
 
িব�ি� 

�বপজা পাবিলক �ুল ও কেলজ চ��াম 
একাদশ ��িণ (িশ�াবষ�: ২০২০-২১) 

�উেটািরয়াল পরী�া - ১ 
সময়সূিচ  

সময়: সকাল ১০টা -  সকাল ১০টা ৩০িমিনট 
 

তািরখ:০১/০৩/২০২১ 

২০২০-২১ িশ�াবেষ�র একাদশ ��িণর সকল শাখার িশ�াথ�েদরেক জানােনা যাে� �য, তােদর �উেটািরয়াল পরী�া-১ আগামী              

১৮/০৩/২০২১ তািরখ �থেক অনলাইেন অনিু�ত হেব। উ� পরী�াসমহূ িনেচর সময়সূিচ অনসুাের অনিু�ত হেব: 
 

 
�িত িবষেয় উপর ৪০ না�ােরর পরী�া হেব। ৩০ না�ােরর ব�িনব�াচনী �� এবং ১০ না�ােরর সৃজনশীল �� থাকেব। �িত িবষেয়র                   
িসেলবাস ও মানব�ন কেলজ ওেয়ব সাইেট িব�ািরত �দওয়া আেছ।  
 

 

 

 

অধ��(ভার�া�) 
�বপজা পাবিলক �ুল ও কেলজ, চ��াম ইিপেজড, চ��াম। 

 
 

  

তািরখ ও বার িবষয়সমহূ 
১৮-০৩-২০২১, বহৃ�িতবার বাংলা 
২০-০৩-২০২১, শিনবার ইংেরিজ 

২১-০৩-২০২১, রিববার তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� 

২২-০৩-২০২১, �সামবার পদাথ�িব�ান/�পৗরনীিত ও সুশাসন/িহসাবিব�ান 
২৩-০৩-২০২১, ম�লবার রসায়ন/ যুি�িবদ�া/কারবার সংগঠন ও ব�ব�াপনা 
২৪-০৩-২০২১, বধুবার জীবিব�ান/অথ�নীিত/অথ�নীিত 

২৫-০৩-২০২১, বহৃ�িতবার উ�তর গিণত/ সমাজিব�ান/উৎপাদন ব�ব�াপনা ও িবপণন 



 
িব�ি� 

�বপজা পাবিলক �ুল ও কেলজ চ��াম 
একাদশ ��িণ (িশ�াবষ�: ২০২০-২১) 

�উেটািরয়াল পরী�া - ১  
সং�া� িনেদ�শনাসমহূ 

 
২০২০-২১ িশ�াবেষ�র একাদশ ��িণর সকল শাখার িশ�াথ�েদর জানােনা যাে� �য, আগামী ১৮/০৩/২০২১ তািরেখ অনিু�তব�              

একাদশ ��িণ �উেটািরয়াল পরী�া-১ সং�া� িনেদ�শনাসমহূ িনেচ �দয়া হেলা: 
 

১। �নব��ি�ক পরী�া িনিদ�� সমেয়র মেধ� online -এ Google form এ এবং সৃজনশীল অংশ পরী�ার িদন ��পে� উে�িখত                  

সমেয়র মেধ� িনজ িনজ বাসায় স�� করেব। 
 

২। একজন পরী�াথ� এক� িবষেয় একবারই MCQ পরী�ায় অংশ�হণ করেত পারেব। Gmail ID ছাড়া �কউ MCQ পরী�ায়                 

�হণ করেত পারেব না। �িতিদন পরী�া �শেষ দপুুর ১:১৫ িমিনেট �েত�ক পরী�াথ�েক তার Gmail ID�ত MCQ এর ফলাফল                  

জািনেয় �দয়া হেব।  
 

৩। সৃজনশীল পরী�ার উ�রপ� (নমনুা ওেয়বসাইেট �দয়া হেয়েছ) িশ�াথ�রা িনেজ পরী�া �� হওয়ার আেগই �তির কের                

রাখেব। 
 

৪। সব (৭�) পরী�ার উ�রপ� িশ�াথ�রা সংর�ণ করেব। 
 

৫। িনধ�ািরত তািরেখ উ�রপ�সমহূ বড় ��প কাগেজর খােম মখু ব� কের জমা িদেব।  
 

 

৬। ২০২০-২০২১ িশ�াবেষ�র একাদশ ��িণর সকল শাখার িশ�াথ�েক ৩১ মাচ� ২০২১ তািরখ পয�� িহসাব আপেডট কের আগামী                 

১৫ মাচ�  ২০২১ তািরেখর মেধ� িহসাবশাখায় �বতন বইেয়র ফেটাকিপ জমা �দয়ার পরামশ� �দয়া যাে�।  
  

 

 

 

অধ��(ভার�া�) 
�বপজা পাবিলক �ুল ও কেলজ, চ��াম ইিপেজড, চ��াম। 
  

 

  

৩০/০৩/২০২১ িব�ান িবভাগ সকাল ১০টা �থেক দপুুর ১২ টা পদাথ�িব�ান ল�াব 
৩১/০৩/২০২১ ব�বসায় িশ�া িবভাগ সকাল ১০টা �থেক দপুুর ১২ টা পদাথ�িব�ান ল�াব 
০১/০৪/২০২১ মানিবক িবভাগ সকাল ১০টা �থেক দপুুর ১২ টা পদাথ�িব�ান ল�াব 



 
িব�ি� 

�বপজা পাবিলক �ুল ও কেলজ চ��াম 
একাদশ ��িণ (িশ�াবষ�: ২০২০-২১) 

�উেটািরয়াল পরী�া - ১ 
িসেলবাস ও মানব�ন 

িবষয় িসেলবাস মানব�ন  ম�ব� 
১। বাংলা ১মপ� : 

