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

M-05 

14-Feb-23 Tuesday 

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 

15-Feb-23 Wednesday 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 

জাগির জনক বঙ্গবিু যশখ িুগজবুর রহিান, মুবিযুদ্ে শ্রেতোি, িোিংলোদ্েশদ্ে স্বীেৃবত, 
মুবিযুেবিবিে গ্রন্থ, গোন্, িলবিত্র ও িোস্কযয, ঐগিহাগসক স্থান ও দশশনীয় স্থাপনা, বাাংলাণদণশর 
উণেখণযািয ও স্মরেীয় ঘটনা, বাাংলাণদণশর গবগিন্ন চুগক্ত ও সনদ, বাাংলাণদণশর পররাষ্ট্রনীগি 
ও কূটননগিক গিশন, গবগিন্ন গবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাণদশ, পদক ও পুরস্কোর, বাাংলাণদণশর গিড়া 
জিৎ, যসরা ২০, সাংগবধ্ান ও সাাংগবধ্াগনক পদসিূহ, বিবিন্ন মন্ত্রণোলয়, স্থানীয় সরকার বযবস্থা, 
গবিাি ও যজলা পগরগচি, জািীয় সাংসদ, বাাংলাণদণশর আইন ও গবচার গবিাি, গবগিন্ন 
কগিশন, প্রগিরক্ষা ও সশস্ত্র বাগহনী, বিশ্বোঙ্গদ্ন্ িোিংলোদ্েশ, িোিংলোদ্েদ্শর জোতীয় বিষয়োিবল, 
জািীয় ও অনযানয গদবস, ঐগিহাগসক স্থাণনর প্রাচীন নাি, িোিংলোদ্েদ্শর যত প্রথম, িৃহিম ও 
কু্ষরতম, পূেশরূপঃ বাাংলাণদশ, সাম্প্রগিক জািীয় গবষয়াবগল। 

*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 P-06 অধ্যায়-০১ : িাপিগিগবদযা (২য় পি) Bio-06 

22-Feb-23 Wednesday C-06 অধ্যোয়-০৪ :  রোসোয়বন্ে পবরিতযন্ (বগ্রন্ শ্রেবমবি, রোসোয়বন্ে সোমযোিস্থো ও অম্ল-ক্ষোর সোমযোিস্থো) (১ম পত্র) P-06 

24-Feb-23 Friday 

*Ba-03 
গেয: শ্ররইন্দ্েোট, মোন্ি েলযোণ েবিতো: শ্রফব্রুয়োবর ১৯৬৯, আঠোদ্রো িছর িয়স (১ম পত্র) 
েোরে ও বিিবি, বিয়োর েোল, সমোস, িোেয সিংদ্েোিন্, িোগধ্োরো, িোেয-প্রেরণ, প্রিোে-প্রিিন্ (২য় পত্র) 

*GK-06 

*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 C-07 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (জজি শ্রযৌগ ও তোর শ্রেবণবিিোগ, সমদ্গোত্রীয় শ্রেবণ, েোযযেরীমূলে, 
সমোণুতো, ন্োমেরণ) (২য় পত্র) 

C-06 

26-Feb-23 Sunday 

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 পণড় িণন, ২য় পি- উপসিশ, উচ্চারণের গনয়ি,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

27-Feb-23 Monday M-07 অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরে C-07 

01-Mar-23 Wednesday Bio-07 
অধ্যোয়-০৭ : ন্গ্নিীজী ও আিৃতিীজী উবিে (১ম পত্র) 
অধ্যোয়-০৯ : উবিে শোরীরতত্ত্ব (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 

04-Mar-23 Saturday P-07 অধ্যায়-০২ : গস্থর িগড়ৎ (২য় পি) Bio-07 

05-Mar-23 Sunday 

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 গবিগক্ত, বচন, সাংখযাবাচক শব্দ ও পাগরিাগষক শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ মোিয শ্রমবিদ্েল িবতয পরীক্ষো উপলদ্ক্ষ ৬ মোিয শ্রথদ্ে ১০ মোিয পযযন্ত িোবসযবট শ্রপ্রোগ্রোদ্মর সেল ক্লোস ও পরীক্ষো িন্ধ থোেদ্ি। 



Week-08 

11-Mar-23 Saturday P-08 অধ্যায়-০৩ : চল িগড়ৎ (২য় পি) P-07 

13-Mar-23 Monday C-08 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (অযোদ্রোদ্মবটবসবট, হোদ্েল তত্ত্ব, শ্রিন্বজন্ ও তোর জোতে,টলুইন্, 

জজি শ্রযৌদ্গর বিবিয়োর  বিয়োদ্েৌশল, বিেোরে, িন্ধন্ বিিোজন্) (২য় পত্র) 
P-08 

15-Mar-23 Wednesday M-08 অধ্যায়-১০ : যযািজীকরে (১ি পি) C-08 

18-Mar-23 Saturday Bio-08 

অধ্যোয়-০২ : শ্রেোষ বিিোজন্ (১ম পত্র) 

