
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 

13-Feb-23 Monday P-06 অধ্যায়-০১ : তাপগতততবদ্যা (২য় পত্র) P-05 

14-Feb-23 Tuesday 

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. 

15-Feb-23 Wednesday C-06 
অধ্যোয়-০৪ : রোসোয়বিক পবরির্তি (বিি ককবিবি, রোসোয়বিক সোিযিস্থো ও অম্ল-ক্ষোর 
সোিযিস্থো) (১ি পত্র) 

P-06 

17-Feb-23 Friday 

*Ba-03 
গদ্য: রেইনক াট, মানব  লযাণ  তবতা: রেব্রুয়াতে ১৯৬৯, আঠাকো বছে বয়স (১ম পত্র) 
 াে  ও তবভতি, তিয়াে  াল, সমাস, বা য সাংক াচন, বাগধ্াো, বা য-প্র েণ, প্রবাদ্-প্রবচন (২য় পত্র) *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)] 

18-Feb-23 Saturday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুি ও রযৌতগ  র াকণে  তত্রক াণতমতত  অনুপাত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : তবপেীত তত্রক াণতমতত  োাংশন ও তত্রক াণতমতত  সমী েণ (২য় পত্র) 

C-06 

22-Feb-23 Wednesday Bio-06 
অধ্যোয়-০১ : প্রোণীর বিবিন্নর্ো ও কেবণবিিযোস (২য় পত্র) 
অধ্যোয়-০২ : প্রোণীর পবরবিবর্ (হোইড্রো, ঘোসফব িং) (২য় পত্র) 

M-06 

24-Feb-23 Friday 

*GK-03 

জাততে জন  বঙ্গবিু রশখ মুতজবুে েহমান, িুবিযুদ্ে কের্োি, িোিংলোদ্েশদ্ক স্বীকৃবর্, 
িুবিযুেবিবিক িন্থ, গোি, িলবিত্র ও িোস্কযত, ঐততহাতস  স্থান ও দ্শশনীয় স্থাপনা, বাাংলাকদ্কশে 
উকেখকযাগয ও স্মেণীয় ঘটনা, বাাংলাকদ্কশে তবতভন্ন চুতি ও সনদ্, বাাংলাকদ্কশে পেোষ্ট্রনীতত 
ও  ূটননতত  তমশন, তবতভন্ন তবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকদ্শ, পদ্  ও পুেস্কোে, বাাংলাকদ্কশে তিড়া 
জগৎ, রসো ২০, সাংতবধ্ান ও সাাংতবধ্াতন  পদ্সমূহ, বিবিন্ন িন্ত্রণোলয়, স্থানীয় সে াে বযবস্থা, 
তবভাগ ও রজলা পতেতচত, জাতীয় সাংসদ্, বাাংলাকদ্কশে আইন ও তবচাে তবভাগ, তবতভন্ন  তমশন, 
প্রততেক্ষা ও সশস্ত্র বাতহনী, বিশ্বোঙ্গদ্ি িোিংলোদ্েশ, িোিংলোদ্েদ্শর জোর্ীয় বিষয়োিবল, জাতীয় ও 
অনযানয তদ্বস, ঐততহাতস  স্থাকনে প্রাচীন নাম, িোিংলোদ্েদ্শর যর্ প্রথি, িৃহিি ও কু্ষরর্ি, 
পূণশরূপঃ বাাংলাকদ্শ, সাম্প্রতত  জাতীয় তবষয়াবতল। 

*Ba-03 

*Medical Standard Weekly Exam-06 (Physically): (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 

25-Feb-23 Saturday Bio-07 
অধ্যোয়-০৭ : িগ্নিীজী ও আিৃর্িীজী উবিে (১ি পত্র) 
অধ্যোয়-০৯ : উবিে শোরীরর্ত্ত্ব (১ি পত্র 

Bio-06 

26-Feb-23 Sunday 

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, তাহাকেই পকড় মকন, ২য় পত্র- উপসগশ, উচ্চােকণে তনয়ম,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

27-Feb-23 Monday P-07 অধ্যায়-০২ : তস্থে ততড়ৎ (২য় পত্র) Bio-07 

01-Mar-23 Wednesday C-07 
অধ্যোয়-০২ : জজি কযৌগ (জজি কযৌগ ও র্োর কেবণবিিোগ, সিদ্গোত্রীয় কেবণ, কোযতকরীিূলক, 
সিোণুর্ো, িোিকরণ) (২য় পত্র) 

P-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). 

