
Unmesh Medical & Dental Admission Care 
Medical Admission Program-2022 

Exam Batch Routine (04-08 Week) 
 

 

 

Week Date Day Daily Exam Syllabus 

Week-04 

21-Jan-23 Saturday 
C-04 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০২ : জৈব য ৌগ (জৈব য ৌগ ও তার যেণিণবভাগ, সমগগাত্রীয় যেণি, কা যকরীমূলক, 
সমািুতা, নামকরি, অ্যাগরাগমণিণসণি, হাগকল তত্ত্ব, যবনণৈন ও তার ৈাতক, জৈব য ৌগগর ণবণিয়ার  
ণিয়াগকৌশল, ণবকারক, বন্ধন ণবভাৈন) (২য় পত্র) 

23-Jan-23 Monday 
P-04 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৭ : পদার্থের গাঠনিক ধ্র্ে (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : পর্োবৃত্ত গনি (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-১০ : আদর্ে গযাস ও গযার্সর গনিিত্ত্ব (১র্ পত্র) 

24-Jan-23 Tuesday Medical Standard Weekly Exam-04 : (B4+C4+P4+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-05 

25-Jan-23 Wednesday 
P-05 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৩ : চল িনিৎ (২য় পত্র)                  অধ্যায়-০৭ : ভ ৌি আর্লাকনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

28-Jan-23 Saturday 
B-05 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : যকাষ ও এর গঠন (১ম পত্র) 

30-Jan-23 Monday 
C-05 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০২ : জৈব য ৌগ (অ্যালগকন, অ্যালণকন, অ্যালকাইন, অ্যালকাইল ও অ্যারাইল হযালাইড, 
অ্যালগকাহল, ইথার, অ্যাণমন, অ্যালণডহাইড, ণকগিান, জৈব এণসড ও এর ৈাতকসমূহ, 
কা যকরীমূলগকর শনাক্তকারী পরীক্ষা) (২য় পত্র)  

31-Jan-23 Tuesday Medical Standard Weekly Exam-05 : (B5+C5+P5+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-06 

1-Feb-23 Wednesday 
C-06 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৩ : ভর্ৌর্লর পর্োয়বৃত্ত ধ্র্ে ও রাসায়নিক বন্ধি (রাসায়নিক বন্ধি) (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৩ : পনরর্াণগি রসায়ি (দ্রবর্ণর ঘির্াত্রা নিণের্য় নবয়ার লযাম্বার্ে সূত্র এর আর্গ 
পর্েন্ত)  (২য় পত্র) 

4-Feb-23 Saturday 
P-06 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্নিক পদাথেনবজ্ঞার্ির সূচিা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : পরর্াণুর র্র্েল ও নিউনিয়ার পদাথেনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০ : ভসনর্কন্ডাক্টর ও ইর্লকট্রনিক্স (২য় পত্র) 

6-Feb-23 Monday 
B-06 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : প্রাণির ণবণভন্নতা ও যেণিণবনযাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাণির পণরণিণত (হাইড্রা, ঘাসফণ িং) (২য় পত্র) 

7-Feb-23 Tuesday Medical Standard Weekly Exam-06 (B6+C6+P6+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-07 

8-Feb-23 Wednesday 
B-07 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৭ : নগ্নবীৈী ও আবৃতবীৈী উণিদ (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উণিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) 

11-Feb-23 Saturday 
C-07 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : পনরর্বর্ রসায়ি (বায়ুমণ্ডগলর গঠন ও উপাদান, গযাস, গযাসীয় সূত্রসমূহ, গযাগসর 
গণততত্ত্ব, আদশয গযাস ও বাস্তব গযাস, এণসড বৃণি ও এর প্রণতকার, এণসড-ক্ষার মতবাদ, পাণন ও 
পাণন দূষি) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : িনিৎ রসায়ি (িনিৎ ভকাষ এর আর্গ পর্েন্ত) (২য় পত্র) 

13-Feb-23 Monday 
P-07 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৩ : গনিনবদযা (১র্ পত্র)                            অধ্যায়-০৯ : িরঙ্গ (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৬ : জ্যানর্নিক আর্লাকনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

14-Feb-23 Tuesday Medical Standard Weekly Exam-07 (B7+C7+P7+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-08 