অধ্যোয়-১১ : জীিপ্রযুবি (১ম পত্র) 

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

M-08 

20-Mar-23 Monday M-09 অধ্যায়-০৮ : গস্থগিগবদযা (২য় পি) Bio-08 

21-Mar-23 Tuesday 

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: ১ি পি- িানব কলযাে, আঠার বছর বয়স, ২য় পি- সিাস, গিয়ার কাল, বাকয সাংণকাচন, বাগ্ধ্ারা,প্রবাদ-প্রবচন 

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

Week-09 

22-Mar-23 Wednesday P-09 
অধ্যায়-০৭ : যিৌি আণলাকগবজ্ঞান (২য় পি) 

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

24-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃগর্বী পগরগচগি, গবণশ্বর জনসাংখযা, িাষা, জাগি ও উপজাগি, িহাণদশ পগরগচগিঃ এগশয়া িহাণদশ, ইউণরাপ 

িহাণদশ, আগিকা িহাণদশ, উত্তর আণিগরকা িহাণদশ, দগক্ষে আণিগরকা িহাণদশ, ওণশগনয়া ও এন্টোেযবটেো 

িহাণদশ, গবণশ্বর কগিপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপগনণবশ ও গনয়ন্ত্রোধ্ীন অঞ্চল, গবণশ্বর অঞ্চল পগরগচগি, নির 

ও রাজধ্ানী, গবগিন্ন যদণশর জািীয় গবষয়াবগল, গবশ্ব রাজনীগি, গবগিন্ন স্থাণনর পগরবগিশি নাি, যিৌণিাগলক 

উপনাি, উণেখণযািয গবখযাি সীিাণরখা, গবণশ্বর গবখযাি প্রোলী, গবশ্বগবখযাি স্কয়ার, ট্রোয়োদ্ঙ্গল ও সোদ্েযল, 

গবণশ্বর সাির, উপসাির ও িহাসাির, গবণশ্বর নদ-নদী, গবখযাি কণয়কগট হ্রদ, জলপ্রপাি, খাল,  দ্বীপ ও 

অন্তরীপ। 

*E-04 

27-Mar-23 Monday C-09 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (অযোলদ্েন্, অযোলবেন্, অযোলেোইন্, অযোলেোইল হযোলোইি, অযোরোইল 

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

29-Mar-23 Wednesday C-10 অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (অযোলবিহোইি, বেদ্টোন্, জজি এবসি ও এর জোতেসমূহ, অযোবমন্) (২য় পত্র) C-09 

30-Mar-23 Thursday 

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 

 

 

Week-10 

31-Mar-23 Friday *Ba-04 
ন্োটে: বসরোজউদ্দৌলো, মোবস-বপসী উপন্যোস: লোলসোলু, আবম বেিংিেবন্তর েথো িলবছ। (১ম পত্র) 

ধ্োতু, প্রেৃবত ও প্রতযয়, িোিংলো িোষোর িযোেরবণে শব্দদ্েবণ, প্রদ্য়োগ-অপপ্রদ্য়োগ। (২য় পত্র) 
*GK-04 

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

03-Apr-23 Monday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পরিােুর িণেল ও গনউগিয়ার পদার্শগবজ্ঞান (২য় পি) 

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

04-Apr-23 Tuesday 

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 গকাংবদগন্তর কর্া বলগছ, ২য় পি- বাাংলা িাষার বযাকরগেক শব্দণেগে, প্রণয়াি-অপপ্রণয়াি 

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

 

 

 

 

 

 

 

* গচগিি িাস-পরীক্ষাগুণলা ‘GKE বাাংলা ICT’ যকাণসশর গশক্ষার্শীণদর 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. 



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 জন্ে িঙ্গিনু্ধ শ্রশে মুবজিুর রহমোন্, মুবিযুদ্ে শ্রেতোি, িোিংলোদ্েশদ্ে স্বীেৃবত, মুবিযুেবিবিে 
গ্রন্থ, গোন্, িলবিত্র ও িোস্কযয, ঐবতহোবসে স্থোন্ ও েশযন্ীয় স্থোপন্ো, িোিংলোদ্েদ্শর উদ্েেদ্যোগয ও 
স্মরণীয় ঘটন্ো, িোিংলোদ্েদ্শর বিবিন্ন িুবি ও সন্ে, িোিংলোদ্েদ্শর পররোষ্ট্রন্ীবত ও েূটনন্বতে বমশন্, 
বিবিন্ন বিশ্ব সিংস্থোয় িোিংলোদ্েশ, পেে ও পুরস্কোর, িোিংলোদ্েদ্শর বি ো জগৎ, শ্রসরো ২০, সিংবিধ্োন্ 
ও সোিংবিধ্োবন্ে পেসমূহ, বিবিন্ন মন্ত্রণোলয়, স্থোন্ীয় সরেোর িযিস্থো, বিিোগ ও শ্রজলো পবরবিত, জোতীয় 
সিংসে, িোিংলোদ্েদ্শর আইন্ ও বিিোর বিিোগ, বিবিন্ন েবমশন্, প্রবতরক্ষো ও সশস্ত্র িোবহন্ী, বিশ্বোঙ্গদ্ন্ 
িোিংলোদ্েশ, িোিংলোদ্েদ্শর জোতীয় বিষয়োিবল, জোতীয় ও অন্যোন্য বেিস, ঐবতহোবসে স্থোদ্ন্র প্রোিীন্ 
ন্োম, িোিংলোদ্েদ্শর যত প্রথম, িৃহিম ও কু্ষরতম, পূণযরূপঃ িোিংলোদ্েশ, সোম্প্রবতে 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 : িাপিগিগবদযা (২য় পি) Bio-06 

