
Udvash Academic & Admission Care 
Engineering + Biology Program-2022 

Class Routine (6th-10th Week) 
অনলাইন ক্লাসের েময়েূচি ইংচলশ ভােসন: চিকাল ৩:০০ টা িাংলা ভােসন: সন্ধ্যা ৬:০০ টা 

অনলাইন এক্সাসমর েময়েূচি েকাল ০৮ টা থেসক রাত ১০ টা পর্সন্ত িলসি 
 

 

Week Date Day Class Syllabus Daily Exam 

Week-06 
 

02-Feb-23 Thursday M-06 অধ্যায়-০৭: সংযুক্ত ও যযৌগিক যকাণের  গিণকােগিগিক অনুপাি (১ি পি) M-05 

03-Feb-23 Friday 

*Bio-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাণীর গিচভন্নতা ও থেচণচিনযাে (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণীর পচরচিচত (হাইড্রা, ঘােফচ ং) (২য় পত্র) *Bio-05 

*Medical Standard Weekly Exam-05 (Online): (P5+C5+Bio5+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 

GK: বাাংলাদেদের জনসাংখ্যা ও আেমশুমারর,  উপজারি বা কু্ষদ্র নৃদ াষ্ঠী,  বাাংলাদেদের রেক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও রকরৎসসা,  
বাাংলাদেদের ইরপদজড,  অর্থনীরি ও বাদজট,  বারিজয,  আমোরন- রপ্তারন।[Ref: GKE QB, Page (36-43)] 
English: Subjunctive and Causative, Conditionals, Affirmative & Negative Agreement, Inversion, Synonym & 
Antonym (M - R), Idiom & Phrase, Appropriate preposition (G – K), Voice change. [Ref: GKE QB, Page (196-
211)] 

**Arc-06 

Poster (Basics of poster, focusing on typography, and practicing poster for 

political, awareness, programme) Book cover (Practice and enhanced work on 

Lettering. Page layout and compose. Practicing design of A-06 various books, 

Magazine and publications) 

- 

04-Feb-23 Saturday 
Engineering Standard Weekly Exam-05 (Physically) : 
(P5+C5+M5) MCQ (50×1=50); Written (18×10=180); Time: 1 hr. 25 min. 

04-Feb to 05-Feb 

Varsity Standard Weekly Exam-05 (Online): 

(P5+C5+M5+Bio5+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ি পি-চিসরাহী, ২য় পি- সগন্ধ্, িাংলা অনুজ্ঞা । 
English: Subjunctive and Causative, Conditional, Affirmative & Negative Agreement 

05-Feb-23 Sunday P-06 অধ্যায়-১০: আদর্শ িযাস ও িযাণসর িগিিত্ত্ব (১ি পি) M-06 

07-Feb-23 Tuesday C-06 

অধ্যায়-০৪: তচ ৎ রোয়ন (পচরিাচহতা, তচ ৎ থকাষ, ফযারাসের েূত্র, থকাষ চিভি ও নানসসের 
েমীকরণ) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫: কমসমুখী রোয়ন (খাদ্য চনরাপত্তা ও রোয়ন, চপ্রজারসভচটভে ও চভসনগার) (১ম পত্র) 

P-06 

Week-07 

09-Feb-23 Thursday C-07 
অধ্যায়-০৪: রাোয়চনক পচরিতসন (চিন থকচমচি, রাোয়চনক োমযািস্থা ও অম্ল-ক্ষার োমযািস্থা) 

(১ম পত্র) 
C-06 

10-Feb-23 Friday 

*Bio-07 
অধ্যায়-০৭ : নগ্নিীজী ও আিৃতিীজী উচিদ্ (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উচিদ্ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) *Bio-06 