*GK-03 

04-Mar-23 Saturday M-07 অধ্যায়-০৯ : অন্তেী েণ C-07 

05-Mar-23 Sunday 

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- রেইনক াট, রেব্রুয়াতে ১৯৬৯, ২য় পত্র-  াে  ও তবভতি, বচন, সাংখযাবাচ  শব্দ ও পাতেভাতষ  শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িোিত কিবিদ্কল িবর্ত পরীক্ষো উপলদ্ক্ষ ৬ িোিত কথদ্ক ১০ িোিত পযশন্ত ভাতসশতট রপ্রাগ্রাকমে স ল ক্লাস ও পরীক্ষো বি থা কব। 



Week-08 

11-Mar-23 Saturday M-08 অধ্যায়-১০ : রযাগজী েণ (১ম পত্র) M-07 

13-Mar-23 Monday Bio-08 

অধ্যোয়-০২ : ককোষ বিিোজি (১ি পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : জীিপ্রযুবি (১ি পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : বজির্ত্ত্ব ও বিির্তি (২য় পত্র) 

M-08 

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

18-Mar-23 Saturday C-08 
অধ্যোয়-০২ : জজি কযৌগ (অযোদ্রোদ্িবিবসবি, হোদ্কল র্ত্ত্ব, কিিবজি ও র্োর জোর্ক,িলুইি, জজি 

কযৌদ্গর বিবিয়োর  বিয়োদ্কৌশল, বিকোরক, িন্ধি বিিোজি) (২য় পত্র) 
P-08 

20-Mar-23 Monday M-09 অধ্যায়-০৮ : তস্থতততবদ্যা (২য় পত্র) C-08 

21-Mar-23 Tuesday 

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  লযাণ, আঠাে বছে বয়স, ২য় পত্র- সমাস, তিয়াে  াল, বা য সাংক াচন, বাগ্ধ্াো,প্রবাদ্-প্রবচন 

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

Week-09 

22-Mar-23 Wednesday P-09 
অধ্যায়-০৭ : রভৌত আকলা তবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্তন  পদ্াথশতবজ্ঞাকনে সূচনা (২য় পত্র) (আাংতশ ) 
M-09 

24-Mar-23 Friday *Ba-04 
িোিক: বসরোজউদ্দৌলো, িোবস-বপসী উপিযোস: লোলসোলু, আবি বকিংিেবির কথো িলবি। (১ি পত্র) 

ধ্োরু্, প্রকৃবর্ ও প্রর্যয়, িোিংলো িোষোর িযোকরবণক শব্দদ্েবণ, প্রদ্য়োগ-অপপ্রদ্য়োগ। (২য় পত্র) 
*E-04 

27-Mar-23 Monday C-09 
অধ্যোয়-০২ : জজি কযৌগ (অযোলদ্কি, অযোলবকি, অযোলকোইি, অযোলকোইল হযোলোইি, অযোরোইল 

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

29-Mar-23 Wednesday C-10 
অধ্যোয়-০২ : জজি কযৌগ (অযোলবিহোইি, বকদ্িোি, জজি এবসি ও এর জোর্কসিূহ, অযোবিি) (২য় 

পত্র) 
C-09 

30-Mar-23 Thursday 

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- তসোজউকদৌলা, মাতস-তপসী, ২য় পত্র- ধ্াতু, প্র ৃতত-প্রতযয় 

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

Week-10 

31-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃবথিী পবরবিবর্, বিদ্শ্বর জিসিংেযো, িোষো, জোবর্ ও উপজোবর্, িহোদ্েশ পবরবিবর্িঃ এবশয়ো িহোদ্েশ, 