15-Feb-23 Wednesday 
P-08 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৪ : িনিৎ প্রবার্ের ভচৌম্বক নিয়া ও চুম্বকত্ত্ব (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫ : িনিৎর্চৌম্বকীয় আর্বর্ ও পনরবিেী প্রবাে (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ভজ্যানিনবেজ্ঞাি (২য় পত্র) 

18-Feb-23 Saturday 
B-08 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০২ : যকাষ ণবভাৈন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ৈীবপ্র ুণক্ত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ণৈনতত্ত্ব ও ণববতযন (২য় পত্র) 

22-Feb-23 Wednesday 
C-08 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : লযাবর্রর্নরর নিরাপদ বযবোর (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০২ : গুণগি রসায়ি (গুণগি নবর্েষর্ণ সাধ্ারণ লযাবর্রর্নর পদ্ধনিসরূ্ে, ভিার্ার্র্াগ্রানি) 
(১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : রাসায়নিক পনরবিেি (িাপ রসায়ি)  (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৫ : কর্েরু্খী রসায়ি (সাসগপনশন ও যকায়াগুগলশন, দুগের শতকরা সিং ুণক্ত ও মাখন, 
িয়গলণিৈ ও পারণফউমাণর) (১র্ পত্র) 

23-Feb-23 Thursday Medical Standard Weekly Exam-08 (B8+C8+P8+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 



 

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

B-04 10 
GK : বািংলাগদগশর ির, ণবল, হাওর ও বাাঁও , মাণি, কৃণষৈ সম্পদ। [Ref: GKE QB, Page (28-29)] 

English : Tense & Sequence of Tenses, Appropriate preposition (C, D). [Ref: GKE QB, Page (183-187)]   

C-04 11 

GK : বািংলাগদগশর বনৈসম্পদ, জ্বালাণন, ণবদুযৎবযবস্থা ও খণনৈসম্পদ, মৎসয ও প্রাণিসম্পদ, ণশল্প-কারখানা, যসি প্রকল্প, বাাঁে ও বনযা 

ণনয়ন্ত্রি, পাণন যশােিাগার। [Ref: GKE QB, Page (30-32)] 

English : Spelling, Appropriate preposition (E, F). [Ref: GKE QB, Page (188-191)] 

P-04 12 
GK : বািংলাগদগশর নদ-নদী, পাণন বণ্টন িুণক্ত, প্রাকৃণতক দুগ যাগ। [Ref: GKE QB, Page (33-35)] 

English : Verb, Gerund & Verbal Noun, Synonym & Antonym (I – L). [Ref: GKE QB, Page (192-195)] 

B-05 13 

GK : বািংলাগদগশর ৈনসিংখযা ও আদমশুমাণর,  উপৈাণত বা কু্ষদ্র নৃগগাষ্ঠী। [Ref: GKE QB, Page (36-37)] 

English : Subjunctive and Causative, Conditionals, Affirmative & Negative Agreement, Inversion, Synonym & Antonym 

(M - P). [Ref: GKE QB, Page (196-199)] 

C-05 14 
GK : বািংলাগদগশর ণশক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও ণিণকৎসা। [Ref: GKE QB, Page (38-40)] 

English : Idiom & Phrase, Appropriate preposition (G – K). [Ref: GKE QB, Page (200-205)] 

P-05 15 
GK : বািংলাগদগশর ইণপগৈড, অ্থযনীণত ও বাগৈি, বাণিৈয, আমদাণন-রপ্তাণন। [Ref: GKE QB, Page (41-43)] 

English : Voice change, Synonym & Antonym (Q, R). [Ref: GKE QB, Page (206-211)] 

B-06 16 
GK : বযািংণকিং, বীমা ও মুদ্রাবযবস্থা, এনণৈও, য াগাগ াগ বযবস্থা, ডাক ও যিণলগ াগাগ াগ। [Ref: GKE QB, Page (44-46)] 

English : Narration, Synonym & Antonym (S, T, U). [Ref: GKE QB, Page (212-217)] 

C-06 17 
GK : বািংলাগদগশর ণবখযাত প্রণতষ্ঠানসমূহ, ণশল্প ও সিংসৃ্কণত। [Ref: GKE QB, Page (47-49)] 