*Medical Standard Weekly Exam-06 (Online): (P6+C6+Bio6+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 
GK: বযাাংরৎাং,  বীমা ও মদু্রাবযবস্থা,  এনরজও,  য া াদ া  বযবস্থা,  ডাৎ ও যটরলদ া াদ া ,  বাাংলাদেদের রবখ্যাি 
প্ররিষ্ঠানসমহূ,  রেল্প ও সাংস্কৃরি,  বাাংলা সাংবােপত্র,  বাাংলা সারহিয। [Ref: GKE QB, Page (44-55)] 
English: Narration, Synonym & Antonym (S, T, U), Transformation, Appropriate preposition (L-P), Tag 
Question, Group Verb. [Ref: GKE QB, Page (212-225)] 

**Arc-07 

Human figure (learning period- Introducing proportion and scale comparing a 

human body with its head. Practicing stick figure and detailing parts of body) 

Human figure (Observation period. Enhanced work on stick figure. Practicing 

human figure drawing from different perspective and posture. Drawing 

different human activity  

- 

11-Feb-23 Saturday 
Engineering Standard Weekly Exam-06 (Physically) : 
(P6+C6+M6) MCQ (50×1=50); Written (18×10=180); Time: 1 hr. 25 min. 

11-Feb to 12-Feb 

Varsity Standard Weekly Exam-06 (Online): 
(P6+C6+M6+Bio6+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 
Bangla: ১ি পি- গিলাসী, িাহাণরই পণে িণন, ২য় পি- উপসিশ, উচ্চারণের গনয়ি,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

12-Feb-23 Sunday M-07 
অধ্যায়-০৭: গিপরীি গিণকােগিগিক ফাংর্ন ও গিণকােগিগিক সিীকরে (২য় পি) 
অধ্যায়-০১: িযাগিক্স ও গনেশায়ক (১ি পি) C-07 

14-Feb-23 Tuesday P-07 অধ্যায়-০১: িাপিগিগিদযা (২য় পি) M-07 



Week-08 

16-Feb-23 Thursday P-08 অধ্যায়-০২: গির িগেৎ (২য় পি) P-07 

17-Feb-23 Friday 

*Bio-08 

অধ্যায়-০২ : থকাষ চিভাজন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : জীিপ্ররু্চি (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : চজনতত্ত্ব ও চিিতসন (২য় পত্র) 

*Bio-07 

*Medical Standard Weekly Exam-07 (Online): (P7+C7+Bio7+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 
GK: বাাংলাদেদের রবখ্যাি বযরিব থ,  ঐরিহারসৎ স্থান ও েেথনীয় স্থাপনা,  বাাংলাদেদের উদেখ্দ া য ও স্মরিীয় ঘটনা,  
বাাংলাদেদের রবরিন্ন কুরি ও সনে,  বাাংলাদেদের পররাষ্ট্রনীরি ও কূটননরিৎ রমেন,  রবরিন্ন রবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাদেে,  পেৎ ও 
পুরস্কার। [Ref: GKE QB, Page (56-62)] 
English: Proverb, Translation, Dangling Modifier, Miscellaneous, Synonym & Antonym (V – Z), Sentence 
Correction-01[Ref: GKE QB, Page (226-241)] 

**Arc-08 

Human figure (Using human figure to perceive scale of a space. Drawing two 

interactive humans. Ex Wrestler, player etc. Drawing a perspective with human 

figure) 

- 

18-Feb-23 Saturday 
Engineering Standard Weekly Exam-07 (Physically) : 
(P7+C7+M7) MCQ (50×1=50); Written (18×10=180); Time: 1 hr. 25 min. 

18-Feb to 19-Feb 

Varsity Standard Weekly Exam-07 (Online): 
(P7+C7+M7+Bio7+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 
Bangla: ১ি পি- যরইনণকাট, যফব্রুয়াগর ১৯৬৯, ২য় পি- কারক ও গিভগক্ত, িচন, সংখ্যািাচক র্ব্দ ওপাগরভাগিক র্ব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

19-Feb-23 Sunday C-08 
অধ্যায়-০২: জজি থর্ৌগ (জজি থর্ৌগ ও তার থেচণচিভাগ, েমসগাত্রীয় থেচণ, কার্সকরীমূলক, 

