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

18-Feb-23 Saturday P-06 অধ্যায়-০১ : তাপগতততবদ্যা (২য় পত্র) 
22-Feb-23 Wednesday C-06 অধ্যায়-০৪ :  রাসায়বন্ক পবরিততন্ (বিন্ শ্রকবিবি, রাসায়বন্ক সািযািস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযািস্থা) (১ি পত্র) 

25-Feb-23 Saturday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুক্ত ও যযৌতগক যকাণের  তত্রণকােতিততক অনুপাত (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : তবপরীত তত্রণকােতিততক ফাাংশন ও তত্রণকােতিততক সিীকরে (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 পত্র- তবলাসী, তাহাণরই পণে িণন, ২য় পত্র- উপসগগ, উচ্চারণের তনয়ি,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

Week-07 

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

01-Mar-23 Wednesday Bio-07 
অধ্যায়-০৭ : ন্গ্নিীজী ও আিৃতিীজী উবিদ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উবিদ শারীরতত্ত্ব (১ি পত্র) 

04-Mar-23 Saturday P-07 অধ্যায়-০২ : তির ততেৎ (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 পত্র- যরইনণকাট, যফব্রুয়াতর ১৯৬৯, ২য় পত্র- কারক ও তবভতক্ত, বচন, সাংখ্যাবাচক শব্দ ওপাতরভাতিক শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িািত শ্রিবিককল িবতত পরীক্ষা উপলকক্ষ ৬ িািত শ্রেকক ১০ িািত পযগন্ত ভাতসগতট যরাগ্রাণির সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকণব। 

Week-08 

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

13-Mar-23 Monday C-08 
অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (অযাকরাকিবিবসবি, হাককল তত্ত্ব, শ্রিন্বজন্ ও তার জাতক,িলুইন্, জজি শ্র ৌকগর বিবিয়ার  
বিয়াককৌশল, বিকারক, িন্ধন্ বিিাজন্) (২য় পত্র) 

15-Mar-23 Wednesday M-08 অধ্যায়-১০: যযাগজীকরে (১ি পত্র) 

18-Mar-23 Saturday Bio-08 

অধ্যায়-০২ : শ্রকাষ বিিাজন্ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : জীিপ্র ুবি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : বজন্তত্ত্ব ও বিিততন্ (২য় পত্র) 

20-Mar-23 Monday P-08 অধ্যায়-০৩ : চল ততেৎ (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 পত্র- িানব কলযাে, আঠাণরা বছর বয়স, ২য় পত্র- সিাস, তিয়ার কাল, বাকয সাংণকাচন, বাগ্ধ্ারা,রবাদ্-রবচন 
English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

Week-09 

22-Mar-23 Wednesday P-09 
অধ্যায়-০৭ : যভৌত আণলাকতবজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : আধু্তনক পদ্াথগতবজ্ঞাণনর সূচনা (২য় পত্র) (আাংতশক) 

27-Mar-23 Monday C-09 
অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (অযালককন্, অযালবকন্, অযালকাইন্, অযালকাইল হযালাইি, অযারাইল হযালাইি,অযালককাহল, 
ইোর) (২য় পত্র) 

29-Mar-23 Wednesday M-09 অধ্যায়-০৮ : তিতততবদ্যা (২য় পত্র) 

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 পত্র- তসরাজউণদৌলা, িাতস-তপসী, ২য় পত্র- ধ্াতু, রকৃতত-রতযয় 
English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism 

Week-10 

01-Apr-23 Saturday M-10 অধ্যায়-০৯ : সিতণল বস্তুকোর গতত (২য় পত্র) 

03-Apr-23 Monday 
P-10 

অধ্যায়-০৯ : পরিােুর িণেল ও তনউতক্লয়ার পদ্াথগতবজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০ : যসতিকন্ডাক্টর ও ইণলক্ট্রতনক্স (২য় পত্র) 

C-10 অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (অযালবিহাইি, বককিান্, জজি এবসি ও এর জাতকসিূহ, অযাবিন্) (২য় পত্র) 

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 পত্র- লালসালু, আতি তকাংবদ্তন্তর কথা বলতছ, ২য় পত্র- বাাংলা ভািার বযাকরতেক শব্দণেতে, রণয়াগ-অপরণয়াগ 
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 Bio-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাণীর বিবিন্নতা ও শ্রেবণবিন্যাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণীর পবরবিবত (হাইড্রা, ঘাসফব িং) (২য় পত্র) 

19-Feb-23 Sunday P-06 অধ্যায়-০১ : তাপগতততবদ্যা (২য় পত্র) 
23-Feb-23 Thursday C-06 অধ্যায়-০৪ :  রাসায়বন্ক পবরিততন্ (বিন্ শ্রকবিবি, রাসায়বন্ক সািযািস্থা ও অম্ল-ক্ষার সািযািস্থা) (১ি পত্র) 

