
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 C-06 অধ্যায়-০৪ :  রাসায়নিক পনরবর্তি (নিি ককনিনি, রাসায়নিক সািযাবস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযাবস্থা) (১ি পত্র) C-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-নবদ্রাহী, ২য় পত্র- সন্ধি, বাাংলা অনুজ্ঞা । 
English: Subjunctive and Causative, Conditional, Affirmative & Negative Agreement 

15-Feb-23 Wednesday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুক্ত ও যযৌন্ধিক যকাণের  ন্ধত্রণকােন্ধমন্ধিক অনুপাি (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : ন্ধবপরীি ন্ধত্রণকােন্ধমন্ধিক ফাাংশন ও ন্ধত্রণকােন্ধমন্ধিক সমীকরে (২য় পত্র) 

C-06 

17-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-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 Bio-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাণীর নবনিন্নর্া ও কেনণনবিযাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণীর পনরনিনর্ (হাইড্রা, ঘাসফন িং) (২য় পত্র) 

M-06 

22-Feb-23 Wednesday P-06 অধ্যায়-০১ : িাপিন্ধিন্ধবদ্যা (২য় পত্র) Bio-06 

24-Feb-23 Friday 

*GK-03 

জানর্র জিক বঙ্গবনু্ধ কেখ িুনজবুর রহিাি, িুনিযুদ্ে কখর্াব, বািংলাদ্েেদ্ক স্বীকৃনর্, িুনিযুেনিনিক 
িন্থ, গাি, িলনিত্র ও িাস্কযত, ঐনর্হানসক স্থাি ও েেতিীয় স্থাপিা, বািংলাদ্েদ্ের উদ্েখদ্যাগয ও স্মরণীয় 
ঘটিা, বািংলাদ্েদ্ের নবনিন্ন িুনি ও সিে, বািংলাদ্েদ্ের পররাষ্ট্রিীনর্ ও কূটনিনর্ক নিেি, নবনিন্ন নবশ্ব 
সিংস্থায় বািংলাদ্েে, পেক ও পুরস্কার, বািংলাদ্েদ্ের নি া জগৎ, কসরা ২০, সিংনবধ্াি ও সািংনবধ্ানিক 
পেসিূহ, নবনিন্ন িন্ত্রণালয়, স্থািীয় সরকার বযবস্থা, নবিাগ ও কজলা পনরনির্, জার্ীয় সিংসে, 
বািংলাদ্েদ্ের আইি ও নবিার নবিাগ, নবনিন্ন কনিেি, প্রনর্রক্ষা ও সেস্ত্র বানহিী, নবশ্বাঙ্গদ্ি বািংলাদ্েে, 
বািংলাদ্েদ্ের জার্ীয় নবষয়াবনল, জার্ীয় ও অিযািয নেবস, ঐনর্হানসক স্থাদ্ির প্রািীি িাি, বািংলাদ্েদ্ের 
যর্ প্রথি, বৃহিি ও কু্ষরর্ি, পূণতরূপঃ বািংলাদ্েে, সাম্প্রনর্ক জার্ীয় নবষয়াবনল। 

*E-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 P-07 অধ্যায়-০২ : ন্ধির িন্ধিৎ (২য় পত্র) P-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- ন্ধবলাসী, িাহাণরই পণি মণন, ২য় পত্র- উপসিগ, উচ্চারণের ন্ধনয়ম,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

27-Feb-23 Monday C-07 
অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (জজব কযৌগ ও র্ার কেনণনবিাগ, সিদ্গাত্রীয় কেনণ, কাযতকরীিূলক, সিাণুর্া, িািকরণ) 
(২য় পত্র) 

P-07 

01-Mar-23 Wednesday M-07 অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরে C-07 

