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

Class Routine (06-10 Week) 
 
 

Week Date Day Class Syllabus 
Daily 
Exam 

Week-06 

14-Feb-23 Tuesday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুক্ত ও যযৌগিক যকাণের  গিণকােগিগিক অনুপাি (১ি পি) 
অধ্যায়-০৭ : গবপরীি গিণকােগিগিক ফাাংশন ও গিণকােগিগিক সিীকরে (২য় পি) 

M-05 

15-Feb-23 Wednesday 

Varsity Standard Weekly Exam-05 (Physically): 
(P5+C5+M5+Bio5+Ba5/E5) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ি পি-বিদ্রোহী, ২য় পি- সগি, বাাংলা অনুজ্ঞা । 
English: Subjunctive and Causative, Conditional, Affirmative & Negative Agreement 

16-Feb-23 Thursday Bio-06 
অধ্যোয়-০১ : প্রোণীর বিবিন্নতো ও শ্রেবণবিন্যোস (২য় পত্র) 
অধ্যোয়-০২ : প্রোণীর পবরবিবত (হোইড্রো, ঘোসফব িং) (২য় পত্র) 

M-06 

17-Feb-23 Friday 

*GK-03 

জোবতর জন্ক িঙ্গিনু্ধ শ্রেখ মুবজিুর রহমোন্, মুবিযুদ্ে শ্রখতোি, িোিংলোদ্েেদ্ক স্বীকৃবত, মুবিযুেবিবিক 
গ্রন্থ, গোন্, িলবিত্র ও িোস্কযয, ঐবতহোবসক স্থোন্ ও েেযন্ীয় স্থোপন্ো, িোিংলোদ্েদ্ের উদ্েখদ্যোগয ও 
স্মরণীয় ঘটন্ো, িোিংলোদ্েদ্ের বিবিন্ন িুবি ও সন্ে, িোিংলোদ্েদ্ের পররোষ্ট্রন্ীবত ও কূটনন্বতক বমেন্, 
বিবিন্ন বিশ্ব সিংস্থোয় িোিংলোদ্েে, পেক ও পুরস্কোর, িোিংলোদ্েদ্ের বি ো জগৎ, শ্রসরো ২০, সিংবিধ্োন্ 
ও সোিংবিধ্োবন্ক পেসমূহ, বিবিন্ন মন্ত্রণোলয়, স্থোন্ীয় সরকোর িযিস্থো, বিিোগ ও শ্রজলো পবরবিত, জোতীয় 
সিংসে, িোিংলোদ্েদ্ের আইন্ ও বিিোর বিিোগ, বিবিন্ন কবমেন্, প্রবতরক্ষো ও সেস্ত্র িোবহন্ী, বিশ্বোঙ্গদ্ন্ 
িোিংলোদ্েে, িোিংলোদ্েদ্ের জোতীয় বিষয়োিবল, জোতীয় ও অন্যোন্য বেিস, ঐবতহোবসক স্থোদ্ন্র প্রোিীন্ 
ন্োম, িোিংলোদ্েদ্ের যত প্রথম, িৃহিম ও কু্ষরতম, পূণযরূপঃ িোিংলোদ্েে, সোম্প্রবতক জোতীয় বিষয়োিবল। 

*E-03 

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

GK: বাাংলাদেদের জনসাংখ্যা ও আেমশুমারর,  উপজারি বা কু্ষদ্র নদৃ াষ্ঠী, বাাংলাদেদের রেক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও রিরিৎসা, 
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)] 

19-Feb-23 Sunday P-06 অধ্যায়-০১ : িাপিগিগবদ্যা (২য় পি) Bio-06 

23-Feb-23 Thursday C-06 অধ্যোয়-০৪ :  রোসোয়বন্ক পবরিতযন্ (বগ্রন্ শ্রকবমবি, রোসোয়বন্ক সোমযোিস্থো ও অম্ল-ক্ষোর সোমযোিস্থো) (১ম পত্র) P-06 

24-Feb-23 Friday 

*Ba-03 
গেয: শ্ররইন্দ্কোট, মোন্ি কলযোণ কবিতো: শ্রফব্রুয়োবর ১৯৬৯, আঠোদ্রো িছর িয়স (১ম পত্র 
কোরক ও বিিবি, বিয়োর কোল, সমোস, িোকয সিংদ্কোিন্, িোগধ্োরো, িোকয-প্রকরণ, প্রিোে-প্রিিন্ (২য় পত্র) 

*GK-03 

*Medical Standard Weekly Exam-06 (OnPhysicallyline): (P6+C6+Bio6+GK+E) MCQ (100×1=100); 40 min. 