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

24-Feb-23 Friday 

*Ba-03 
গেয: শ্ররইন্দ্েোট, মোন্ি েলযোণ েবিতো: শ্রফব্রুয়োবর ১৯৬৯, আঠোদ্রো িছর িয়স (১ম পত্র 
েোরে ও বিিবি, বিয়োর েোল, সমোস, িোেয সিংদ্েোিন্, িোগধ্োরো, িোেয-প্রেরণ, 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, েোযযেরীমূলে, 
সমোণুতো, ন্োমেরণ) (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 পণড় িণন, ২য় পি- উপসিশ, 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 শোরীরতত্ত্ব (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 : গস্থর িগড়ৎ (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 গবিগক্ত, বচন, সাংখযাবাচক শব্দ ও পাগরিাগষক শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ মোিয শ্রমবিদ্েল িবতয পরীক্ষো উপলদ্ক্ষ ৭ মোিয শ্রথদ্ে ১১ মোিয পযযন্ত িোবসযবট শ্রপ্রোগ্রোদ্মর সেল ক্লোস ও পরীক্ষো িন্ধ থোেদ্ি। 



Week-08 

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

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

শ্রযৌদ্গর বিবিয়োর  বিয়োদ্েৌশল, বিেোরে, ি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 : শ্রেোষ 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 : গস্থগিগবদযা (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: ১ি পি- িানব কলযাে, আঠার বছর বয়স, ২য় পি- সিাস, গিয়ার কাল, বাকয সাংণকাচন, বাগ্ধ্ারা,প্রবাদ-প্রবচন 

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

Week-09 

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

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

24-Mar-23 Friday *GK-04 

পৃগর্বী পগরগচগি, গবণশ্বর জনসাংখযা, িাষা, জাগি ও উপজাগি, িহাণদশ পগরগচগিঃ এগশয়া িহাণদশ, 

ইউণরাপ িহাণদশ, আগিকা িহাণদশ, উত্তর আণিগরকা িহাণদশ, দগক্ষে আণিগরকা িহাণদশ, ওণশগনয়া 

ও এন্টোেযবটেো িহাণদশ, গবণশ্বর কগিপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, উপগনণবশ ও গনয়ন্ত্রোধ্ীন অঞ্চল, গবণশ্বর 

অঞ্চল পগরগচগি, নির ও রাজধ্ানী, গবগিন্ন যদণশর জািীয় গবষয়াবগল, গবশ্ব রাজনীগি, গবগিন্ন স্থাণনর 

পগরবগিশি নাি, যিৌণিাগলক উপনাি, উণেখণযািয গবখযাি সীিাণরখা, গবণশ্বর গবখযাি প্রোলী, গবশ্বগবখযাি 

স্কয়ার, ট্রোয়োদ্ঙ্গল ও সোদ্েযল, গবণশ্বর সাির, উপসাির ও িহাসাির, গবণশ্বর নদ-নদী, গবখযাি কণয়কগট 

হ্রদ, জলপ্রপাি, খাল,  দ্বীপ ও অন্তরীপ। 

*E-04 

28-Mar-23 Tuesday C-09 
অধ্যোয়-০২ : জজি শ্রযৌগ (অযোলদ্েন্, অযোলবেন্, অযোলেোইন্, অযোলেোইল হযোলোইি, অযোরোইল 

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

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

পত্র) 
C-09 

Week-10 

31-Mar-23 Friday *Ba-04 
ন্োটে: বসরোজউদ্দৌলো, মোবস-বপসী উপন্যোস: লোলসোলু, আবম বেিংিেবন্তর েথো িলবছ। (১ম পত্র) 

ধ্োতু, প্রেৃবত ও প্রতযয়, িোিংলো িোষোর িযোেরবণে শব্দদ্েবণ, 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 পদার্শগবজ্ঞান (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 গকাংবদগন্তর কর্া বলগছ, ২য় পি- বাাংলা িাষার বযাকরগেক শব্দণেগে, প্রণয়াি-অপপ্রণয়াি 
English: Sentence Completion, Literature, Miscellaneous, Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate Preposition (Q-Z) 

 

 

 

 

 

 

 

* গচগিি িাস-পরীক্ষাগুণলা ‘GKE বাাংলা ICT’ যকাণসশর গশক্ষার্শীণদর 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. 