03-Mar-23 Friday *Ba-04 
িাটক: নসরাজউদ্দৌলা, িানস-নপসী উপিযাস: লালসালু, আনি নকিংবেনির কথা বলনি। (১ি পত্র) 
ধ্ারু্, প্রকৃনর্ ও প্রর্যয়, বািংলা িাষার বযাকরনণক েব্দদ্েনণ, প্রদ্য়াগ-অপপ্রদ্য়াগ। (২য় পত্র) 

*GK-03 

04-Mar-23 Saturday Bio-07 
অধ্যায়-০৭ : িগ্নবীজী ও আবৃর্বীজী উনিে (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উনিে োরীরর্ত্ত্ব (১ি পত্র) 

M-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- যরইনণকাট, যফব্রুয়ান্ধর ১৯৬৯, ২য় পত্র- কারক ও ন্ধবভন্ধক্ত, বচন, সাংখ্যাবাচক শব্দ ও পান্ধরভান্ধিক শব্দ। 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িািত কিনিদ্কল িনর্ত পরীক্ষা উপলদ্ক্ষ ৬ িািত কথদ্ক ১০ িািত পযগন্ত ভান্ধসগন্ধট যরাগ্রাণমর সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বি থাকণব। 



Week-08 

11-Mar-23 Saturday Bio-08 

অধ্যায়-০২ : ককাষ নবিাজি (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১১ : জীবপ্রযুনি (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১১ : নজির্ত্ত্ব ও নববর্তি (২য় পত্র) 

Bio-07 

13-Mar-23 Monday P-08 অধ্যায়-০৩ : চল িন্ধিৎ (২য় পত্র) Bio-08 

15-Mar-23 Wednesday C-08 
অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (অযাদ্রাদ্িনটনসনট, হাদ্কল র্ত্ত্ব, কবিনজি ও র্ার জার্ক,টলুইিj জজব 

কযৌদ্গর নবনিয়ার  নিয়াদ্কৌেল, নবকারক, বন্ধি নবিাজি) (২য় পত্র) 
P-08 

18-Mar-23 Saturday M-08 অধ্যায়-১০ : যযািজীকরে (১ম পত্র) C-08 

20-Mar-23 Monday C-09 
অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (অযালদ্কি, অযালনকি, অযালকাইি, অযালকাইল হযালাইি, অযারাইল 

হযালাইি,অযালদ্কাহল, ইথার) (২য় পত্র) 
M-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 কলযাে, আঠার বছর বয়স, ২য় পত্র- সমাস, ন্ধিয়ার কাল, বাকয সাংণকাচন, বাগ্ধ্ারা,রবাদ্-রবচন 
English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

Week-09 

22-Mar-23 Wednesday M-09 অধ্যায়-০৮ : ন্ধিন্ধিন্ধবদ্যা (২য় পত্র) C-09 

24-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 

27-Mar-23 Monday P-09 
অধ্যায়-০৭ : যভৌি আণলাকন্ধবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্ন্ধনক পদ্াথগন্ধবজ্ঞাণনর সূচনা (২য় পত্র) (আাংন্ধশক) 
M-09 

29-Mar-23 Wednesday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পরমােুর মণেল ও ন্ধনউন্ধক্লয়ার পদ্াথগন্ধবজ্ঞান (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১০ : যসন্ধমকন্ডাক্টর ও ইণলক্ট্রন্ধনক্স (২য় পত্র) 
P-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- ন্ধসরাজউণদৌলা, মান্ধস-ন্ধপসী, ২য় পত্র- ধ্ািু, রকৃন্ধি-রিযয় 
English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism 

Week-10 

31-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃন্ধথবী পন্ধরন্ধচন্ধি, ন্ধবণের জনসাংখ্যা, ভািা, জান্ধি ও উপজান্ধি, মহাণদ্শ পন্ধরন্ধচন্ধিিঃ এন্ধশয়া মহাণদ্শ, ইউণরাপ 

মহাণদ্শ, আন্ধিকা মহাণদ্শ, উত্তর আণমন্ধরকা মহাণদ্শ, দ্ন্ধিে আণমন্ধরকা মহাণদ্শ, ওণশন্ধনয়া ও এন্টাকতনটকা 

