
Udvash Academic & Admission Care 
Varsity ‘KA’ + GKE বাাংলা ICT Program-2022 

Online Class Routine (01-05 Week) 
 

অনলাইন ক্লাসের েময়েূচি ইংচলশ ভােসন: চিকাল ৩:০০ টা িাংলা ভােসন - েন্ধ্যা ৬:০০ টা 

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

Week Date Day Class Syllabus Daily Exam 

Week-01 
 

28-Dec-22 Wednesday M-01 অধ্যায়-০৩: সরলররখা (১ম পত্র) Introductory 

30-Dec-22 Friday *Ba-01 

গদ্য: অপরররিতা, বায়ান্নর রদ্নগুরলা। করবতা: সসানার তরী, প্ররতদ্ান(১ম পত্র) 
বাাংলা সারিরতযর ইরতিাস, বযাকরণ, ধ্বরন ও বণণ, বানান, শরের সেরণরবভাগ, সমার্ণক ও 
রবপরীত শে।(২য় পত্র) 

*Introductory 

31-Dec-22 Saturday Bio-01 অধ্যায়-০৪ : মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন (২য় পত্র) M-01 

02-Jan-23 Monday P-01 অধ্যায়-০২ : সভক্টর (১ম পত্র) Bio-01 

04-Jan-23 Wednesday C-01 

অধ্যায়-০৩ : মমৌললর পর্যায়বৃত্ত ধ্ময ও রাসায়ননক বন্ধন (মমৌললর মেনিনবভাগ, নবনভন্ন ব্ললকর 
মমৌললর সাধ্ারি ধ্মযাবনল, অক্সাইলের অম্ল-ক্ষারক ধ্ময, পর্যায়বৃত্ত ধ্ময, মপালানরনি ও মপালারায়ন, 
হাইনিোইলেশন, হাইলরালেন বন্ধন, H-বন্ধন ও ভযানোরওয়ালস বললর তুলনা) (১ম পত্র) 

P-01 

06-Jan-23 Friday *E-01 
Parts of Speech Identification and Transformation, Noun, Pronoun, Gender, 
Number, Preposition & Conjunction, Synonym & Antonym (A-D), 
Appropriate Preposition (A,B) 

*Ba-01 

Week-02 

07-Jan-23 Saturday C-02 
অধ্যায়-০২ : গুিগত রসায়ন (রাদারল ােয ও মবার মলেল, ইরলকট্রন রবনযারসর নীরত, 
মকায়ান্টাম সংখ্যা, বিযানল, দ্রাবযতা ও আয়ন শনাক্তকরি) (১ম পত্র) C-01 

08-Jan-23 Sunday 

Varsity Standard Weekly Exam-01 (Online): 
(P1+C1+M1+Bio1+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 
Bangla: ১ম পত্র- অপরররিতা, ২য় পত্র- বাাংলা সারিরতযর ইরতিাস ও বযাকরণ এর প্রাররিক আরলািনা। 
English: Parts of Speech Identification and Transformation, Noun, Pronoun . 

09-Jan-23 Monday M-02 অধ্যায়-০৪ : বৃত্ত (১ম পত্র) C-02 

11-Jan-23 Wednesday Bio-02 
অধ্যায়-০২ : প্রািীর পনরনিনত (রুইমাছ) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৩ : মানব শরীরতত্ত্ব : পনরপাক ও মশাষি (২য় পত্র) M-02 

13-Jan-23 Friday 

*GK-01 

প্রািীন বাাংলার ইরতিাস ও জনপদ্, প্রািীন বাংলার রবরভন্ন শাসনামল, উপমিারদ্রশ মুসরলম 
শাসন,উপমিারদ্রশ মুঘল সাম্রাজয, বাাংলায় মরসরলম শাসন, ইউররাপীয়রদ্র আগমন ও রিরিশ শাসন, রবরভন্ন 
সাংস্কার আরদালন ও বাাংলার জাগরণ, রিরিশ ভারত, বাাংলারদ্শ পরররিরত, বাাংলারদ্রশর ভূ-প্রকৃরত, 
বাাংলারদ্রশর আয়তন ও  সীমা, সীমান্ত ও রিিমিল, বরগাপসাগর, সমুদ্র সসকত ও দ্বীপ, জলপ্রপাত, হ্রদ্ ও 
ঝরনা, উপতযকা, পািাড়-পবণত, ির, রবল, িাওড় ও বাওড়, মারি, কৃরিজ সম্পদ্, বাাংলারদ্রশর বনজসম্পদ্, 
জ্বালারন, রবদু্যৎবযবস্থা ও খরনজসম্পদ্, মৎসয ও প্রারণসম্পদ্, রশল্প-কারখানা, সসি প্রকল্প, বাাঁধ্ ও বনযা রনয়ন্ত্রণ, 
পারন সশাধ্নাগার, বাাংলারদ্রশর নদ্-নদ্ী, পারন বণ্টন িুরি, প্রাকৃরতক দু্র্ ণাগ, বাাংলারদ্রশর জনসাংখযা ও 
আদ্মশুমারর, উপজারত বা কু্ষদ্র নৃরগাষ্ঠী, রশক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও রিরকৎসা। 