26-Feb-23 Sunday M-06 
অধ্যায়-০৭ : সাংযুক্ত ও যযৌতগক যকাণের  তত্রণকােতিততক অনুপাত (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : তবপরীত তত্রণকােতিততক ফাাংশন ও তত্রণকােতিততক সিীকরে (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: ১ম পত্র- বিলাসী, তাহারেই পরে মরে, ২য় পত্র- উপসর্ গ, উচ্চােরেে বেয়ম,  
English: Adverb & Inversion, Idiom & Phrase, Voice, Narration, Transformation. 

Week-07 

28-Feb-23 Tuesday M-07 অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরণ 

02-Mar-23 Thursday Bio-07 
অধ্যায়-০৭ : ন্গ্নিীজী ও আিৃতিীজী উবিদ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উবিদ শারীরতত্ত্ব (১ি পত্র) 

05-Mar-23 Sunday P-07 অধ্যায়-০২: তির ততেৎ (২য় পত্র) 

06-Mar-23 Wednesday 

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- যরইনণকাট, যফব্রুয়াতর ১৯৬৯, ২য় পত্র- কারক ও তবভতক্ত, বচন, সাংখ্যাবাচক শব্দ ও পাতরভাতিক শব্দ 
English: Tag Question, Group Verb, Synonym & Antonym (I-U), Appropriate Preposition (G-P) 

১০ িািত শ্রিবিককল িবতত পরীক্ষা উপলকক্ষ ৭ িািত শ্রেকক ১১ িািত পযগন্ত ভাতসগতট যরাগ্রাণির সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকণব। 

Week-08 

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

14-Mar-23 Tuesday C-08 
অধ্যায়-০২ :  জজি শ্র ৌগ (অযাকরাকিবিবসবি, হাককল তত্ত্ব, শ্রিন্বজন্ ও তার জাতক,িলুইন্, জজি শ্র ৌকগর 
বিবিয়ার  বিয়াককৌশল, বিকারক, িন্ধন্ বিিাজন্) (২য় পত্র) 

16-Mar-23 Thursday M-08 অধ্যায়-১০: যযাগজীকরে (১ি পত্র) 

19-Mar-23 Sunday Bio-08 
অধ্যায়-০২ : শ্রকাষ বিিাজন্ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : জীিপ্র ুবি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১১ : বজন্তত্ত্ব ও বিিততন্ (২য় পত্র) 

21-Mar-23 Tuesday P-08 অধ্যায়-০৩ : চল ততেৎ (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 পত্র- িানব কলযাে, আঠার বছর বয়স, ২য় পত্র- সিাস, তিয়ার কাল, বাকয সাংণকাচন, বাগ্ধ্ারা,রবাদ্-রবচন 
English: Article & Determiner, Suffix-Prefix, Dangling Modifier, Redundancy. 

Week-09 

23-Mar-23 Thursday P-09 
অধ্যায়-০৭ : যভৌত আণলাকতবজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : আধু্তনক পদ্াথগতবজ্ঞাণনর সূচনা (২য় পত্র) (আাংতশক) 

28-Mar-23 Tuesday C-09 
অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (অযালককন্, অযালবকন্, অযালকাইন্, অযালকাইল হযালাইি, অযারাইল 
হযালাইি,অযালককাহল, ইোর) (২য় পত্র) 

30-Mar-23 Thursday M-09 অধ্যায়-০৮ : তিতততবদ্যা (২য় পত্র) 

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- তসরাজউণদৌলা, িাতস-তপসী, ২য় পত্র- ধ্াতু, রকৃতত-রতযয় 
English: Sentence Correction, One Word Substitution, Pinpoint Error Detection, Analogy, Parallelism 

Week-10 

02-Apr-23 Sunday M-10 অধ্যায়-০৯ : সিতণল বস্তুকোর গতত (২য় পত্র) 

04-Apr-23 Tuesday 
P-10 

অধ্যায়-০৯ : পরিােুর িণেল ও তনউতক্লয়ার পদ্াথগতবজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০ : যসতিকন্ডাক্টর ও ইণলক্ট্রতনক্স (২য় পত্র) 

C-10 অধ্যায়-০২ : জজি শ্র ৌগ (অযালবিহাইি, বককিান্, জজি এবসি ও এর জাতকসিূহ, অযাবিন্) (২য় পত্র) 

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, আতি তকাংবদ্তন্তর কথা বলতছ, ২য় পত্র- বাাংলা ভািার বযাকরতেক শব্দণেতে, রণয়াগ-অপরণয়াগ 
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. 


