
Udvash Academic & Admission Care 
Varsity ‘KA’ + GKE বাাংলা ICT Program-2022 

Exam Batch Routine (06-10 Week) 
 

Week Date Day Daily Exam Syllabus 

Week-06 

15-Feb-23 Wednesday P-06 অধ্যায়-০১ : তাপগতততিদ্যা (২য় পত্র) 
18-Feb-23 Saturday C-06 অধ্যায়-০৪ : রাসায়তিক পতরিততি (তিি ককতিতি, রাসায়তিক সািযিস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযিস্থা) (১ি পত্র) 

22-Feb-23 Wednesday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুক্ত ও যযৌগিক যকাণের  গিণকােগিগিক অনুপাি (১ি পি) 
অধ্যায়-০৭ : গবপরীি গিণকােগিগিক ফাাংশন ও গিণকােগিগিক সিীকরে (২য় পি) 

25-Feb-23 Saturday Bio-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাণীর তিতিন্নতা ও কেতণতিিযাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণীর পতরতিতত (হাইড্রা, ঘাসফত িং) (২য় পত্র) 

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: ১ি পি- গবলাসী, িাহাণরই পণে িণন, ২য় পি- উপসিগ, উচ্চারণের গনয়ি,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

Week-07 

27-Feb-23 Monday Bio-07 
অধ্যায়-০৭ : িগ্নিীজী ও আিৃতিীজী উতিদ্ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উতিদ্ শারীরতত্ত্ব (১ি পত্র 

01-Mar-23 Wednesday P-07 অধ্যায়-০২ : গির িগেৎ (২য় পি) 
04-Mar-23 Saturday C-07 অধ্যায়-০২ : জজি ক ৌগ (জজি ক ৌগ ও তার কেতণতিিাগ, সিগগাত্রীয় কেতণ, কা তকরীিূলক, সিাণুতা, িািকরণ) (২য় পত্র) 

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: ১ি পি- যরইনণকাট, যফব্রুয়াগর ১৯৬৯, ২য় পি- কারক ও গবভগক্ত, বচন, সাংখ্যাবাচক শব্দ ও পাগরভাগিক শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িািত কিতিগকল িততত পরীক্ষা উপলগক্ষ ৬ িািত কেগক ১০ িািত পযগন্ত ভাগসগগট যরাগ্রাণির সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকণব। 

Week-08 

11-Mar-23 Saturday M-07 অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরে 

13-Mar-23 Monday M-08 অধ্যায়-১০ : যযািজীকরে (১ি পি) 

15-Mar-23 Wednesday Bio-08 

অধ্যায়-০২ : ককাষ তিিাজি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : জীিপ্র ুতি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : তজিতত্ত্ব ও তিিততি (২য় পত্র) 

18-Mar-23 Saturday P-08 অধ্যায়-০৩ : চল িগেৎ (২য় পি) 

20-Mar-23 Monday C-08 
অধ্যায়-০২ : জজি ক ৌগ (অযাগরাগিতিতসতি, হাগকল তত্ত্ব, কিিতজি ও তার জাতক,িলুইি, জজি ক ৌগগর 
তিতিয়ার  তিয়াগকৌশল, তিকারক, িন্ধি তিিাজি) (২য় পত্র) 

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: ১ি পি- িানব কলযাে, আঠার বছর বয়স, ২য় পি- সিাস, গিয়ার কাল, বাকয সাংণকাচন, বাগ্ধ্ারা,রবাদ-রবচন 
English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

Week-09 

22-Mar-23 Wednesday C-09 
অধ্যায়-০২ : জজি ক ৌগ (অযালগকি, অযালতকি, অযালকাইি, অযালকাইল হযালাইি, অযারাইল হযালাইি,অযালগকাহল, 
ইোর) (২য় পত্র) 

27-Mar-23 Monday M-09 অধ্যায়-০৮ : গিগিগবদযা (২য় পি) 

29-Mar-23 Wednesday P-09 
অধ্যায়-০৭ : যভৌি আণলাকগবজ্ঞান (২য় পি) 
অধ্যায়-০৮ : আধু্গনক পদাথগগবজ্ঞাণনর সূচনা (২য় পি) (আাংগশক) 

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: ১ি পি- গসরাজউণদৌলা, িাগস-গপসী, ২য় পি- ধ্ািু, রকৃগি-রিযয় 
English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism 

Week-10 

01-Apr-23 Saturday P-10 
অধ্যায়-০৯ : পরিােুর িণেল ও গনউগক্লয়ার পদাথগগবজ্ঞান (২য় পি) 
অধ্যায়-১০ : যসগিকন্ডাক্টর ও ইণলক্ট্রগনক্স (২য় পি) 

03-Apr-23 Monday 
C-10 অধ্যায়-০২ : জজি ক ৌগ (অযালতিহাইি, তকগিাি, জজি এতসি ও এর জাতকসিূহ, অযাতিি) (২য় পত্র) 
M-10 অধ্যায়-০৯ : সিিণল বস্তুকোর িগি (২য় পি) 

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: ১ি পি- লালসালু, আগি গকাংবদগন্তর কথা বলগছ, ২য় পি- বাাংলা ভািার বযাকরগেক শব্দণেগে, রণয়াি-অপরণয়াি 
English: Sentence Completion, Literature, Miscellaneous, Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate 
Preposition (Q-Z) 