*E-01 

*Medical Standard Weekly Exam-01 (Online): (P1+C1+Bio1+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 

GK: প্রািীন বাংলার ইনতহাস ও েনপদ, প্রািীন বাংলায় নবনভন্ন শাসনামল, উপমহালদলশ মুসনলম শাসন, উপমহালদলশ মুঘল 
সাম্রােয, বাংলায় মুসনলম শাসন, ইউলরাপীয়লদর আগমন ও নিনিশ শাসন, নবনভন্ন সংস্কার আলদালন ও বাংলার োগরি, 
রাজননরতক অরধ্কার আরদালন, নিনিশ-ভারত। [Ref: GKE QB, Page (1-8)] 
English: Parts of Speech and their identification and transformation, Synonym & Antonym (A, B, C), Noun 
and its classification, Pronoun, Gender, Number. [Ref: GKE QB, Page (153-164)] 

14-Jan-23 Saturday P-02 অধ্যায়-০৪ : রনউিরনয়ান বলরবদ্যা (১ম পত্র) Bio-02 

Week-03 

16-Jan-23 Monday P-03 
অধ্যায়-০৫ : কাজ, শরি ও ক্ষমতা (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : প্ণাবৃরত্তক গরত (১ম পত্র) P-02 

17-Jan-23 Tuesday 

Varsity Standard Weekly Exam-02 (Online): 
(P2+C2+M2+Bio2+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 
Bangla: ১ম পত্র- সসানার তরী,  ২য় পত্র- ধ্বরন ও বণণ । 
English: Gender, Number, Preposition & Conjunction, Synonym & Antonym (A-D), Appropriate Preposition (A,B) 

18-Jan-23 Wednesday C-03 

অধ্যায়-০৩ : পনরমািগত রসায়ন (রাসায়ননক গিনা ,ঘনমাত্রা, িাইলেশন ও 
ননলদযশক,োরি-নবোরি) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০১ : পনরলবশ রসায়ন (সারল স ওয়ািালরর নবশুদ্ধতার মানদণ্ড) (২য় পত্র) 

P-03 

20-Jan-23 Friday 

*Ba-02 

গদ্য: আমার পর্, রবলাসী ; করবতা: রবরদ্রািী, তািাররই পরড় মরন (১ম পত্র) 
ধ্বরন পররবতণন, সরি, বাাংলা অনুজ্ঞা, উপসগণ, উচ্চাররণর রনয়ম, বিন, সাংখযাবািক শে, 
পাররভারিক শে।(২য় পত্র) 

*GK-01 

*Medical Standard Weekly Exam-02 (Online): (P2+C2+Bio2+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 

GK: পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১), ভাষা আন্দালন, বাংলালদলশর মুনক্তরু্দ্ধ ও স্বাধ্ীনতা, জাকির জনি বঙ্গবনু্ধ শেখ মুকজবরু 
রহমান। [Ref: GKE QB, Page (09-18)] 
English: Adjective, Degree and Comparison, Synonym & Antonym (D), Adverb, Preposition and Appropriate 
preposition (A,B), Article. [Ref: GKE QB, Page (165-173)] 



21-Jan-23 Saturday M-03 অধ্যায়-০৬ : করনক (২য় পত্র) C-03 

23-Jan-23 Monday Bio-03 
অধ্যায়-০৫ : মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বাসনিয়া ও শ্বসন (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : মানব শারীরতত্ত্ব : িলন ও অঙ্গিালনা (২য় পত্র) 

M-03 

Week-04 

25-Jan-23 Wednesday Bio-04 
অধ্যায়-০৪ : অিুেীব (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : নিসুয ও নিসুযতন্ত্র (১ম পত্র) 

Bio-03 

26-Jan-23 Thursday 

Varsity Standard Weekly Exam-03 (Online): 

(P3+C3+M3+Bio3+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ম পত্র- বায়ান্নর নদনগুললা, প্রনতদান, ২য় পত্র- সমার্ণক ও রবপরীতার্ণক শে  
English: Verb types, Gerund-Participle-Verbal Noun, Modal Auxiliaries . 

27-Jan-23 Friday 

*E-02 

Verb types, Gerund-Participle-Verbal Noun, Modal Auxiliaries, Subject-Verb 

Agreement, Right Form of Verbs, Spelling, Synonym & Antonym (E-H), 

Appropriate Preposition (C-F) 

*Ba-02 

*Medical Standard Weekly Exam-03 (Online): (P3+C3+Bio3+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 

GK: মুকিযনু্ে শখিাব, বাাংলান্েেন্ি স্বীিৃকি, মুকিযেুকভকিি গ্রন্থ, গান, চলকিত্র ও ভাস্কযয, বাাংলান্েে পকরকচকি, ভূ- প্রিৃকি, বাাংলান্েন্ের 
আয়িন ও সীমা, সীমান্ত, কিটমহল, বন্ঙ্গাপসাগর, সমুদ্র সসিি ও দ্বীপ, জলপ্রপাি, হ্রে ও ঝরনা, উপিযিা, পাহাড়-পবযি।[Ref: GKE QB, 