গদ�: ১। নব� �লখকিদ েগর �িত িন েবদন  
২। অপ ির িচতা  
ক িবতা: ১। িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ  
২। �সানার তরী  
২য়প� : 
ব�াকরণ: (উ�ারণ, বাংলা বানান ও সমাস ) 

 

 

পূণ�মান-৪০ না�ার  
ব�িনব�াচনী - ৩০ না�ার 
সৃজনশীল    - ১০ না�ার 

ব� িনব�াচ িন ��: 

১মপ� -  ১০ না�ার 
২য়প� -  ২০ না�ার 
( উ�ারণ- ৫না�ার; বাংলা বানান- ৫ 
না�ার ও সমাস- ১০না�ার) 
সৃজনশীল ��: 

১মপ� -১০ না�ার 

২। ইংেরিজ ENGLISH 1ST PAPER :  

UNIT- 1,2 & 3 - from English for today         

text book 

 

ENGLISH 2ND PAPER 

GRAMMAR :  

Article, Preposition, Phrases & Correct     

form of verbs. 

 

1ST PAPER: 20   

Marks 

2ND PAPER: 20   

marks 

 

1ST PAPER: 

1) MCQ, 2) flow chart.     

Marks - 10 

Paragraph : Marks - 10 

1) Historical 7th March    

Speech 

2) Etiquette and Manner.  

2ND PAPER: 

1) Fill in the blanks with      

Article (All Boards 2018 &     

2019.Marks - 5 

2) Fill in the blanks with      

preposition (All Boards 2018    

& 19).Marks - 5 

3) Fill in the blanks with      

words or phrases. (All    

Boards 2018 & 19)Marks - 5 

4) Fill in the balnks with      

correct form of verbs ( all      

Boards 2018 & 19)Marks - 5 

 

৩। তথ� ও �যাগােযাগ 
�যুি� 

১ম অধ�ায়:তথ� ও �যাগােযাগ �যুি�: িব� ও 

বাংলােদশ ��ি�ত 

৪থ� অধ�ায়: ওেয়ব িডজাইন পিরিচিত ও HTML 

পূণ�মান-৪০ না�ার  
ব�িনব�াচনী - ৩০ না�ার 
সৃজনশীল    - ১০ না�ার 

 

৪। পদাথ�িব�ান ১ম প�: ৫ম অধ�ায়(কাজ, �মতা ও শি�) 

২য় প�: ১ম অধ�ায়(তাপগিতিবদ�া) 
ঐ  

৫। রসায়ন ১ম প�: ২য় অধ�ায় (�ণগত রসায়ন)  
২য় প�: ১ম অধ�ায় (পিরেবশ রসায়ন) 

ঐ  

৬। জীবিব�ান  ১মপ�: ১ম অধ�ায় (�কাষ ও এর গঠন)  
২য়প�: ১ম অধ�ায় (�া ণীর িব িভ�তা ও �� িণ িবন�াস) 

ঐ  

৭। উ�তর গিণত  ১ম অধ�ায় : ম�াি�� ও িনণ�ায়ক  

৬� অধ�ায়: ি�েকাণিমিতক অনপুাত 

ঐ  

৮। �পৗরনীিত ও 

সুশাসন 
১ম অধ�ায়: স�ূণ�।  
৩য়-অধ�ায়: মলূ�েবাধ,আইন ও �নিতকতা। 

ঐ MCQ উভয় অধ�ায়  ও CQ ১ম 
অধ�ায় হেত থাকেব। 

৯। যুি�িবদ�া ১ম অধ�ায়: যু ি� িবদ�া প ির িচ িত  

২য় অধ�ায়: যু ি� িবদ�ার �া েয়া িগক িদক 

ঐ পাঠ� বইেয়র অধ�ায় �শ েষ �য  MCQ 

আ েছ �স� েলা পড় েব। উভয় অধ�ায় 
�থ েক  CQ থাক েব । 

১০। অথ�নীিত ১ম অধ�ায়: �মৗিলক অথ�ৈনিতক সমস�া ও সমাধান 
২য় অধ�ায়: �ভা�া ও উৎপাদেকর আচরণ (উপেযাগ, 
উপেযােগর ��িনিবভাগ, চলক, �বক, অেপ�ক, 

চািহদা, চািহদা িবিধ) 

ঐ  



 
 

 

অধ��(ভার�া�) 
�বপজা পাবিলক �ুল ও কেলজ, চ��াম ইিপেজড, চ��াম। 

১১। সমাজিব�ান ১ম প�: ১ম অধ�ায় 
২য় প�: ১ম অধ�ায়  

ঐ MCQ মলূ পাঠ �বইেয়র অনশুীলনীর অংশ 
�থেক ও �িত� পােঠর মলূ আেলাচনা 

�থেক হেত পাের। 
১২। কারবার সংগঠন ও 

ব�ব�াপনা 
১ম অধ�ায়: ব�বসােয়র �মৗিলক ধারণা 
২য় অধ�ায়: ব�বসায় পিরেবশ 
 

ঐ  

১৩। িহসাবিব�ান ১ম প�: ১ম অধ�ায়(িহসাবিব�ান পিরিচিত) 

২য় প�: ৭ম অধ�ায়(ব�য় ও ব�েয়র ��িণিবভাগ)  
 

ঐ MCQ উভয় প� �থেক এবং CQ 

২য়পে�র ৭ম অধ�ায় হেত থাকেব। 

১৪। উৎপাদন 
ব�ব�াপনা ও িবপণন 

১ম প�: ১ম অধ�ায় 
২য় প�: ১ম অধ�ায়  

ঐ  