েমাণুতা, নামকরণ) (২য় পত্র) 
P-08 

23-Feb-23 Thursday M-08 অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরে (১ি পি) [পযশায়ক্রগিক অন্তরীকরে পযশন্ত] C-08 

Week-09 

24-Feb-23 Friday **Arc-09 

One point perspective (Basic line drawing. Introduction to various terms - 

vision point/ vanishing point,horizon etc. Perceiving a particular object from 

different perspective 
- 

26-Feb-23 Sunday M-09 অধ্যায়-১০: যযািজীকরে (১ি পি) [যযািজীকরণের িাধ্যণি যেিফল গনেশয় িযিীি িাগক অংর্] M-08 

27-Feb-23 Monday 
Engineering Standard Weekly Exam-08 (Physically) : 
(P8+C8+M8) MCQ (50×1=50); Written (18×10=180); Time: 1 hr. 25 min. 

27-Feb to 28-Feb 

Varsity Standard Weekly Exam-08 (Online): 
(P8+C8+M8+Bio8+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 
Bangla: ১ি পি- িানি কলযাে, আঠার িছর িয়স, ২য় পি- সিাস, গক্রয়ার কাল, িাকয সংণকাচন, িাগ্ধ্ারা, প্রিাদ-প্রিচন 
English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

28-Feb-23 Tuesday P-09 অধ্যায়-০৩: চল িগেৎ (২য় পি) M-09 

02-Mar-23 Thursday C-09 
অধ্যায়-০২: জজি থর্ৌগ (অযাসরাসমচটচেচট, হাসকল তত্ত্ব, থিনচজন ও তার জাতক, টলুইন, জজি 

থর্ৌসগর চিচিয়ার  চিয়াসকৌশল, চিকারক, িন্ধন চিভাজন) (২য় পত্র) 
P-09 

Week-10 

03-Mar-23 Friday **Arc-10 
Practicing one point interior and exterior drawing. Focusing on building and 

streets - 

05-Mar-23 Sunday C-10 
অধ্যায়-০২: জজি থর্ৌগ (অযালসকন, অযালচকন, অযালকাইন, অযালকাইল হযালাইে, অযারাইল 

হযালাইে, অযালসকাহল, ইোর) (২য় পত্র) 
C-09 

06-Mar-23 Monday 
Engineering Standard Weekly Exam-09 (Physically) : 
(P9+C9+M9) MCQ (50×1=50); Written (18×10=180); Time: 1 hr. 25 min. 

06-Mar to 07-Mar 

Varsity Standard Weekly Exam-09 (Online): 
(P9+C9+M9+Botany+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 
Bangla: ১ি পি- গসরাজউণদৌলা, িাগস-গপসী, ২য় পি- ধ্ািু, প্রকৃগি-প্রিযয় 
English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism 

07-Mar-23 Tuesday M-10 

অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরে (১ি পি) [অন্তরীকরণের িযিহাগরক প্রণয়াি, স্পর্শক, গুরুিান 
লঘুিান, আনগি গিনু্দ (Point of Inflection)] 
অধ্যায়-১০: যযািজীকরে (১ি পি) [যযািজীকরণের িাধ্যণি যেিফল গনেশয়] 

C-10 

09-Mar-23 Thursday P-10 
অধ্যায়-০৭: যভৌি আণলাকগিজ্ঞান (২য় পি) 
অধ্যায়-০৮: আধু্গনক পদার্শগিজ্ঞাণনর সূচনা (২য় পি) (আংগর্ক) M-10 

 

*  গচগিি ক্লাস-পরীোগুণলা ‘Biology’ যকাণসশর গর্োর্শীণদর জনয ।  
** গচগিি ক্লাসগুণলা ‘Architecture’ যকাণসশর গর্োর্শীণদর জনয । 
N.B. : Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×10=10); Time: 15 min. 
           Biology Daily Exam: MCQ (10×1=10) + Written (1×2.5=2.5); Time: 10 min.  