Page (19-27)] 
English:Phrase and Clause, Modal Auxiliaries, Synonym & Antonym (E-H), Subject-Verb Agreement,Right 

form of verbs. [Ref: GKE QB, Page (174-182)] 

28-Jan-23 Saturday P-04 
অধ্যায়-০৬ : মিাকিণ ও অরভকিণ (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : পদ্ারর্ণর গাঠরনক ধ্মণ (১ম পত্র) (আাংরশক) 

Bio-04 

30-Jan-23 Monday C-04 অধ্যায়-০১ : পনরলবশ রসায়ন (গযালসর সূত্রসমূহ, এনসে বৃনি ও অম্ল-ক্ষার তত্ত্ব) (২য় পত্র) P-04 

01-Feb-23 Wednesday M-04 অধ্যায়-০৩ : জরিল সাংখযা (২য় পত্র) C-04 

03-Feb-23 Friday 

*GK-02 

পানকস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১), ভািা আরদালন, বাাংলারদ্রশর মুরি্ুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা, 
বাাংলারদ্রশর ইরপরজড, অর্ণনীরত ও বারজি, বারণজয, আমদ্ারন-রপ্তারন, এনরজও, স্াগার্াগ 
বযবস্থা, ডাক ও সিরলর্াগার্াগ, বাাংলারদ্রশর রবখযাত প্ররতষ্ঠানসমূি, রশল্প ও সাংসৃ্করত, 
সাংবাদ্পত্র বাাংলা সারিতয, বাাংলারদ্রশর রবখযাত বযরিবগণ। 

*E-02 

*Medical Standard Weekly Exam-04 (Online): (P4+C4+Bio4+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 

GK: বাাংলান্েন্ের চর, কবল, হাওর ও বাাঁওড়, মাকট, িৃকষজ সম্পে, বাাংলান্েন্ের বনজসম্পে, জ্বালাকন, কবদ্যযৎবযবস্থা ও খকনজসম্পে, 
মৎসয ও প্রাকিসম্পে, কেল্প-িারখানা, শসচ প্রিল্প, বাাঁধ ও বন্যা কনয়ন্ত্রি, পাকন শোধিাগার, বাাংলান্েন্ের নে-নেী, পাকন বণ্টন চুকি, 
প্রািৃকিি দ্যন্যযাগ। [Ref: GKE QB, Page (28-35)] 
English: Tense & Sequence of Tenses, Appropriate preposition (C-F), Spelling,Verb, Gerund & Verbal Noun, 

Synonym & Antonym (I – L). [Ref: GKE QB, Page (183-195)] 

Week-05 

04-Feb-23 Saturday M-05 
অধ্যায়-০১ : মযারট্রক্স ও রনণণায়ক (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : বহুপদ্ী ও বহুপদ্ী সমীকরণ (২য় পত্র) 

M-04 

05-Feb-23 Sunday 

Varsity Standard Weekly Exam-04 (Online): 

(P4+C4+M4+Bio4+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ম পত্র-আমার পথ, ২য় পত্র- ধ্বরন ও পররবতণন, শরের সেরণরবভাগ । 
English: Subject-Verb Agreement, Right Form of Verbs, Spelling, Synonym & Antonym (E-H), Appropriate Preposition (C-F) 

06-Feb-23 Monday Bio-05 অধ্যায়-০১ : মকাষ ও এর গঠন (১ম পত্র) M-05 

08-Feb-23 Wednesday P-05 
অধ্যায়-১০ : আদ্শণ গযাস ও গযারসর গরততত্ত্ব (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০১ : সভৌতজগৎ ও পররমাপ (১ম পত্র) (আাংরশক) 

Bio-05 

10-Feb-23 Friday *Ba-03 
গদয: মরইনলকাি, মানব কলযাি কনবতা: ম ব্রুয়ানর ১৯৬৯, আঠালরা বছর বয়স (১ম পত্র 
কারক ও নবভনক্ত, নিয়ার কাল, সমাস, বাকয সংলকািন, বাগধ্ারা, বাকয-প্রকরি, প্রবাদ-প্রবিন (২য় পত্র) 

*GK-02 

11-Feb-23 Saturday C-05 

অধ্যায়-০৪ : তনড়ৎ রসায়ন (পনরবানহতা, তনড়ৎ মকাষ,  যারালের সূত্র, মকাষ নবভব ও 
নানলির সমীকরি) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫ : কমযমুখ্ী রসায়ন (খ্াদয ননরাপত্তা ও রসায়ন, নপ্রোরলভনিভস ও নভলনগার) (১ম পত্র) 

P-05 

 

 

 

* রিরিত ক্লাস-পরীক্ষাগুরলা ‘GKE বাাংলা ICT’ সকারসণর রশক্ষার্ণীরদ্র জনয। 
 N.B. Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 

‘GKE বাাংলা ICT’ Daily Exam: MCQ (10×1=10) + Written (1×2.5=2.5); Time: 10 min. 
 