English : Transformation, Appropriate preposition (L, M, N). [Ref: GKE QB, Page (218-221)] 

P-06 18 
GK : বািংলা সিংবাদপত্র, বািংলা সাণহতয। [Ref: GKE QB, Page (50-55)] 

English : Tag Question, Group Verb, Appropriate preposition (O, P).  [Ref: GKE QB, Page (222-225)] 

B-07 19 
GK : বািংলাগদগশর ণবখযাত বযণক্তবগয। [Ref: GKE QB, Page (56-57)] 

English : Proverb, Translation. [Ref: GKE QB, Page (226-233)] 

C-07 20 

GK : ঐণতহাণসক স্থান ও দশযনীয় স্থাপনা, বািংলাগদগশর উগেখগ াগয ও স্মরিীয় ঘিনা, বািংলাগদগশর ণবণভন্ন িুণক্ত ও সনদ। [Ref: GKE QB, 

Page (58-60)] 

English : Dangling Modifier, Miscellaneous, Synonym & Antonym (V – Z). [Ref: GKE QB, Page (234-236)] 

P-07 21 
GK : বািংলাগদগশর পররাষ্ট্রনীণত ও কূিননণতক ণমশন, ণবণভন্ন ণবশ্ব সিংস্থায় বািংলাগদশ, পদক ও পুরস্কার। [Ref: GKE QB, Page (61-62)] 

English : Sentence Correction-01 [Ref: GKE QB, Page (237-241)] 

B-08 22 
GK : বািংলাগদগশর িী াৈগৎ, যসরা ২০। [Ref: GKE QB, Page (63-64)] 

English : Sentence Correction-02 [Ref: GKE QB, Page (242-246)] 

C-08 23 

GK : সিংণবোন ও সািংণবোণনক পদসমূহ, ণবণভন্ন মন্ত্রিালয়। [Ref: GKE QB, Page (65-68)] 

English : Pin Point Error Detection, Appropriate preposition (Q – Z)  

[Ref: GKE QB, Page (247-249)] 

P-08 24 
GK : স্থানীয় সরকার বযবস্থা, ণবভাগ ও যৈলা পণরণিণত, ৈাতীয় সিংসদ। [Ref: GKE QB, Page (69-71)] 

English : One word substitution. [Ref: GKE QB, Page (250-253)] 

 

N.B.: Medical Daily Exam MCQ (50×1=50); Time: 20 min. (Subjective-40 + GKE-10) 

 
 



Unmesh Medical & Dental Admission Care 
Medical Admission Program-2022 

Exam Batch Routine (04-08 Week) 
 

 

 

Week Date Day Daily Exam Syllabus 

Week-04 

22-Jan-23 Sunday 
C-04 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০২ : জৈব য ৌগ (জৈব য ৌগ ও তার যেণিণবভাগ, সমগগাত্রীয় যেণি, কা যকরীমূলক, 
সমািুতা, নামকরি, অ্যাগরাগমণিণসণি, হাগকল তত্ত্ব, যবনণৈন ও তার ৈাতক, জৈব য ৌগগর ণবণিয়ার  
ণিয়াগকৌশল, ণবকারক, বন্ধন ণবভাৈন) (২য় পত্র) 

24-Jan-23 Tuesday 
P-04 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৭ : পদার্থের গাঠনিক ধ্র্ে (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : পর্োবৃত্ত গনি (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-১০ : আদর্ে গযাস ও গযার্সর গনিিত্ত্ব (১র্ পত্র) 

25-Jan-23 Wednesday Medical Standard Weekly Exam-04 (B4+C4+P4+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-05 

26-Jan-23 Thursday 
P-05 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৩ : চল িনিৎ (২য় পত্র)      অধ্যায়-০৭ : ভ ৌি আর্লাকনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

29-Jan-23 Sunday 
B-05 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : যকাষ ও এর গঠন (১ম পত্র) 

31-Jan-23 Tuesday 
C-05 (40)  
GKE (10) 

অধ্যায়-০২ : জৈব য ৌগ (অ্যালগকন, অ্যালণকন, অ্যালকাইন, অ্যালকাইল ও অ্যারাইল হযালাইড, 
অ্যালগকাহল, ইথার, অ্যাণমন, অ্যালণডহাইড, ণকগিান, জৈব এণসড ও এর ৈাতকসমূহ, 
কা যকরীমূলগকর শনাক্তকারী পরীক্ষা) (২য় পত্র) 