GK: বযাাংরিাং, বীমা ও মুদ্রাবযবস্থা, এনরজও, য া াদ া  বযবস্থা, ডাি ও যটরলদ া াদ া , বাাংলাদেদের রবখ্যাি প্ররিষ্ঠানসমূহ, রেল্প ও 
সাংস্করৃি, 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)] 

Week-07 

26-Feb-23 Sunday C-07 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (জজি শ্রযৌগ ও তোর শ্রেবণবিিোগ, সমদ্গোত্রীয় শ্রেবণ, কোযযকরীমূলক, 
সমোণুতো, ন্োমকরণ) (২য় পত্র) 

C-06 

27-Feb-23 Monday 

Varsity Standard Weekly Exam-06 (Physically): 
(P6+C6+M6+Bio6+Ba6/E6) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ি পি- গবলাসী, িাহাণরই পণে িণন, ২য় পি- উপসিগ, উচ্চারণের গনয়ি,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

28-Feb-23 Tuesday M-07 অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরে C-07 

02-Mar-23 Thursday Bio-07 
অধ্যোয়-০৭ : ন্গ্নিীজী ও আিৃতিীজী উবিে (১ম পত্র) 
অধ্যোয়-০৯ : উবিে েোরীরতত্ত্ব (১ম পত্র) 

M-07 

03-Mar-23 Friday *E-04 

Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Sentence Correction, 
One Word Substitution, Pin Point Error Detection, Analogy, Parallelism, 
Sentence Completion, Redundancy, Literature, Miscellaneous, Synonym & 
Antonym (W-Z), Appropriate Preposition (Q-Z) 

*Ba-03 

05-Mar-23 Sunday P-07 অধ্যায়-০২ : গির িগেৎ (২য় পি) Bio-07 

06-Mar-23 Monday 

Varsity Standard Weekly Exam-07 (Physically): 
(P7+C7+M7+Bio7+Ba7/E7) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ি পি- যরইনণকাট, যফব্রুয়াগর ১৯৬৯, ২য় পি- কারক ও গবভগক্ত, বচন, সাংখ্যাবাচক শব্দ ও পাগরভাগিক শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ মোিয শ্রমবিদ্কল িবতয পরীক্ষো উপলদ্ক্ষ ৭ মোিয শ্রথদ্ক ১১ মোিয পযযন্ত িোবসযবট শ্রপ্রোগ্রোদ্মর সকল ক্লোস ও পরীক্ষো িন্ধ থোকদ্ি। 



Week-08 

12-Mar-23 Sunday P-08 অধ্যায়-০৩ : চল িগেৎ (২য় পি) P-07 

14-Mar-23 Tuesday C-08 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (অযোদ্রোদ্মবটবসবট, হোদ্কল তত্ত্ব, শ্রিন্বজন্ ও তোর জোতক,টলুইন্, জজি 

শ্রযৌদ্গর বিবিয়োর  বিয়োদ্কৌেল, বিকোরক, িন্ধন্ বিিোজন্) (২য় পত্র) 
P-08 

16-Mar-23 Thursday M-08 অধ্যায়-১০ : যযািজীকরে (১ি পি) C-08 

19-Mar-23 Sunday Bio-08 

অধ্যোয়-০২ : শ্রকোষ বিিোজন্ (১ম পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : জীিপ্রযুবি (১ম পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : বজন্তত্ত্ব ও বিিতযন্ (২য় পত্র) 

M-08 

21-Mar-23 Tuesday M-09 অধ্যায়-০৮ : গিগিগবদ্যা (২য় পি) Bio-08 

22-Mar-23 Wednesday 

Varsity Standard Weekly Exam-08 (Physically): 

