র) 
 

১৪-০১-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০৩ 
 

• উচ্চতর গনিত-০৫,০৬ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ০৫,০৬ 

• রসায়ি- ০৫,০৬ 
 

১৫-০১-২০২২ শনিবার রসায়ি-০৭ • পনরমািগত রসায়ি 
(২য় পত্র) 

১৬-০১-২০২২ রনববার 

 
উচ্চতর গনিত-০৭ • মযাটিক্স ও নিি থায়ক 

(১ম পত্র) 
 

১৭-০১-২০২২ ভসামবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০৭ • পদারর্ থর গাঠনিক ধম থ 

(১ম পত্র) 
 

১৮-০১-২০২২ মঙ্গলবার 

 
রসায়ি-০৮ • পনরমািগত রসায়ি 

(২য় পত্র) 

১৯-০১-২০২২ বুধবার 

 
উচ্চতর গনিত-০৮ • সংর্ুি ও ভর্ৌনগক 

ভকারির ক্তত্ররকািনমনতক 
অিুপাত (১ম পত্র) 

• নবপরীত ক্তত্ররকািনমনতক 
ফাংশি ও সমীকরি 
(২য় পত্র) 

 

২০-০১-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০৮ • আধুনিক 

পদার্ থনবজ্ঞারির সূিিা 

(২য় পত্র) 
 

২১-০১-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০৪ 
 

• উচ্চতর গনিত-০৭,০৮ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ০৭,০৮ 

• রসায়ি- ০৭,০৮ 
 

২২-০১-২০২২ শনিবার উচ্চতর গনিত-০৯ • নবিযাস ও সমারবশ 
(১ম পত্র) 

 

২৩-০১-২০২২ রনববার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-০৯ • আদথশ গযাস ও 

গযারসর গনততত্ত্ব (১ম 
পত্র) 

২৪-০১-২০২২ ভসামবার 

 
রসায়ি-০৯ • রাসায়নিক পনরবতথি 

(১ম পত্র) 
 

২৫-০১-২০২২ মঙ্গলবার 

 
উচ্চতর গনিত-১০ • নবস্তার পনরমাপ ও 

সম্ভাবিা (২য় পত্র) 

২৬-০১-২০২২ বুধবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১০ • তাপগনতনবদযা 

 

২৭-০১-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
রসায়ি-১০ • রাসায়নিক পনরবতথি 

(১ম পত্র) 
 

২৮-০১-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০৫ 
 

• উচ্চতর গনিত-০৯,১০ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ০৯,১০ 

• রসায়ি- ০৯,১০ 
 

২৯-০১-২০২২ শনিবার রসায়ি-১১ • তনিৎ রসায়ি (২য় 
পত্র) 

৩০-০১-২০২২ রনববার 

 
উচ্চতর গনিত-১১ • অন্তরীকরি (১ম পত্র) 



৩১-০১-২০২২ ভসামবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১১ • নির তনিৎ (২য় পত্র) 

 

০১-০২-২০২২ মঙ্গলবার 

 
রসায়ি-১২ • তনিৎ রসায়ি (২য় 

পত্র) 

০২-০২-২০২২ বুধবার 

 
উচ্চতর গনিত-১২ • অন্তরীকরি (১ম পত্র) 

০৩-০২-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১২ • নির তনিৎ (২য় পত্র) 

• ভজযানতনব থজ্ঞাি (২য় 
পত্র) 

 

০৪-০২-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০৬ 
 

• উচ্চতর গনিত-১১,১২ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ১১,১২ 

• রসায়ি- ১১,১২ 
 

০৫-০২-২০২২ শনিবার উচ্চতর গনিত-১৩ • ভর্াগজীকরি (১ম পত্র) 
 

০৬-০২-২০২২ রনববার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১৩ • িল তনিৎ (২য় পত্র) 

 

০৭-০২-২০২২ ভসামবার 

 
রসায়ি-১৩ • জজব রসায়ি (২য় পত্র) 

০৮-০২-২০২২ মঙ্গলবার 

 
উচ্চতর গনিত-১৪ • ভর্াগজীকরি (১ম পত্র) 

 

০৯-০২-২০২২ বুধবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১৪ • িল তনিৎ (২য় পত্র) 

 

১০-০২-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
রসায়ি-১৪ • জজব রসায়ি (২য় পত্র) 

১১-০২-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০৭ 
 

• উচ্চতর গনিত-১৩,১৪ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ১৩,১৪ 

• রসায়ি- ১৩,১৪ 
 

১২-০২-২০২২ শনিবার রসায়ি-১৫ • জজব রসায়ি (২য় পত্র) 

১৩-০২-২০২২ রনববার 

 
উচ্চতর গনিত-১৫ • বহুপদী ও বহুপদী 

সমীকরি (২য় পত্র) 
 

১৪-০২-২০২২ ভসামবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১৫ • পর্ থাবতৃ্ত গনত (১ম পত্র) 

 

১৫-০২-২০২২ মঙ্গলবার 

 
রসায়ি-১৬ • জজব রসায়ি (২য় পত্র) 

১৬-০২-২০২২ বুধবার 

 
উচ্চতর গনিত-১৬ • নিপদী নবসতৃ্নত (২য় 

পত্র) 

১৭-০২-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১৬ • তরঙ্গ (১ম পত্র) 

 

১৮-০২-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০৮ 
 

• উচ্চতর গনিত-১৫,১৬ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ১৫,১৬ 

• রসায়ি- ১৫,১৬ 
 

১৯-০২-২০২২ শনিবার উচ্চতর গনিত-১৭ • নিনতনবদযা (২য় পত্র) 
 

২০-০২-২০২২ রনববার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১৭ • জযানমনতক 

