
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 P-06 অধ্যায়-০১: তাপগতততবদ্যা (২য় পত্র) P-05 

15-Feb-23 Wednesday 

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

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

16-Feb-23 Thursday C-06 
অধ্যায়-০৪: রাসায়নিক পনরবর্তি (নিি ককনিনি, রাসায়নিক সািযবস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযবস্থা) (১ি 
পত্র) P-06 

17-Feb-23 Friday 

*GK-03 

জাততর জনক বঙ্গবিু শেখ মুতজবুর রহমান, মুবিযুদ্ে খেতোি, িোাংলোদ্েশদ্ে স্বীেৃবত, মুবিযুেবিবিে 
গ্রন্থ, গোন, চলবিত্র ও িোস্কযয, ঐততহাতসক স্থান ও দ্েশনীয় স্থাপনা, বাাংলাদদ্দের উদেখদ াগয ও 
স্মরণীয় ঘটনা, বাাংলাদদ্দের তবতিন্ন চুতি ও সনদ্, বাাংলাদদ্দের পররাষ্ট্রনীতত ও কূটননততক তমেন, 
তবতিন্ন তবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাদদ্ে, পদ্ক ও পুরস্কোর, বাাংলাদদ্দের তিড়া জগৎ, শসরা ২০, সাংতবধ্ান 
ও সাাংতবধ্াতনক পদ্সমূহ, বিবিন্ন মন্ত্রণোলয়, স্থানীয় সরকার বযবস্থা, তবিাগ ও শজলা পতরতচত, 
জাতীয় সাংসদ্, বাাংলাদদ্দের আইন ও তবচার তবিাগ, তবতিন্ন কতমেন, প্রততরক্ষা ও সেস্ত্র বাতহনী, 
বিশ্বোঙ্গদ্ন িোাংলোদ্েশ, িোাংলোদ্েদ্শর জোতীয় বিষয়োিবল, জাতীয় ও অনযানয তদ্বস, ঐততহাতসক স্থাদনর 
প্রাচীন নাম, িোাংলোদ্েদ্শর যত প্রথম, িৃহিম ও কু্ষরতম, পূণশরূপঃ বাাংলাদদ্ে, সাম্প্রততক জাতীয় 
তবষয়াবতল। 

*Ba-03 

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

GK: বাাংলাদেদের জিসাংখ্যা ও আেিশুিানর,  উপজানর্ বা কু্ষদ্র িদৃ াষ্ঠী, বাাংলাদেদের নেক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও নিনকৎসা, 
বাাংলাদেদের ইনপদজড, অর্তিীনর্ ও বাদজট, বানিজয, আিোনি-রপ্তানি।[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 M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাং ুি ও শ ৌতগক শকাদণর  তত্রদকাণতমততক অনুপাত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : তবপরীত তত্রদকাণতমততক ফাাংেন ও তত্রদকাণতমততক সমীকরণ (২য় পত্র) 

C-06 

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

M-06 

24-Feb-23 Friday 

*E-03 

Subjunctive and Causative, Conditional, Affirmative & Negative Agreement, 
Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation, Tag 
Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition 
(G-P). 

*GK-03 

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

GK: বযাাংনকাং, বীিা ও িুদ্রাবযবস্থা, এিনজও, ক া াদ া  বযবস্থা, ডাক ও কটনলদ া াদ া , বাাংলাদেদের নবখ্যার্ প্রনর্ষ্ঠািসিূহ, নেল্প ও 
সাংস্কনৃর্, বাাংলা সাংবােপত্র, বাাংলা সানহর্য। [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 Bio-07 
অধ্যোয়-০৭ : নগ্নিীজী ও আিৃতিীজী উবিে (১ম পত্র) 
অধ্যোয়-০৯ : উবিে শোরীরতত্ত্ব (১ম পত্র 

Bio-06 

27-Feb-23 Monday 

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

Bangla: ১ম পত্র- তবলাসী, তাহাদরই পদড় মদন, ২য় পত্র- উপসগশ, উচ্চারদণর তনয়ম,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

28-Feb-23 Tuesday P-07 অধ্যায়-০২: তস্থর ততড়ৎ (২য় পত্র) Bio-07 

02-Mar-23 Thursday C-07 
অধ্যোয়-০২ : জজি খযৌগ (জজি খযৌগ ও তোর খেবণবিিোগ, সমদ্গোত্রীয় খেবণ, েোযযেরীমূলে, সমোণুতো, 
নোমেরণ) (২য় পত্র) 

P-07 

03-Mar-23 Friday *B-04 
নোটে: বসরোজউদ্দৌলো, মোবস-বপসী উপনযোস: লোলসোলু, আবম বোংিেবির েথো িলবি। (১ম পত্র) 
ধ্োতু, প্রেৃবত ও প্রতযয়, িোাংলো িোষোর িযোেরবণে শব্দদ্েবণ, প্রদ্য়োগ-অপপ্রদ্য়োগ। (২য় পত্র) *E-03 

05-Mar-23 Sunday M-07 অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরণ C-07 

06-Mar-23 Monday 

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

Bangla: ১ম পত্র- শরইনদকাট, শফব্রুয়াতর ১৯৬৯, ২য় পত্র- কারক ও তবিতি, বচন, সাংখযাবাচক েব্দ ওপাতরিাতষক েব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ মোচয খমবিদ্েল িবতয পরীক্ষো উপলদ্ক্ষ ৭ মোচয খথদ্ে ১১ মোচয প শন্ত িাতসশতট শপ্রাগ্রাদমর সকল ক্লাস ও পরীক্ষো বি থাকদব। 



