
 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 Bio-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাণীর বিবিন্নতা ও শ্রেবণবিন্যাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণীর পবরবিবত (হাইড্রা, ঘাসফব িং) (২য় পত্র) 

Bio-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-বিদ্রাহী, ২য় পত্র- সন্ধি, বাাংলা অনুজ্ঞা । 
English: Subjunctive and Causative, Conditional, Affirmative & Negative Agreement 

16-Feb-23 Thursday P-06 অধ্যায়-০১ : তাপগন্ধতন্ধবদ্যা (২য় পত্র) Bio-06 

17-Feb-23 Friday 

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

*GK-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 C-06 অধ্যায়-০৪ :  রাসায়বন্ক পবরিততন্ (বিন্ শ্রকবিবি, রাসায়বন্ক সািযািস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযািস্থা) (১ি পত্র) P-06 

23-Feb-23 Thursday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুি ও রযৌন্ধগ  র াকণে  ন্ধত্রক াণন্ধমন্ধত  অনুপাত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : ন্ধবপেীত ন্ধত্রক াণন্ধমন্ধত  োাংশন ও ন্ধত্রক াণন্ধমন্ধত  সমী েণ (২য় পত্র) 

C-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) 

*Ba-03 

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

GK: বযাাংরিাং, বীমা ও মদু্রাবযবস্থা, এনরজও, য া াদ া  বযবস্থা, ডাি ও যটরলদ া াদ া , বাাংলাদেদের রবখ্যাি 
প্ররিষ্ঠানসমহূ, 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 M-07 অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরণ M-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- ন্ধবলাসী, তাহাকেই পকে মকন, ২য় পত্র- উপসগগ, উচ্চােকণে ন্ধনয়ম,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

28-Feb-23 Tuesday Bio-07 
অধ্যায়-০৭ : ন্গ্নিীজী ও আিৃতিীজী উবিদ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উবিদ শারীরতত্ত্ব (১ি পত্র) 

M-07 

02-Mar-23 Thursday P-07 অধ্যায়-০২: ন্ধিে তন্ধেৎ (২য় পত্র) Bio-07 

03-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃন্ধিবী পন্ধেন্ধচন্ধত, ন্ধবকেে জনসাংখ্যা, ভাষা, জান্ধত ও উপজান্ধত, মহাকদ্শ পন্ধেন্ধচন্ধতিঃ এন্ধশয়া 
মহাকদ্শ, ইউকোপ মহাকদ্শ, আন্ধি া মহাকদ্শ, উত্তে আকমন্ধে া মহাকদ্শ, দ্ন্ধিণ 
আকমন্ধে া মহাকদ্শ, ওকশন্ধনয়া ও এন্টাকতবিকা মহাকদ্শ, ন্ধবকেে  ন্ধতপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, 
উপন্ধনকবশ ও ন্ধনয়ন্ত্রণাধ্ীন অঞ্চল, ন্ধবকেে অঞ্চল পন্ধেন্ধচন্ধত, নগে ও োজধ্ানী, ন্ধবন্ধভন্ন 
রদ্কশে জাতীয় ন্ধবষয়াবন্ধল, ন্ধবে োজনীন্ধত, ন্ধবন্ধভন্ন িাকনে পন্ধেবন্ধতগত নাম, রভৌকগান্ধল  
উপনাম, উকেখ্কযাগয ন্ধবখ্যাত সীমাকেখ্া, ন্ধবকেে ন্ধবখ্যাত প্রণালী, ন্ধবেন্ধবখ্যাত স্কয়াে, 
ট্রায়াদ্েল ও সাদ্কতল, ন্ধবকেে সাগে, উপসাগে ও মহাসাগে, ন্ধবকেে নদ্-নদ্ী, ন্ধবখ্যাত 
 কয় ন্ধট হ্রদ্, জলপ্রপাত, খ্াল,  দ্বীপ ও অন্তেীপ। 

*E-03 

05-Mar-23 Sunday C-07 
অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (জজি শ্র ৌগ ও তার শ্রেবণবিিাগ, সিদ্গাত্রীয় শ্রেবণ, কা তকরীিূলক, 
সিাণুতা, ন্ািকরণ) (২য় পত্র) 

