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Exam Batch Routine (05-08 Week) 
 
 

 

Week Date Day Daily Exam Syllabus 

Week-05 

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

অধ্যায়-০৩ : চল তড়িৎ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : ভ ৌত আললাকড়িজ্ঞান (২য় পত্র) 

26-Jan-23 Thursday E-02 (50) 

Verb, Gerund & Verbal noun, Participle, Modal auxiliaries, Sub-verb 
agreement, Right form of verbs, Spelling, Synonym & Antonym (E-H), 
Appropriate preposition (C-F) 

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

অধ্যায়-০১ : ক োষ ও এর গঠন (১ম পত্র) 

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

অধ্যায়-০২ : জৈব ক ৌগ (অ্যোলক ন, অ্যোলক ন, অ্যোল োইন, অ্যোল োইল ও অ্যোরোইল হ্যোলোইড, 
অ্যোলক োহ্ল, ইথোর, অ্যোকমন, অ্যোলকডহ্োইড, ক ক োন, জৈব একিড ও এর ৈোত িমূহ্, 
 ো য রীমূলক র শনোক্ত োরী পরীক্ষো) (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 : ভ ৌললর পর্যায়িৃত্ত ধ্ য ও রাসায়ড়নক িন্ধন (রাসায়ড়নক িন্ধন) (১  পত্র) 
অধ্যায়-০৩ : পড়র াণগত রসায়ন (দ্রিলণর ঘন াত্রা ড়নণযলয় ড়িয়ার লযাম্বার্য সূত্র এর আলগ 
পর্যন্ত)  (২য় পত্র) 

2-Feb-23 Thursday GK-02 (50) 

পোক স্তোন আমল (১৯৪৭-১৯৭১),  াষা আলদালন, িাাংলালেলের  ুড়িরু্দ্ধ ও স্বাধ্ীনতা, 
িাাংলালেলের ইড়পলেড, অর্যনীড়ত ও িালের্, িাড়ণেয, আ োড়ন-রপ্তাড়ন, এনড়েও, 
ভর্াগালর্াগ িযিস্থা, ডাক ও ভর্ড়ললর্াগালর্াগ, িাাংলালেলের ড়িখ্যাত প্রড়তষ্ঠানস ূহ, ড়েল্প 
ও সাংসৃ্কড়ত, সাংিােপত্র িাাংলা সাড়হতয, িাাংলালেলের ড়িখ্যাত িযড়িিগয। 

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

অধ্যায়-০৮ : আধু্ড়নক পোর্যড়িজ্ঞালনর সূচনা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : পর াণুর  লডল ও ড়নউড়িয়ার পোর্যড়িজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০ : ভসড় কন্ডাক্টর ও ইললকট্রড়নক্স (২য় পত্র) 

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

অধ্যায়-০১ : প্রোকির কবকিন্নতো ও কেকিকবনযোি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রোকির পকরকিকত (হ্োইড্রো, ঘোিফক িং) (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 উকিদ (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উকিদ শোরীরতত্ত্ব (১ম পত্র) 

9-Feb-23 Thursday 
E-03+04 

(50) 

English-03: Subjunctive and causative, Conditional, Affirmative & 
negative agreement, Tense & Sequence of tense, Idiom & Phrase, 
Synonym & Antonym (I-P), Appropriate preposition (G-K). 
English-04: Voice, Narration, Transformation, Tag question, 
Adjective & Comparison of degrees, Adverb & Inversion, Group 
Verb, Synonym & Antonym (Q-U), Appropriate preposition (L-P). 

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

অধ্যায়-০১ : পড়রলিে রসায়ন (বোয়ুমণ্ডকলর গঠন ও উপোদোন, গযোি, গযোিীয় িূত্রিমূহ্, গযোকির 
গকততত্ত্ব, আদশয গযোি ও বোস্তব গযোি, একিড বৃকি ও এর প্রকত োর, একিড-ক্ষোর মতবোদ, পোকন ও 
পোকন দূষি) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : তড়িৎ রসায়ন (তড়িৎ ভকাষ এর আলগ পর্যন্ত) (২য় পত্র) 

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

অধ্যায়-০৩ : গড়তড়িেযা (১  পত্র)                            অধ্যায়-০৯ : তরঙ্গ (১  পত্র) 
অধ্যায়-০৬ : েযাড় ড়তক আললাকড়িজ্ঞান (২য় পত্র) 

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



 

 

 

 

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

B-04 10 
GK : বোিংলোকদকশর ির, কবল, হ্োওর ও বোাঁও , মোক ,  ৃকষৈ িম্পদ। [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 : বোিংলোকদকশর বনৈিম্পদ, জ্বোলোকন, কবদুযৎবযবস্থো ও খকনৈিম্পদ, মৎিয ও প্রোকিিম্পদ, কশল্প- োরখোনো, কিি প্র ল্প, বোাঁধ ও বনযো 

কনয়ন্ত্রি, পোকন কশোধিোগোর। [Ref: GKE QB, Page (30-32)] 

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

P-04 12 
GK : বোিংলোকদকশর নদ-নদী, পোকন বণ্টন িুকক্ত, প্রো ৃকত  দুক যোগ। [Ref: GKE QB, Page (33-35)] 

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

Week-08 

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

অধ্যায়-০৪ : তড়িৎ প্রিালহর ভচৌম্বক ড়িয়া ও চুম্বকত্ত্ব (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫ : তড়িৎলচৌম্বকীয় আলিে ও পড়রিতযী প্রিাহ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ভেযাড়তড়িযজ্ঞান (২য় পত্র) 

16-Feb-23 Thursday 
E-05+06 

(50) 

English-05: Dangling modifier, Miscellaneous, Phrase & Clause, 
Sentence correction, One word substitution, Synonym & Antonym 
(W-Z), Appropriate preposition (Q-Z). 
English-06: Article & Determiner, Suffix-prefix, Redundancy, 
Pinpoint error detection, Analogy, Parallelism, Sentence completion, 
Literature, Proverb, Translation. 