ইউদ্রোপ িহোদ্েশ, আবিকো িহোদ্েশ, উির আদ্িবরকো িহোদ্েশ, েবক্ষণ আদ্িবরকো িহোদ্েশ, 

ওদ্শবিয়ো ও এন্টোকতবিকো িহোদ্েশ, বিদ্শ্বর কবর্পয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপবিদ্িশ ও বিয়ন্ত্রণোধ্ীি 

অঞ্চল, বিদ্শ্বর অঞ্চল পবরবিবর্, িগর ও রোজধ্োিী, বিবিন্ন কেদ্শর জোর্ীয় বিষয়োিবল, বিশ্ব 

রোজিীবর্, বিবিন্ন স্থোদ্ির পবরিবর্তর্ িোি, কিৌদ্গোবলক উপিোি, উদ্েেদ্যোগয বিেযোর্ সীিোদ্রেো, 

বিদ্শ্বর বিেযোর্ প্রণোলী, বিশ্ববিেযোর্ স্কয়োর, ট্রোয়োদ্ঙ্গল ও সোদ্কতল, বিদ্শ্বর সোগর, উপসোগর ও 

িহোসোগর, বিদ্শ্বর িে-িেী, বিেযোর্ কদ্য়কবি হ্রে, জলপ্রপোর্, েোল,  দ্বীপ ও অিরীপ। 

*Ba-04 

01-Apr-23 Saturday M-10 অধ্যায়-০৯ : সমতকল বস্তু ণাে গতত (২য় পত্র) C-10 

03-Apr-23 Monday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পেমাণুে মকেল ও তনউতক্লয়াে পদ্াথশতবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১০ : রসতম ন্ডাক্টে ও ইকলক্ট্রতনক্স (২য় পত্র) 
M-10 

04-Apr-23 Tuesday 

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 ত াংবদ্তন্তে  থা বলতছ, ২য় পত্র- বাাংলা ভাষাে বযা েতণ  শব্দকেতণ, প্রকয়াগ-অপপ্রকয়াগ 

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

Preposition (Q-Z) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

* বিবির্ ক্লোস-পরীক্ষোগুদ্লো ‘GKE িোিংলো ICT’্ককোদ্সতর বশক্ষোথতীদ্ের জিয। 
 N.B. Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 

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



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: রাসায়রনি পররবিথন (রিন যিরমরি, রাসায়রনি সামযবস্থা ও অম্ল-ক্ষার সামযবস্থা) 
(১ম পত্র) P-06 

17-Feb-23 Friday 

*Ba-03 
গদ্য: রেইনক াট, মানব  লযাণ  তবতা: রেব্রুয়াতে ১৯৬৯, আঠাকো বছে বয়স (১ম পত্র) 
 াে  ও তবভতি, তিয়াে  াল, সমাস, বা য সাংক াচন, বাগধ্াো, বা য-প্র েণ, প্রবাদ্-প্রবচন (২য় পত্র) 

*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 M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুি ও রযৌতগ  র াকণে  তত্রক াণতমতত  অনুপাত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : তবপেীত তত্রক াণতমতত  োাংশন ও তত্রক াণতমতত  সমী েণ (২য় পত্র) 

C-06 

23-Feb-23 Thursday Bio-06 
অধ্যোয়-০১ : প্রোণীর বিবিন্নর্ো ও কেবণবিিযোস (২য় পত্র) 
অধ্যোয়-০২ : প্রোণীর পবরবিবর্ (হোইড্রো, ঘোসফব িং) (২য় পত্র) 