মহাণদ্শ, ন্ধবণের কন্ধিপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপন্ধনণবশ ও ন্ধনয়ন্ত্রোধ্ীন অঞ্চল, ন্ধবণের অঞ্চল পন্ধরন্ধচন্ধি, নির 

ও রাজধ্ানী, ন্ধবন্ধভন্ন যদ্ণশর জািীয় ন্ধবিয়াবন্ধল, ন্ধবে রাজনীন্ধি, ন্ধবন্ধভন্ন িাণনর পন্ধরবন্ধিগি নাম, যভৌণিান্ধলক 

উপনাম, উণেখ্ণযািয ন্ধবখ্যাি সীমাণরখ্া, ন্ধবণের ন্ধবখ্যাি রোলী, ন্ধবেন্ধবখ্যাি স্কয়ার, ট্রায়াদ্ঙ্গল ও সাদ্কতল, 

ন্ধবণের সাির, উপসাির ও মহাসাির, ন্ধবণের নদ্-নদ্ী, ন্ধবখ্যাি কণয়কন্ধট হ্রদ্, জলরপাি, খ্াল,  দ্বীপ ও 

অন্তরীপ। 

*E-04 

01-Apr-23 Saturday C-10 অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (অযালনিহাইি, নকদ্টাি, জজব এনসি ও এর জার্কসিূহ, অযানিি) (২য় পত্র) P-10 

03-Apr-23 Monday M-10 অধ্যায়-০৯ : সমিণল বস্তুকোর িন্ধি (২য় পত্র) C-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, আন্ধম ন্ধকাংবদ্ন্ধন্তর কথা বলন্ধছ, ২য় পত্র- বাাংলা ভািার বযাকরন্ধেক শব্দণেন্ধে, রণয়াি-অপরণয়াি 
English: Sentence Completion, Literature, Miscellaneous, Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate Preposition (Q-Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* নিনির্ ক্লাস-পরীক্ষাগুদ্লা ‘GKE বািংলা ICT’্ককাদ্সতর নেক্ষাথতীদ্ের জিয। 
 N.B. Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 

‘GKE্বািংলা 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 C-06 অধ্যায়-০৪ :  রাসায়নিক পনরবর্তি (নিি ককনিনি, রাসায়নিক সািযাবস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযাবস্থা) (১ি পত্র) C-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: ১ি পত্র-নবদ্রাহী, ২য় পত্র- সনন্ধ, বািংলা অিুজ্ঞা । 
English: Subjunctive and Causative, Conditional, Affirmative & Negative Agreement 

16-Feb-23 Thursday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সিংযুি ও কযৌনগক ককাদ্ণর  নত্রদ্কাণনিনর্ক অিুপার্ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : নবপরীর্ নত্রদ্কাণনিনর্ক ফািংেি ও নত্রদ্কাণনিনর্ক সিীকরণ (২য় পত্র) 

C-06 

17-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-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 Bio-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাণীর নবনিন্নর্া ও কেনণনবিযাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণীর পনরনিনর্ (হাইড্রা, ঘাসফন িং) (২য় পত্র) 