Week-08 

 

12-Mar-23 Sunday M-08 অধ্যায়-১০: শ াগজীকরণ (১ম পত্র) M-07 

14-Mar-23 Tuesday Bio-08 

অধ্যোয়-০২ : খেোষ বিিোজন (১ম পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : জীিপ্রযুবি (১ম পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : বজনতত্ত্ব ও বিিতযন (২য় পত্র) 

M-08 

16-Mar-23 Thursday P-08 অধ্যায়-০৩: চল ততড়ৎ (২য় পত্র) Bio-08 

19-Mar-23 Sunday C-08 
অধ্যোয়-০২: জজি খযৌগ (অযোদ্রোদ্মবটবসবট, হোদ্েল তত্ত্ব, খিনবজন ও তোর জোতে,টলুইন, জজি 

খযৌদ্গর বিবিয়োর  বিয়োদ্েৌশল, বিেোরে, িন্ধন বিিোজন) (২য় পত্র) 
P-08 

21-Mar-23 Tuesday P-09 
অধ্যায়-০৭ : শিৌত আদলাকতবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্তনক পদ্াথশতবজ্ঞাদনর সূচনা (২য় পত্র) (আাংতেক) 
C-08 

22-Mar-23 Wednesday 

Varsity Standard Weekly Exam-08 (Physically): 

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

Bangla: ১ম পত্র- মানব কলযাণ, আঠার বছর বয়স, ২য় পত্র- সমাস, তিয়ার কাল, বাকয সাংদকাচন, বাগ্ধ্ারা,প্রবাদ্-প্রবচন 

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

Week-09 

 

 

23-Mar-23 Thursday C-09 
অধ্যোয়-০২ : জজি খযৌগ (অযোলদ্েন, অযোলবেন, অযোলেোইন, অযোলেোইল হযোলোইি, অযোরোইল 

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

24-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃবথিী পবরবচবত, বিদ্শ্বর জনসাংেযো, িোষো, জোবত ও উপজোবত, মহোদ্েশ পবরবচবতিঃ এবশয়ো মহোদ্েশ, 

ইউদ্রোপ মহোদ্েশ, আবিেো মহোদ্েশ, উির আদ্মবরেো মহোদ্েশ, েবক্ষণ আদ্মবরেো মহোদ্েশ, 

ওদ্শবনয়ো ও এন্টোেযবটেো মহোদ্েশ, বিদ্শ্বর েবতপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপবনদ্িশ ও বনয়ন্ত্রণোধ্ীন 

অঞ্চল, বিদ্শ্বর অঞ্চল পবরবচবত, নগর ও রোজধ্োনী, বিবিন্ন খেদ্শর জোতীয় বিষয়োিবল, বিশ্ব 

রোজনীবত, বিবিন্ন স্থোদ্নর পবরিবতযত নোম, খিৌদ্গোবলে উপনোম, উদ্েেদ্যোগয বিেযোত সীমোদ্রেো, 

বিদ্শ্বর বিেযোত প্রণোলী, বিশ্ববিেযোত স্কয়োর, ট্রোয়োদ্ঙ্গল ও সোদ্েযল, বিদ্শ্বর সোগর, উপসোগর ও 

মহোসোগর, বিদ্শ্বর নে-নেী, বিেযোত েদ্য়েবট হ্রে, জলপ্রপোত, েোল,  দ্বীপ ও অিরীপ। 

*Ba-04 

28-Mar-23 Tuesday M-09 অধ্যায়-০৮ : তস্থতততবদ্যা (২য় পত্র) C-09 

30-Mar-23 Thursday M-10 অধ্যায়-০৯ : সমতদল বস্তুকণার গতত (২য় পত্র) M-09 

31-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). 

*GK-04 

01-Apr-23 Saturday 

Varsity Standard Weekly Exam-09 (Physically): 

(P9+C9+M9+Botany+Ba/E) MCQ (60×1=60); Written (16×2.5=40); Time: 1 hr. 30 min. 

Bangla: ১ম পত্র- তসরাজউদদৌলা, মাতস-তপসী, ২য় পত্র- ধ্াতু, প্রকৃতত-প্রতযয় 

English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism. 

Week-10 

02-Apr-23 Sunday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পরমাণুর মদেল ও তনউতক্লয়ার পদ্াথশতবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১০ : শসতমকন্ডাক্টর ও ইদলক্ট্রতনক্স (২য় পত্র) 
M-10 

04-Apr-23 Tuesday C-10 অধ্যোয়-০২ : জজি খযৌগ (অযোলবিহোইি, বেদ্টোন, জজি এবসি ও এর জোতেসমূহ, অযোবমন) (২য় পত্র) P-10 

05-Apr-23 Wednesday 

Varsity Standard Weekly Exam-10 (Physically): 

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

Bangla: ১ম পত্র- লালসালু, আতম তকাংবদ্তন্তর কথা বলতছ, ২য় পত্র- বাাংলা িাষার বযাকরতণক েব্দদেতণ, প্রদয়াগ-অপপ্রদয়াগ 

English: Sentence Completion, Literature, Miscellaneous, Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate Preposition (Q-Z) 
 
 
 
 
 
 

* তচতিত ক্লাস-পরীক্ষাগুদলা ‘GKE বাাংলা ICT’ শকাদসশর তেক্ষাথশীদদ্র 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. 