01-Feb-23 Wednesday Medical Standard Weekly Exam-05 (B5+C5+P5+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-06 

2-Feb-23 Thursday 
C-06 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৩ : ভর্ৌর্লর পর্োয়বৃত্ত ধ্র্ে ও রাসায়নিক বন্ধি (রাসায়নিক বন্ধি) (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৩ : পনরর্াণগি রসায়ি (দ্রবর্ণর ঘির্াত্রা নিণের্য় নবয়ার লযাম্বার্ে সূত্র এর আর্গ 
পর্েন্ত)  (২য় পত্র) 

5-Feb-23 Sunday 
P-06 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৮ : আধু্নিক পদাথেনবজ্ঞার্ির সূচিা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : পরর্াণুর র্র্েল ও নিউনিয়ার পদাথেনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০ : ভসনর্কন্ডাক্টর ও ইর্লকট্রনিক্স (২য় পত্র) 

7-Feb-23 Tuesday 
B-06 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : প্রািীর ণবণভন্নতা ও যেণিণবনযাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রািীর পণরণিণত (হাইড্রা, ঘাসফণ িং) (২য় পত্র) 

8-Feb-23 Wednesday Medical Standard Weekly Exam-06 (B6+C6+P6+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-07 

9-Feb-23 Thursday 
B-07 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৭ : নগ্নবীৈী ও আবৃতবীৈী উণিদ (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উণিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) 

12-Feb-23 Sunday 
C-07 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : পনরর্বর্ রসায়ি (বায়ুমণ্ডগলর গঠন ও উপাদান, গযাস, গযাসীয় সূত্রসমূহ, গযাগসর 
গণততত্ত্ব, আদশয গযাস ও বাস্তব গযাস, এণসড বৃণি ও এর প্রণতকার, এণসড-ক্ষার মতবাদ, পাণন ও 
পাণন দূষি) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : িনিৎ রসায়ি (িনিৎ ভকাষ এর আর্গ পর্েন্ত) (২য় পত্র) 

14-Feb-23 Tuesday 
P-07 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৩ : গনিনবদযা (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : িরঙ্গ (১র্ পত্র) 
অধ্যায়-০৬ : জ্যানর্নিক আর্লাকনবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

15-Feb-23 Wednesday Medical Standard Weekly Exam-07 (B7+C7+P7+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 

Week-08 

16-Feb-23 Thursday 
P-08 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০৪ : িনিৎ প্রবার্ের ভচৌম্বক নিয়া ও চুম্বকত্ত্ব (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫ : িনিৎর্চৌম্বকীয় আর্বর্ ও পনরবিেী প্রবাে (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ভজ্যানিনবেজ্ঞাি (২য় পত্র) 

19-Feb-23 Sunday 
B-08 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০২ : যকাষ ণবভাৈন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ৈীবপ্র ুণক্ত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ণৈনতত্ত্ব ও ণববতযন (২য় পত্র) 

22-Feb-23 Wednesday Medical Standard Weekly Exam-08 (B8+C8+P8+GK+E) MCQ (100×1=100): 55 Min. 



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

B-04 10 
GK : বািংলাগদগশর ির, ণবল, হাওর ও বাাঁও , মাণি, কৃণষৈ সম্পদ। [Ref: GKE QB, Page (28-29)] 

English : Tense & Sequence of Tenses, Appropriate preposition (C, D). [Ref: GKE QB, Page (183-187)]   

C-04 11 

GK : বািংলাগদগশর বনৈসম্পদ, জ্বালাণন, ণবদুযৎবযবস্থা ও খণনৈসম্পদ, মৎসয ও প্রাণিসম্পদ, ণশল্প-কারখানা, যসি প্রকল্প, বাাঁে ও বনযা 

ণনয়ন্ত্রি, পাণন যশােিাগার। [Ref: GKE QB, Page (30-32)] 

English : Spelling, Appropriate preposition (E, F). [Ref: GKE QB, Page (188-191)] 

P-04 12 
GK : বািংলাগদগশর নদ-নদী, পাণন বণ্টন িুণক্ত, প্রাকৃণতক দুগ যাগ। [Ref: GKE QB, Page (33-35)] 