M-06 

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

24-Feb-23 Friday 

*GK-03 

জানর্র জিক বঙ্গবনু্ধ কেখ িুনজবুর রহিাি, িুনিযুদ্ে কখর্াব, বািংলাদ্েেদ্ক স্বীকৃনর্, িুনিযুেনিনিক 
িন্থ, গাি, িলনিত্র ও িাস্কযত, ঐনর্হানসক স্থাি ও েেতিীয় স্থাপিা, বািংলাদ্েদ্ের উদ্েখদ্যাগয ও 
স্মরণীয় ঘটিা, বািংলাদ্েদ্ের নবনিন্ন িুনি ও সিে, বািংলাদ্েদ্ের পররাষ্ট্রিীনর্ ও কূটনিনর্ক নিেি, 
নবনিন্ন নবশ্ব সিংস্থায় বািংলাদ্েে, পেক ও পুরস্কার, বািংলাদ্েদ্ের নি া জগৎ, কসরা ২০, সিংনবধ্াি ও 
সািংনবধ্ানিক পেসিূহ, নবনিন্ন িন্ত্রণালয়, স্থািীয় সরকার বযবস্থা, নবিাগ ও কজলা পনরনির্, জার্ীয় 
সিংসে, বািংলাদ্েদ্ের আইি ও নবিার নবিাগ, নবনিন্ন কনিেি, প্রনর্রক্ষা ও সেস্ত্র বানহিী, নবশ্বাঙ্গদ্ি 
বািংলাদ্েে, বািংলাদ্েদ্ের জার্ীয় নবষয়াবনল, জার্ীয় ও অিযািয নেবস, ঐনর্হানসক স্থাদ্ির প্রািীি িাি, 
বািংলাদ্েদ্ের যর্ প্রথি, বৃহিি ও কু্ষরর্ি, পূণতরূপঃ বািংলাদ্েে, সাম্প্রনর্ক জার্ীয় নবষয়াবনল।  

*E-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 P-07 অধ্যায়-০২ : নস্থর র্ন ৎ (২য় পত্র) P-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: ১ি পত্র- নবলাসী, র্াহাদ্রই পদ্  িদ্ি, ২য় পত্র- উপসগত, উিারদ্ণর নিয়ি,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

28-Feb-23 Tuesday C-07 
অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (জজব কযৌগ ও র্ার কেনণনবিাগ, সিদ্গাত্রীয় কেনণ, কাযতকরীিূলক, সিাণুর্া, 
িািকরণ) (২য় পত্র) 

P-07 

02-Mar-23 Thursday M-07 অধ্যায়-০৯ : অিরীকরণ C-07 

03-Mar-23 Friday *Ba-04 
িাটক: নসরাজউদ্দৌলা, িানস-নপসী উপিযাস: লালসালু, আনি নকিংবেনির কথা বলনি। (১ি পত্র) 
ধ্ারু্, প্রকৃনর্ ও প্রর্যয়, বািংলা িাষার বযাকরনণক েব্দদ্েনণ, প্রদ্য়াগ-অপপ্রদ্য়াগ। (২য় পত্র) 

*GK-03 

05-Mar-23 Sunday Bio-07 
অধ্যায়-০৭ : িগ্নবীজী ও আবৃর্বীজী উনিে (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উনিে োরীরর্ত্ত্ব (১ি পত্র) 

M-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: ১ি পত্র- করইিদ্কাট, কফব্রুয়ানর ১৯৬৯, ২য় পত্র- কারক ও নবিনি, বিি, সিংখযাবািক েব্দ ও পানরিানষক েব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িািত কিনিদ্কল িনর্ত পরীক্ষা উপলদ্ক্ষ ৭ িািত কথদ্ক ১১ িািত পযতি িানসতনট কপ্রািাদ্ির সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকদ্ব। 



Week-08 

12-Mar-23 Sunday Bio-08 

অধ্যায়-০২ : ককাষ নবিাজি (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১১ : জীবপ্রযুনি (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১১ : নজির্ত্ত্ব ও নববর্তি (২য় পত্র) 

Bio-07 

14-Mar-23 Tuesday P-08 অধ্যায়-০৩ : িল র্ন ৎ (২য় পত্র) Bio-08 

16-Mar-23 Thursday C-08 
অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (অযাদ্রাদ্িনটনসনট, হাদ্কল র্ত্ত্ব, কবিনজি ও র্ার জার্ক,টলুইি, জজব 