M-06 

24-Feb-23 Friday 

*GK-03 

জাততে জন  বঙ্গবিু রশখ মুতজবুে েহমান, িুবিযুদ্ে কের্োি, িোিংলোদ্েশদ্ক স্বীকৃবর্, 
িুবিযুেবিবিক িন্থ, গোি, িলবিত্র ও িোস্কযত, ঐততহাতস  স্থান ও দ্শশনীয় স্থাপনা, বাাংলাকদ্কশে 
উকেখকযাগয ও স্মেণীয় ঘটনা, বাাংলাকদ্কশে তবতভন্ন চুতি ও সনদ্, বাাংলাকদ্কশে পেোষ্ট্রনীতত ও 
 ূটননতত  তমশন, তবতভন্ন তবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকদ্শ, পদ্  ও পুেস্কোে, বাাংলাকদ্কশে তিড়া জগৎ, 
রসো ২০, সাংতবধ্ান ও সাাংতবধ্াতন  পদ্সমূহ, বিবিন্ন িন্ত্রণোলয়, স্থানীয় সে াে বযবস্থা, তবভাগ 
ও রজলা পতেতচত, জাতীয় সাংসদ্, বাাংলাকদ্কশে আইন ও তবচাে তবভাগ, তবতভন্ন  তমশন, 
প্রততেক্ষা ও সশস্ত্র বাতহনী, বিশ্বোঙ্গদ্ি িোিংলোদ্েশ, িোিংলোদ্েদ্শর জোর্ীয় বিষয়োিবল, জাতীয় ও অনযানয 
তদ্বস, ঐততহাতস  স্থাকনে প্রাচীন নাম, িোিংলোদ্েদ্শর যর্ প্রথি, িৃহিি ও কু্ষরর্ি, পূণশরূপঃ 
বাাংলাকদ্শ, সাম্প্রতত  জাতীয় তবষয়াবতল। 

*Ba-03 

*Medical Standard Weekly Exam-06 (Physically): (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 Bio-07 
অধ্যোয়-০৭ : িগ্নিীজী ও আিৃর্িীজী উবিে (১ি পত্র) 
অধ্যোয়-০৯ : উবিে শোরীরর্ত্ত্ব (১ি 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, তাহাকেই পকড় মকন, ২য় পত্র- উপসগশ, উচ্চােকণে তনয়ম,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

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

02-Mar-23 Thursday C-07 
অধ্যোয়-০২ : জজি কযৌগ (জজি কযৌগ ও র্োর কেবণবিিোগ, সিদ্গোত্রীয় কেবণ, কোযতকরীিূলক, সিোণুর্ো, 
িোিকরণ) (২য় পত্র) 

P-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). 

*GK-03 

05-Mar-23 Sunday M-07 অধ্যায়-০৯: অন্তেী েণ 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- রেইনক াট, রেব্রুয়াতে ১৯৬৯, ২য় পত্র-  াে  ও তবভতি, বচন, সাংখযাবাচ  শব্দ ওপাতেভাতষ  শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িোিত কিবিদ্কল িবর্ত পরীক্ষো উপলদ্ক্ষ ৭ িোিত কথদ্ক ১১ িোিত পযশন্ত ভাতসশতট রপ্রাগ্রাকমে স ল ক্লাস ও পরীক্ষো বি থা কব। 



Week-08 

 

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

14-Mar-23 Tuesday Bio-08 

অধ্যোয়-০২ : ককোষ বিিোজি (১ি পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : জীিপ্রযুবি (১ি পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : বজির্ত্ত্ব ও বিির্তি (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 কযৌগ (অযোদ্রোদ্িবিবসবি, হোদ্কল র্ত্ত্ব, কিিবজি ও র্োর জোর্ক,িলুইি, জজি 

কযৌদ্গর বিবিয়োর  বিয়োদ্কৌশল, বিকোরক, িন্ধি বিিোজি) (২য় পত্র) 
P-08 

21-Mar-23 Tuesday M-09 অধ্যায়-০৮ : তস্থতততবদ্যা (২য় পত্র) 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  লযাণ, আঠাে বছে বয়স, ২য় পত্র- সমাস, তিয়াে  াল, বা য সাংক াচন, বাগ্ধ্াো,প্রবাদ্-প্রবচন 
English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

Week-09 

 

 

