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Lecture QB SL. GKE Daily Exam Syllabus (Ref: GKE Question Bank) 

B-09 25 GK : বাাংলাদেদের আইন ও ববচার ববভাগ, বববভন্ন কবিেন, প্রবিরক্ষা ও সেস্ত্র বাবিনী। [Ref: GKE QB, Page (72-73)] 

English : Analogy [Ref: GKE QB, Page (254-256)] 

C-09 26 
GK : ববশ্বাঙ্গদন বাাংলাদেে, বাাংলাদেদের জািীয় ববষয়াববল, জািীয় ও অনযনয বেবস। [Ref: GKE QB, Page (74-76)] 
English : Parallelism, Sentence completion [Ref: GKE QB, Page (257-259)] 

B-10 27 GK : ঐবিিাবসক স্থাদনর প্রাচীন নাি, বাাংলাদেদের প্রথি, বৃিত্তি ও কু্ষদ্রিি, পূর্ণরূপ: বাাংলাদেে। [Ref: GKE QB, Page (77-79)] 

English : Literature [Ref: GKE QB, Page (260-264)] 

C-10 28 
GK : টবগত বছসরর প্রশ্নেমূহ (Medical + Dental) [Ref: মমটিসেল প্রশ্নব্াাংে: বাাংলাসেশ টবষয়াবটল প্রশ্ন নাং ১-৮০]  
English : All Previous questions (Medical + Dental) [Medical Question Bank: Noun-Correction of Sentence]  

B-11 - GK : টবগত বছসরর প্রশ্নেমূহ (30th to 44th BCS) [Ref: GKE QB, Page (129-152)] 

English : All Previous questions of BCS preliminary (30th to 44th) [Ref: GKE QB, Page (265-283)] 

B-12 - 
GK : টবগত বছসরর প্রশ্নেমূহ (Medical + Dental) [Ref: মমটিসেল প্রশ্নব্াাংে: বাাংলাসেশ টবষয়াবটল প্রশ্ন নাং ৮১-১৫৬]  
English : All Previous questions (Medical + Dental) [Medical Question Bank: Transformation of sentence-
Miscellaneous]  

 

Date & 
Day 

Online Class Class Time Syllabus 
Online Daily 

Exam 

20-Jan-23 
Friday 

B-09 
Part-01 10am-12pm 

অধ্্ায়-০৬ : িানব োরীরিত্ত্ব : বজণয ও বনষ্কােন (২য় পত্র) 
অধ্্ায়-১২ : িানব োরীরিত্ত্ব : প্রাবর্র আচরর্ (২য় পত্র) - 

Part-02 3pm-5pm অধ্্ায়-১০ : িানবদেদির প্রবিরক্ষা (২য় পত্র) 

27-Jan-23 
Friday 

C-09 

Part-01 10am-12pm 
অধ্্ায়-০১ : পটরসবশ রোয়ন (গযাস বসবলন্ডারজািকরর্ ও িরলীকরর্, নাইদরাদজন বিদেেন, 
বায়ুেূষর্, বিনিাউজ ও এর প্রভাব, আদসণবনক েূষর্, ভারী ধািুর েূষর্, দ্রবর্) (২য় পত্র) B-09 (40) 

GKE (10) 
Part-02 3pm-5pm 

অধ্্ায়-০২ : জৈব রোয়ন (টিোটরন, নাইসরাটিোটরন, মিিল, প্ারাটেিামল, জৈব ম ৌসগর 
টবশুদ্ধতা টনর্ণয়, পটলমার ও প্লাটিটেটি, জেনটিন ৈীবসন জৈব ম ৌসগর গুরুত্ব) (২য় পত্র) 

03-Feb-23 
Friday 

B-10 

Part-01 10am-12pm অধ্্ায়-০৩ :  ককাষ রসায়ন (১ি পত্র)( কাদবণািাইদেট,অযাবিদনা এবসড ও কপ্রাবটন) 
C-09 (40) 
GKE (10) Part-02 3pm-5pm 

অধ্্ায়-০৩ : ককাষ রসায়ন (১ি পত্র) (বলবপড, এনজাইি)  
অধ্্ায়-১২ :  জীদবর পবরদবে, ববস্তার ও সাংরক্ষর্ (১ি পত্র) 

10-Feb-23 
Friday 

C-10 
Part-01 10am-12pm 

অধ্্ায়-০৩ : পটরমার্গত রোয়ন (দ্রবসর্র ঘনমাত্রা টনর্ণসয় টবয়ার ল্াম্বািণ েূত্র, 
পারমার্টবে মশাষর্ বর্ণাটল)  (২য় পত্র) 
অধ্্ায়-০৪ : তটিৎ রোয়ন (তটিৎ মোষ, টরচাসৈণবল ব্ািাটর, ফুসয়ল মেল ও এর 
প্রোরসেে) (২য় পত্র) 

B-10 (40) 
GKE (10) 

Part-02 3pm-5pm অধ্্ায়-০৫ : অর্ণননটতে রোয়ন (২য় পত্র) 

17-Feb-23 
Friday 

B-11 

Part-01 10am-12pm 
অধ্্ায়-০৮ :  িানব োরীরিত্ত্ব : সিন্বয় ও বনয়ন্ত্রর্ (২য় পত্র) (স্নায়ববক সিন্বয়, িানব 
সাংদবেী অাংগ) C-10 (40) 

GKE (10) 
Part-02 3pm-5pm 

অধ্্ায়-০৮ :   িানব োরীরিত্ত্ব : সিন্বয় ও বনয়ন্ত্রর্ (২য় পত্র) (রাসায়বনক সিন্বয়) 
অধ্্ায়-০৯ :  িানব জীবদনর ধারাবাবিকিা (২য় পত্র) 

20-Feb-23 
Monday 

B-12 

Part-01 10am-12pm অধ্্ায়-১০ : উবিে প্রজনন (১ি পত্র) 
B-11 (40) 
GKE (10) Part-02 3pm-5pm 

অধ্্ায়-০৫ : শেবাল ও ছত্রাক (১ি পত্র) 
অধ্্ায়-০৬ : ব্রাদয়ািাইটা ও কটবরদডািাইটা (১ি পত্র)  

21-Feb-23 
Tuesday 

- - - - B-12 (40) 
GKE (10) 