কযৌদ্গর নবনিয়ার  নিয়াদ্কৌেল, নবকারক, বন্ধি নবিাজি) (২য় পত্র) 
P-08 

19-Mar-23 Sunday M-08 অধ্যায়-১০ : কযাগজীকরণ (১ি পত্র) C-08 

21-Mar-23 Tuesday C-09 
অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (অযালদ্কি, অযালনকি, অযালকাইি, অযালকাইল হযালাইি, অযারাইল 

হযালাইি,অযালদ্কাহল, ইথার) (২য় পত্র) 
M-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: ১ি পত্র- িািব কলযাণ, আঠার বির বয়স, ২য় পত্র- সিাস, নিয়ার কাল, বাকয সিংদ্কািি, বাগ ধ্ারা,প্রবাে-প্রবিি 

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

Week-09 

23-Mar-23 Thursday M-09 অধ্যায়-০৮ : নস্থনর্নবেযা (২য় পত্র) C-09 

24-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 

28-Mar-23 Tuesday P-09 
অধ্যায়-০৭ : কিৌর্ আদ্লাকনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্নিক পোথতনবজ্ঞাদ্ির সূিিা (২য় পত্র) (আিংনেক) 
M-09 

30-Mar-23 Thursday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পরিাণুর িদ্িল ও নিউনক্লয়ার পোথতনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

অধ্যায়-১০ : কসনিকন্ডাক্টর ও ইদ্লক্ট্রনিক্স (২য় পত্র) 
P-09 

31-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃনথবী পনরনিনর্, নবদ্শ্বর জিসিংখযা, িাষা, জানর্ ও উপজানর্, িহাদ্েে পনরনিনর্ঃ এনেয়া িহাদ্েে, ইউদ্রাপ 

িহাদ্েে, আনিকা িহাদ্েে, উির আদ্িনরকা িহাদ্েে, েনক্ষণ আদ্িনরকা িহাদ্েে, ওদ্েনিয়া ও 

এন্টাকতনটকা িহাদ্েে, নবদ্শ্বর কনর্পয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপনিদ্বে ও নিয়ন্ত্রণাধ্ীি অঞ্চল, নবদ্শ্বর অঞ্চল 

পনরনিনর্, িগর ও রাজধ্ািী, নবনিন্ন কেদ্ের জার্ীয় নবষয়াবনল, নবশ্ব রাজিীনর্, নবনিন্ন স্থাদ্ির পনরবনর্তর্ 

িাি, কিৌদ্গানলক উপিাি, উদ্েখদ্যাগয নবখযার্ সীিাদ্রখা, নবদ্শ্বর নবখযার্ প্রণালী, নবশ্বনবখযার্ স্কয়ার, 

ট্রায়াদ্ঙ্গল ও সাদ্কতল, নবদ্শ্বর সাগর, উপসাগর ও িহাসাগর, নবদ্শ্বর িে-িেী, নবখযার্ কদ্য়কনট হ্রে, 

জলপ্রপার্, খাল,  দ্বীপ ও অিরীপ। 

*E-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: ১ি পত্র- নসরাজউদ্দৌলা, িানস-নপসী, ২য় পত্র- ধ্ারু্, প্রকৃনর্-প্রর্যয় 

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

Week-10 

02-Apr-23 Sunday  C-10 অধ্যায়-০২ : জজব কযৌগ (অযালনিহাইি, নকদ্টাি, জজব এনসি ও এর জার্কসিূহ, অযানিি) (২য় পত্র) P-10 

04-Apr-23 Tuesday  M-10 অধ্যায়-০৯ : সির্দ্ল বস্তুকণার গনর্ (২য় পত্র) C-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- লালসালু, আনি নকিংবেনির কথা বলনি, ২য় পত্র- বািংলা িাষার বযাকরনণক েব্দদ্েনণ, প্রদ্য়াগ-অপপ্রদ্য়াগ 

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

 

 

 

 

 

 

* নিনির্ ক্লাস-পরীক্ষাগুদ্লা ‘GKE বািংলা ICT’্ককাদ্সতর নেক্ষাথতীদ্ের জিয। 
 N.B. Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 

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