আরলাকনবজ্ঞাি (২য় 
পত্র) 

 

২১-০২-২০২২ ভসামবার 

 
রসায়ি-১৭ • জজব রসায়ি (২য় পত্র) 

 

২২-০২-২০২২ মঙ্গলবার 

 
উচ্চতর গনিত-১৮ • নিনতনবদযা (২য় পত্র) 

 

২৩-০২-২০২২ বুধবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১৮ • ভেৌত আরলাকনবজ্ঞাি 

(২য় পত্র) 
 

২৪-০২-২০২২ বৃহস্পনতবার রসায়ি-১৮ • জজব রসায়ি (২য় পত্র) 



 • লযাবররটনরর নিরাপদ 
বযবহার (১ম পত্র) 

 

২৫-০২-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-০৯ 
 

• উচ্চতর গনিত-১৭,১৮ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ১৭,১৮ 

• রসায়ি- ১৭,১৮ 
 

২৬-০২-২০২২ শনিবার রসায়ি-১৯ • কম থমুখী রসায়ি (১ম 
পত্র) 

 

২৭-০২-২০২২ রনববার 

 
উচ্চতর গনিত-১৯ • সমতরল বস্তুর 

গনত/গনতনবদযা (২য় 
পত্র) 

 

২৮-০২-২০২২ ভসামবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-১৯ • তনিৎ রবারহর ভিৌম্বক 

ক্তক্রয়া ও িুম্বকত্ব (২য় 
পত্র) 

• তনিৎ ভিৌম্বক আরবশ 
ও নদক পরবতী রবাহ 

(২য় পত্র) 
 

০১-০৩-২০২২ মঙ্গলবার 

 
রসায়ি-২০ • অর্ থনিনতক রসায়ি (২য় 

পত্র) 

০২-০৩-২০২২ বুধবার 

 
উচ্চতর গনিত-২০ • সমতরল বস্তুর 

গনত/গনতনবদযা (২য় 
পত্র) 

 

০৩-০৩-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি-২০ • ভসনমকন্ডাক্টর ও 

ইরলকিনিকস (২য় 
পত্র) 

০৪-০৩-২০২২ শুক্রবার সাপ্তানহক পরীক্ষা-১০ 
 

• উচ্চতর গনিত-১৯,২০ 

• পদার্ থনবজ্ঞাি- ১৯,২০ 

• রসায়ি- ১৯,২০ 
 

 

 

 

তারিখ রিন রিষয় পরীক্ষার ধরণ 
 

০৬-০৩-২০২২ রনববার 

 
উচ্চতর গনিত ১ম পত্র এমসিসিউ 

 

০৮-০৩-২০২২ মঙ্গলবার 

 
উচ্চতর গনিত ১ম পত্র সিসিত 

১০-০৩-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি ১ম পত্র এমসিসিউ 

 

১২-০৩-২০২২ শনিবার পদার্ থনবজ্ঞাি ১ম পত্র সিসিত 

১৪-০৩-২০২২ ভসামবার 

 
রসায়ি ১ম পত্র এমসিসিউ 

 

১৬-০৩-২০২২ বুধবার 

 
রসায়ি ১ম পত্র সিসিত 

১৮-০৩-২০২২ শুক্রবার পদার্ থনবজ্ঞাি ২য় পত্র এমসিসিউ 
 

২০-০৩-২০২২ রনববার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি ২য় পত্র সিসিত 

২২-০৩-২০২২ মঙ্গলবার রসায়ি ২য় পত্র এমসিসিউ 



  

২৪-০৩-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
রসায়ি ২য় পত্র সিসিত 

২৬-০৩-২০২২ শনিবার উচ্চতর গনিত ২য় পত্র এমসিসিউ 
 

২৮-০৩-২০২২ ভসামবার 

 
উচ্চতর গনিত ২য় পত্র সিসিত 

৩০-০৩-২০২২ বুধবার 

 
রসায়ি ১ম ও  ২য় পত্র এমসিসিউ 

 

০১-০৩-২০২২ শুক্রবার রসায়ি ১ম ও  ২য় পত্র সিসিত 

০৩-০৪-২০২২ রনববার 

 
উচ্চতর গনিত ১ম ও  ২য় পত্র এমসিসিউ 

 

০৫-০৪-২০২২ মঙ্গলবার 

 
উচ্চতর গনিত ১ম ও  ২য় পত্র সিসিত 

০৭-০৪-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 
পদার্ থনবজ্ঞাি ১ম ও  ২য় পত্র এমসিসিউ 

 

০৯-০৪-২০২২ শনিবার পদার্ থনবজ্ঞাি ১ম ও  ২য় পত্র সিসিত 

১১-০৪-২০২২ ভসামবার 

 

ফাইিাল মরেল ভটস্ট -০১ এমসিসিউ 
 

১৩-০৪-২০২২ বুধবার 

 

ফাইিাল মরেল ভটস্ট -০১ সিসিত 

১৫-০৪-২০২২ শুক্রবার ফাইিাল মরেল ভটস্ট -০১ এমসিসিউ 
 

১৭-০৪-২০২২ রনববার 
 

ফাইিাল মরেল ভটস্ট -০১ সিসিত 

১৯-০৪-২০২২ মঙ্গলবার 

 

ফাইিাল মরেল ভটস্ট -০১ এমসিসিউ 
 

২১-০৪-২০২২ বৃহস্পনতবার 

 

ফাইিাল মরেল ভটস্ট -০১ সিসিত 

 

রনতটট পনরক্ষা হরব বুরয়ট ররের ধরি ও মািবণ্টি অিুর্ায়ী। 
 