(P8+C8+M8+Bio8+Ba8/E8) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ম পত্র- মোন্ি কলযোণ, আঠোর িছর িয়স, ২য় পত্র- সমোস, বিয়োর কোল, িোকয সিংদ্কোিন্, িোগ ধ্োরো,প্রিোে-প্রিিন্ 

English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

Week-09 

23-Mar-23 Thursday P-09 
অধ্যায়-০৭ : যভৌি আণলাকগবজ্ঞান (২য় পি) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্গনক পদ্ার্গ গবজ্ঞাণনর সূচনা (২য় পি) (আাংগশক) 
M-09 

24-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃগর্বী পগরগচগি, গবণের জনসাংখ্যা, ভািা, জাগি ও উপজাগি, িহাণদ্শ পগরগচগিিঃ এগশয়া িহাণদ্শ, 

ইউণরাপ িহাণদ্শ, আগিকা িহাণদ্শ, উত্তর আণিগরকা িহাণদ্শ, দ্গিে আণিগরকা িহাণদ্শ, ওণশগনয়া 

ও এন্টোকযবটকো িহাণদ্শ, গবণের কগিপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপগনণবশ ও গনয়ন্ত্রোধ্ীন অঞ্চল, গবণের 

অঞ্চল পগরগচগি, নির ও রাজধ্ানী, গবগভন্ন যদ্ণশর জািীয় গবিয়াবগল, গবে রাজনীগি, গবগভন্ন িাণনর 

পগরবগিগি নাি, যভৌণিাগলক উপনাি, উণেখ্ণযািয গবখ্যাি সীিাণরখ্া, গবণের গবখ্যাি প্রোলী, গবেগবখ্যাি 

স্কয়ার, ট্রোয়োদ্ঙ্গল ও সোদ্কযল, গবণের সাির, উপসাির ও িহাসাির, গবণের নদ্-নদ্ী, গবখ্যাি কণয়কগট 

হ্রদ্, জলপ্রপাি, খ্াল,  দ্বীপ ও অন্তরীপ। 

*E-04 

28-Mar-23 Tuesday C-09 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (অযোলদ্কন্, অযোলবকন্, অযোলকোইন্, অযোলকোইল হযোলোইি, অযোরোইল 

হযোলোইি,অযোলদ্কোহল, ইথোর) (২য় পত্র) 
P-09 

30-Mar-23 Thursday C-10 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (অযোলবিহোইি, বকদ্টোন্, জজি এবসি ও এর জোতকসমূহ, অযোবমন্) (২য় 

পত্র) 
C-09 

Week-10 

31-Mar-23 Friday *Ba-04 
ন্োটক: বসরোজউদ্দৌলো, মোবস-বপসী উপন্যোস: লোলসোলু, আবম বকিংিেবন্তর কথো িলবছ। (১ম পত্র) 

ধ্োতু, প্রকৃবত ও প্রতযয়, িোিংলো িোষোর িযোকরবণক েব্দদ্েবণ, প্রদ্য়োগ-অপপ্রদ্য়োগ। (২য় পত্র) 
*GK-04 

01-Apr-23 Saturday 

Varsity Standard Weekly Exam-09 (Physically): 

(P9+C9+M9+Botany+Ba9/E9) 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 

02-Apr-23 Sunday M-10 অধ্যায়-০৯ : সিিণল বস্তুকোর িগি (২য় পি) C-10 

04-Apr-23 Tuesday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পরিােুর িণেল ও গনউগিয়ার পদ্ার্গগবজ্ঞান (২য় পি) 

অধ্যায়-১০ : যসগিকন্ডাক্টর ও ইণলক্ট্রগনক্স (২য় পি) 
M-10 

05-Apr-23 Wednesday 

Varsity Standard Weekly Exam-10 (Physically): 

(P10+C10+M10+Zoology+Ba10/E10) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ি পি- লালসালু, আগি গকাংবদ্গন্তর কর্া বলগি, ২য় পি- বাাংলা ভািার বযাকরগেক শব্দণেগে, প্রণয়াি-অপপ্রণয়াি 
English: Sentence Completion, Literature, Miscellaneous, Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate Preposition (Q-Z) 

 

 

 

 

 
 

 

* গচগিি িাস-পরীিাগুণলা ‘GKE বাাংলা ICT’ যকাণসগর গশিার্গীণদ্র 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. 