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

অধ্যায়-০২ : ক োষ কবিোৈন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ৈীবপ্র ুকক্ত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : কৈনতত্ত্ব ও কববতযন (২য় পত্র) 

20-Feb-23 Monday 
C-08 (40) 
GKE (10) 

অধ্যায়-০১ : লযািলরর্ড়রর ড়নরাপে িযিহার (১  পত্র) 
অধ্যায়-০২ : গুণগত রসায়ন (গুণগত ড়িলেষলণ সাধ্ারণ লযািলরর্ড়র পদ্ধড়তস ূহ, ভিা ালর্াগ্রাড়ি) 
(১  পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : রাসায়ড়নক পড়রিতযন (তাপ রসায়ন)  (১  পত্র) 
অধ্যায়-০৫ : ক য ুখ্ী রসায়ন (িোিকপনশন ও ক োয়োগুকলশন, দুকধর শত রো িিং ুকক্ত ও মোখন, 
 য়কলকিৈ ও পোরকফউমোকর) (১  পত্র) 

23-Feb-23 Thursday GK-03 (50) 

োড়তর েনক িঙ্গিনু্ধ ভেখ্  ুড়েির রহ ান,  ুড়িরু্লদ্ধ ভখ্তাি, িাাংলালেেলক স্বীকৃড়ত, 
 ুড়িরু্দ্ধড় ড়ত্তক গ্রন্হ, গান, চলড়িত্র ও  াস্কর্য, ঐড়তহাড়সক স্থান ও েেযনীয় স্থাপনা, 
িাাংলালেলের উলেখ্লর্াগয ও স্মরণীয় ঘর্না, িাাংলালেলের ড়িড় ন্ন চুড়ি ও সনে, 
িাাংলালেলের পররাষ্ট্রনীড়ত ও কূর্ননড়তক ড় েন, ড়িড় ন্ন ড়িশ্ব সাংস্থায় িাাংলালেে, পেক ও 
পুরস্কার, িাাংলালেলের ড়িিা েগৎ, ভসরা ২০, সাংড়িধ্ান ও সাাংড়িধ্াড়নক পেস ূহ, ড়িড় ন্ন 
 ন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার িযিস্থা, ড়ি াগ ও ভেলা পড়রড়চত, োতীয় সাংসে, িাাংলালেলের 
আইন ও ড়িচার ড়ি াগ, ড়িড় ন্ন কড় েন, প্রড়তরক্ষা ও সেস্ত্র িাড়হনী, ড়িশ্বাঙ্গলন িাাংলালেে, 
িাাংলালেলের োতীয় ড়িষয়ািড়ল, োতীয় ও অনযানয ড়েিস, ঐড়তহাড়সক স্থালনর প্রাচীন না , 
িাাংলালেলের র্ত প্রর্ , িৃহত্ত  ও কু্ষদ্রত , পূণযরূপঃ িাাংলালেে, সাম্প্রড়তক োতীয় 
ড়িষয়ািড়ল। 

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

GKE সিলেবাি 



B-05 13 

GK : বোিংলোকদকশর ৈনিিংখযো ও আদমশুমোকর,  উপৈোকত বো কু্ষদ্র নৃকগোষ্ঠী। [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 : বোিংলোকদকশর কশক্ষোবযবস্থো, স্বোস্থয ও কিক ৎিো। [Ref: GKE QB, Page (38-40)] 

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

P-05 15 
GK : বোিংলোকদকশর ইকপকৈড, অ্থযনীকত ও বোকৈ , বোকিৈয, আমদোকন-রপ্তোকন। [Ref: GKE QB, Page (41-43)] 

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

B-06 16 
GK : বযোিংক িং, বীমো ও মুদ্রোবযবস্থো, এনকৈও, ক োগোক োগ বযবস্থো, ডো  ও ক কলক োগোক োগ। [Ref: GKE QB, Page (44-46)] 

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

C-06 17 
GK : বোিংলোকদকশর কবখযোত প্রকতষ্ঠোনিমূহ্, কশল্প ও িিংসৃ্ককত। [Ref: GKE QB, Page (47-49)] 

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

P-06 18 
GK : বোিংলো িিংবোদপত্র, বোিংলো িোকহ্তয। [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 : বোিংলোকদকশর কবখযোত বযকক্তবগয। [Ref: GKE QB, Page (56-57)] 

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

C-07 20 

GK : ঐকতহ্োকি  স্থোন ও দশযনীয় স্থোপনো, বোিংলোকদকশর উকেখক োগয ও স্মরিীয় ঘ নো, বোিংলোকদকশর কবকিন্ন িুকক্ত ও িনদ। [Ref: GKE QB, 

Page (58-60)] 

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

P-07 21 
GK : বোিংলোকদকশর পররোষ্ট্রনীকত ও  ূ ননকত  কমশন, কবকিন্ন কবশ্ব িিংস্থোয় বোিংলোকদশ, পদ  ও পুরস্কোর। [Ref: GKE QB, Page (61-62)] 

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

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

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

C-08 23 

GK : িিংকবধোন ও িোিংকবধোকন  পদিমূহ্, কবকিন্ন মন্ত্রিোলয়। [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 : স্থোনীয় ির োর বযবস্থো, কবিোগ ও কৈলো পকরকিকত, ৈোতীয় িিংিদ। [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) 

 