23-Mar-23 Thursday P-09 
অধ্যায়-০৭ : রভৌত আকলা তবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্তন  পদ্াথশতবজ্ঞাকনে সূচনা (২য় পত্র) (আাংতশ ) 
M-09 

24-Mar-23 Friday *Ba-04 
িোিক: বসরোজউদ্দৌলো, িোবস-বপসী উপিযোস: লোলসোলু, আবি বকিংিেবির কথো িলবি। (১ি পত্র) 

ধ্োরু্, প্রকৃবর্ ও প্রর্যয়, িোিংলো িোষোর িযোকরবণক শব্দদ্েবণ, প্রদ্য়োগ-অপপ্রদ্য়োগ। (২য় পত্র) 
*E-04 

28-Mar-23 Tuesday C-09 
অধ্যোয়-০২ : জজি কযৌগ (অযোলদ্কি, অযোলবকি, অযোলকোইি, অযোলকোইল হযোলোইি, অযোরোইল 

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

30-Mar-23 Thursday C-10 
অধ্যোয়-০২ : জজি কযৌগ (অযোলবিহোইি, বকদ্িোি, জজি এবসি ও এর জোর্কসিূহ, অযোবিি) (২য় 

পত্র) 
C-09 

31-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃবথিী পবরবিবর্, বিদ্শ্বর জিসিংেযো, িোষো, জোবর্ ও উপজোবর্, িহোদ্েশ পবরবিবর্িঃ এবশয়ো 

িহোদ্েশ, ইউদ্রোপ িহোদ্েশ, আবিকো িহোদ্েশ, উির আদ্িবরকো িহোদ্েশ, েবক্ষণ আদ্িবরকো 

িহোদ্েশ, ওদ্শবিয়ো ও এন্টোকতবিকো িহোদ্েশ, বিদ্শ্বর কবর্পয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপবিদ্িশ ও 

বিয়ন্ত্রণোধ্ীি অঞ্চল, বিদ্শ্বর অঞ্চল পবরবিবর্, িগর ও রোজধ্োিী, বিবিন্ন কেদ্শর জোর্ীয় বিষয়োিবল, 

বিশ্ব রোজিীবর্, বিবিন্ন স্থোদ্ির পবরিবর্তর্ িোি, কিৌদ্গোবলক উপিোি, উদ্েেদ্যোগয বিেযোর্ 

সীিোদ্রেো, বিদ্শ্বর বিেযোর্ প্রণোলী, বিশ্ববিেযোর্ স্কয়োর, ট্রোয়োদ্ঙ্গল ও সোদ্কতল, বিদ্শ্বর সোগর, 

উপসোগর ও িহোসোগর, বিদ্শ্বর িে-িেী, বিেযোর্ কদ্য়কবি হ্রে, জলপ্রপোর্, েোল,  দ্বীপ ও 

অিরীপ। 

*Ba-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- তসোজউকদৌলা, মাতস-তপসী, ২য় পত্র- ধ্াতু, প্র ৃতত-প্রতযয় 
English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism. 

Week-10 

02-Apr-23 Sunday M-10 অধ্যায়-০৯ : সমতকল বস্তু ণাে গতত (২য় পত্র) C-10 

04-Apr-23 Tuesday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পেমাণুে মকেল ও তনউতক্লয়াে পদ্াথশতবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১০ : রসতম ন্ডাক্টে ও ইকলক্ট্রতনক্স (২য় পত্র) 
M-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: ১ি পত্র- লোলসোলু, আবি বকিংিেবির কথো িলবি, ২য় পত্র- িোিংলো িোষোর িযোকরবণক শব্দদ্েবণ, প্রদ্য়োগ-অপপ্রদ্য়োগ 
English: Sentence Completion, Literature, Miscellaneous, Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate Preposition (Q-Z) 

 
 
 
 
 
 
 

* বিবির্ ক্লোস-পরীক্ষোগুদ্লো ‘GKE িোিংলো ICT’্ককোদ্সতর বশক্ষোথতীদ্ের জিয। 
 N.B. Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 

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