 

 

 
 

 

 

 

N.B. Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 



Udvash Academic & Admission Care 
Varsity ‘KA’ + GKE বাাংলা ICT Program-2022 

Exam Batch Routine (06-10 Week) 
 

Week Date Day Daily Exam Syllabus 

Week-06 
 

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

19-Feb-23 Sunday C-06 অধ্যায়-০৪ : রাসায়তিক পতরিততি (তিি ককতিতি, রাসায়তিক সািযিস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযিস্থা) (১ি পত্র) 

23-Feb-23 Thursday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুক্ত ও যযৌগিক যকাণের  গিণকােগিগিক অনুপাি (১ি পি) 
অধ্যায়-০৭ : গবপরীি গিণকােগিগিক ফাাংশন ও গিণকােগিগিক সিীকরে (২য় পি) 

26-Feb-23 Sunday Bio-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাণীর তিতিন্নতা ও কেতণতিিযাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণীর পতরতিতত (হাইড্রা, ঘাসফত িং) (২য় পত্র) 

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 পি- গবলাসী, িাহাণরই পণে িণন, ২য় পি- উপসিগ, উচ্চারণের গনয়ি,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

Week-07 

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

02-Mar-23 Thursday P-07 অধ্যায়-০২: গির িগেৎ (২য় পি) 
05-Mar-23 Sunday C-07 অধ্যায়-০২ : জজি ক ৌগ (জজি ক ৌগ ও তার কেতণতিিাগ, সিগগাত্রীয় কেতণ, কা তকরীিূলক, সিাণুতা, িািকরণ) (২য় পত্র) 

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 পি- যরইনণকাট, যফব্রুয়াগর ১৯৬৯, ২য় পি- কারক ও গবভগক্ত, বচন, সাংখ্যাবাচক শব্দ ওপাগরভাগিক শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িািত কিতিগকল িততত পরীক্ষা উপলগক্ষ ৭ িািত কেগক ১১ িািত পযগন্ত ভাগসগগট যরাগ্রাণির সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকণব। 

Week-08 
 
 

12-Mar-23 Sunday M-07 অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরে 

14-Mar-23 Tuesday M-08 অধ্যায়-১০: যযািজীকরে (১ি পি) 

16-Mar-23 Thursday Bio-08 

অধ্যায়-০২ : ককাষ তিিাজি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : জীিপ্র ুতি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : তজিতত্ত্ব ও তিিততি (২য় পত্র) 

19-Mar-23 Sunday P-08 অধ্যায়-০৩: চল িগেৎ (২য় পি) 

21-Mar-23 Tuesday C-08 
অধ্যায়-০২: জজি ক ৌগ (অযাগরাগিতিতসতি, হাগকল তত্ত্ব, কিিতজি ও তার জাতক,িলুইি, জজি ক ৌগগর তিতিয়ার  
তিয়াগকৌশল, তিকারক, িন্ধি তিিাজি) (২য় পত্র) 

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 পি- িানব কলযাে, আঠার বছর বয়স, ২য় পি- সিাস, গিয়ার কাল, বাকয সাংণকাচন, বাগ্ধ্ারা,রবাদ-রবচন 
English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

Week-09 
 
 

23-Mar-23 Thursday C-09 
অধ্যায়-০২: জজি ক ৌগ (অযালগকি, অযালতকি, অযালকাইি, অযালকাইল হযালাইি, অযারাইল হযালাইি,অযালগকাহল, 
ইোর) (২য় পত্র) 

28-Mar-23 Tuesday M-09 অধ্যায়-০৮: গিগিগবদযা (২য় পি) 

30-Mar-23 Thursday P-09 
অধ্যায়-০৭: যভৌি আণলাকগবজ্ঞান (২য় পি) 
অধ্যায়-০৮: আধু্গনক পদাথগগবজ্ঞাণনর সূচনা (২য় পি) (আাংগশক) 

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 পি- গসরাজউণদৌলা, িাগস-গপসী, ২য় পি- ধ্ািু, রকৃগি-রিযয় 
English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism. 

Week-10 

02-Apr-23 Sunday P-10 
অধ্যায়-০৯: পরিােুর িণেল ও গনউগক্লয়ার পদাথগগবজ্ঞান (২য় পি) 
অধ্যায়-১০: যসগিকন্ডাক্টর ও ইণলক্ট্রগনক্স (২য় পি) 

04-Apr-23 Tuesday 
C-10 অধ্যায়-০২: জজি ক ৌগ (অযালতিহাইি, তকগিাি, জজি এতসি ও এর জাতকসিূহ, অযাতিি) (২য় পত্র) 
M-10 অধ্যায়-০৯: সিিণল বস্তুকোর িগি (২য় পি) 

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 পি- লালসালু, আগি গকাংবদগন্তর কথা বলগছ, ২য় পি- বাাংলা ভািার বযাকরগেক শব্দণেগে, রণয়াি-অপরণয়াি 
English: Sentence Completion, Literature, Miscellaneous, Synonym & Antonym (W-Z), Appropriate Preposition (Q-Z) 

 

 

 

 
 

 

N.B. Daily Exam: MCQ (20×1=20); Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 