P-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, রেব্রুয়ান্ধে ১৯৬৯, ২য় পত্র-  াে  ও ন্ধবভন্ধি, বচন, সাংখ্যাবাচ  শব্দ ও পান্ধেভান্ধষ  শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িািত শ্রিবিদ্কল িবতত পরীক্ষা উপলদ্ক্ষ ৭ িািত শ্রেদ্ক ১১ িািত পযগন্ত ভান্ধসগন্ধট রপ্রাগ্রাকমে স ল ক্লাস ও পরীক্ষা বি িা কব। 



Week-08 

` 

 

12-Mar-23 Sunday C-08 
অধ্যায়-০২ :  জজি শ্র ৌগ (অযাদ্রাদ্িবিবসবি, হাদ্কল তত্ত্ব, শ্রিন্বজন্ ও তার জাতক,িলুইন্, 

জজি শ্র ৌদ্গর বিবিয়ার  বিয়াদ্কৌশল, বিকারক, িন্ধন্ বিিাজন্) (২য় পত্র) 
C-07 

14-Mar-23 Tuesday M-08 অধ্যায়-১০: রযাগজী েণ (১ম পত্র) C-08 

16-Mar-23 Thursday Bio-08 

অধ্যায়-০২ : শ্রকাষ বিিাজন্ (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১১ : জীিপ্র ুবি (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১১ : বজন্তত্ত্ব ও বিিততন্ (২য় পত্র) 

M-08 

19-Mar-23 Sunday P-08 অধ্যায়-০৩ : চল তন্ধেৎ (২য় পত্র) Bio-08 

21-Mar-23 Tuesday P-09 
অধ্যায়-০৭ : রভৌত আকলা ন্ধবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্ন্ধন  পদ্ািগন্ধবজ্ঞাকনে সূচনা (২য় পত্র) (আাংন্ধশ ) 
P-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, ন্ধিয়াে  াল, বা য সাংক াচন, বাগ্ধ্াো,প্রবাদ্-প্রবচন 

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

Week-09 

23-Mar-23 Thursday C-09 
অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (অযালদ্কন্, অযালবকন্, অযালকাইন্, অযালকাইল হযালাইি, 

অযারাইল হযালাইি,অযালদ্কাহল, ইোর) (২য় পত্র) 
P-09 

24-Mar-23 Friday *Ba-04 
ন্ািক: বসরাজউদ্দৌলা, িাবস-বপসী উপন্যাস: লালসালু, আবি বকিংিদবির কো িলবি। (১ি পত্র) 

ধ্াতু, প্রকৃবত ও প্রতযয়, িািংলা িাষার িযাকরবণক শব্দদ্েবণ, প্রদ্য়াগ-অপপ্রদ্য়াগ। (২য় পত্র) 
*GK-04 

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

30-Mar-23 Thursday M-10 অধ্যায়-০৯ : সমতকল বস্তু ণাে গন্ধত (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) 

*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- ন্ধসোজউকদৌলা, মান্ধস-ন্ধপসী, ২য় পত্র- ধ্াতু, প্র ৃন্ধত-প্রতযয় 

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

Week-10 

02-Apr-23 Sunday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পেমাণুে মকেল ও ন্ধনউন্ধক্লয়াে পদ্ািগন্ধবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১০ : রসন্ধম ন্ডাক্টে ও ইকলক্ট্রন্ধনক্স (২য় পত্র) 
M-10 

04-Apr-23 Tuesday C-10 
অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (অযালবিহাইি, বকদ্িান্, জজি এবসি ও এর জাতকসিূহ, অযাবিন্) (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, আন্ধম ন্ধ াংবদ্ন্ধন্তে  িা বলন্ধছ, ২য় পত্র- বাাংলা ভাষাে বযা েন্ধণ  শব্দকেন্ধণ, প্রকয়াগ-অপপ্রকয়াগ 

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

Preposition (Q-Z) 
 

 

 

* ন্ধচন্ধিত ক্লাস-পেীিাগুকলা ‘GKE বাাংলা ICT’ র াকসগে ন্ধশিািগীকদ্ে 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 