English : Verb, Gerund & Verbal Noun, Synonym & Antonym (I – L). [Ref: GKE QB, Page (192-195)] 

B-05 13 

GK : বািংলাগদগশর ৈনসিংখযা ও আদমশুমাণর,  উপৈাণত বা কু্ষদ্র নৃগগাষ্ঠী। [Ref: GKE QB, Page (36-37)] 

English : Subjunctive and Causative, Conditionals, Affirmative & Negative Agreement, Inversion, Synonym & Antonym 

(M - P). [Ref: GKE QB, Page (196-199)] 

C-05 14 
GK : বািংলাগদগশর ণশক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থয ও ণিণকৎসা। [Ref: GKE QB, Page (38-40)] 

English : Idiom & Phrase, Appropriate preposition (G – K). [Ref: GKE QB, Page (200-205)] 

P-05 15 
GK : বািংলাগদগশর ইণপগৈড, অ্থযনীণত ও বাগৈি, বাণিৈয, আমদাণন-রপ্তাণন। [Ref: GKE QB, Page (41-43)] 

English : Voice change, Synonym & Antonym (Q, R). [Ref: GKE QB, Page (206-211)] 

B-06 16 
GK : বযািংণকিং, বীমা ও মুদ্রাবযবস্থা, এনণৈও, য াগাগ াগ বযবস্থা, ডাক ও যিণলগ াগাগ াগ। [Ref: GKE QB, Page (44-46)] 

English : Narration, Synonym & Antonym (S, T, U). [Ref: GKE QB, Page (212-217)] 

C-06 17 
GK : বািংলাগদগশর ণবখযাত প্রণতষ্ঠানসমূহ, ণশল্প ও সিংসৃ্কণত। [Ref: GKE QB, Page (47-49)] 

English : Transformation, Appropriate preposition (L, M, N). [Ref: GKE QB, Page (218-221)] 

P-06 18 
GK : বািংলা সিংবাদপত্র, বািংলা সাণহতয। [Ref: GKE QB, Page (50-55)] 

English : Tag Question, Group Verb, Appropriate preposition (O, P).  [Ref: GKE QB, Page (222-225)] 

B-07 19 
GK : বািংলাগদগশর ণবখযাত বযণক্তবগয। [Ref: GKE QB, Page (56-57)] 

English : Proverb, Translation. [Ref: GKE QB, Page (226-233)] 

C-07 20 

GK : ঐণতহাণসক স্থান ও দশযনীয় স্থাপনা, বািংলাগদগশর উগেখগ াগয ও স্মরিীয় ঘিনা, বািংলাগদগশর ণবণভন্ন িুণক্ত ও সনদ। [Ref: GKE QB, 

Page (58-60)] 

English : Dangling Modifier, Miscellaneous, Synonym & Antonym (V – Z). [Ref: GKE QB, Page (234-236)] 

P-07 21 
GK : বািংলাগদগশর পররাষ্ট্রনীণত ও কূিননণতক ণমশন, ণবণভন্ন ণবশ্ব সিংস্থায় বািংলাগদশ, পদক ও পুরস্কার। [Ref: GKE QB, Page (61-62)] 

English : Sentence Correction-01 [Ref: GKE QB, Page (237-241)] 

B-08 22 
GK : বািংলাগদগশর িী াৈগৎ, যসরা ২০। [Ref: GKE QB, Page (63-64)] 

English : Sentence Correction-02 [Ref: GKE QB, Page (242-246)] 

C-08 23 

GK : সিংণবোন ও সািংণবোণনক পদসমূহ, ণবণভন্ন মন্ত্রিালয়। [Ref: GKE QB, Page (65-68)] 

English : Pin Point Error Detection, Appropriate preposition (Q – Z)  

[Ref: GKE QB, Page (247-249)] 

P-08 24 
GK : স্থানীয় সরকার বযবস্থা, ণবভাগ ও যৈলা পণরণিণত, ৈাতীয় সিংসদ। [Ref: GKE QB, Page (69-71)] 

English : One word substitution. [Ref: GKE QB, Page (250-253)] 
 

N.B.: Medical Daily Exam MCQ (50×1=50); Time: 20 min. (Subjective-40 + GKE-10) 

 


