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Week Date Day Class Syllabus Daily Exam 

Week-05 

25-Jan-23 Wednesday B-05 অধ্যায়-০১ : থকাষ ও এর গঠন (১ম পত্র) P-05 (40) 
GKE (10) 

26-Jan-23 Thursday GK-02 

পাচকস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১), ভাষা আন্দালন, বাাংলান্েন্ের মুক্তিযুদ্ধ 
ও স্বাধ্ীনতা, বাাংলান্েন্ের ইক্তিন্েড, অর্থনীক্তত ও বান্েট, বাক্তিেয, 
আমোক্তন-রপ্তাক্তন, এনক্তেও, যযাগান্যাগ বযবস্থা, ডাক ও যটক্তলন্যাগান্যাগ, 
বাাংলান্েন্ের ক্তবখ্যাত প্রক্ততষ্ঠানসমূহ, ক্তেল্প ও সাংসৃ্কক্তত, সাংবােিত্র বাাংলা 
সাক্তহতয, বাাংলান্েন্ের ক্তবখ্যাত বযক্তিবগথ। 

E-02 (50) 

28-Jan-23 Saturday C-05 

অধ্যায়-০২ : জৈি থর্ৌগ (অযালসকন, অযালচকন, অযালকাইন, অযালকাইল ও 
অযারাইল হ্যালাইড, অযালসকাহ্ল, ইোর, অযাচমন, অযালচডহ্াইড, চকসটান, 
জৈি এচেড ও এর ৈাতকেমূহ্, কার্সকরীমূলসকর শনাক্তকারী পরীক্ষা) 
(২য় পত্র)  

B-05 (40) 
GKE (10) 

30-Jan-23 Monday C-06 

অধ্যায়-০৩ : যমৌন্লর িযথায়বৃত্ত ধ্মথ ও রাসায়ক্তনক বন্ধন (রাসায়ক্তনক বন্ধন) (১ম 
িত্র) 
অধ্যায়-০৩ : িক্তরমািগত রসায়ন (দ্রবন্ির ঘনমাত্রা ক্তনিথন্য় ক্তবয়ার 
লযাম্বাটথ সূত্র এর আন্গ িযথন্ত) (২য় িত্র)  

C-05 (40) 
GKE (10) 

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

Week-06 

1-Feb-23 Wednesday P-06 

অধ্যায়-০৮ : আধু্ক্তনক িোর্থক্তবজ্ঞান্নর সূচনা (২য় িত্র) 
অধ্যায়-০৯ : িরমািুর মন্ডল ও ক্তনউক্তিয়ার িোর্থক্তবজ্ঞান (২য় িত্র) 
অধ্যায়-১০ : যসক্তমকন্ডাক্টর ও ইন্লকট্রক্তনক্স (২য় িত্র) 

C-06 (40) 
GKE (10) 

2-Feb-23 Thursday 

E-03 

Subjunctive and causative, Conditional, Affirmative & 
negative agreement, Tense & Sequence of tense, Idiom & 
Phrase, Synonym & Antonym (I-P), Appropriate 
preposition (G-K). 

GK-02 (50) 

E-04 

Voice, Narration, Transformation, Tag question, Adjective 
& Comparison of degrees, Adverb & Inversion, Group 
Verb, Synonym & Antonym (Q-U), Appropriate preposition 
(L-P).  

4-Feb-23 Saturday B-06 
অধ্যায়-০১ : প্রাচির চিচভন্নতা ও থেচিচিনযাে (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২ : প্রাচির পচরচিচত (হ্াইড্রা, ঘােফচ ং) (২য় পত্র) 

P-06 (40) 
GKE (10) 

6-Feb-23 Monday B-07 
অধ্যায়-০৭ : নগ্নিীৈী ও আিৃতিীৈী উচিদ (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : উচিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) 

B-06 (40) 
GKE (10) 

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



Week-07 

8-Feb-23 Wednesday C-07 

অধ্যায়-০১ : িক্তরন্বে রসায়ন (িায়ুমণ্ডসলর গঠন ও উপাদান, গযাে, গযােীয় 
েূত্রেমূহ্, গযাসের গচততত্ত্ব, আদশস গযাে ও িাস্তি গযাে, এচেড িৃচি ও এর 
প্রচতকার, এচেড-ক্ষার মতিাদ, পাচন ও পাচন দূষি) (২য় িত্র) 
অধ্যায়-০৪ : তক্তিৎ রসায়ন (তক্তিৎ যকাষ এর আন্গ িযথন্ত) (২য় িত্র) 

B-07 (40) 
GKE (10) 

9-Feb-23 Thursday 

E-05 

Dangling modifier, Miscellaneous, Phrase & Clause, Sentence 
correction, One word substitution, Synonym & Antonym (W-
Z), Appropriate preposition (Q-Z). E-03+04 

(50) 

E-06 

Article & Determiner, Suffix-prefix, Redundancy, Pinpoint 
error detection, Analogy, Parallelism, Sentence completion, 
Literature, Proverb, Translation. 

11-Feb-23 Saturday P-07 

অধ্যায়-০৩ : গক্ততক্তবেযা (১ম িত্র) 
 অধ্যায়-০৯ : তরঙ্গ (১ম িত্র) 
অধ্যায়-০৬ : েযাক্তমক্ততক আন্লাকক্তবজ্ঞান (২য় িত্র) 

C-07 (40) 
GKE (10) 

13-Feb-23 Monday P-08 

অধ্যায়-০৪ : তক্তিৎ প্রবান্হর যচৌম্বক ক্তিয়া ও চুম্বকত্ত্ব (২য় িত্র) 
অধ্যায়-০৫ : তক্তিৎন্চৌম্বকীয় আন্বে ও িক্তরবতথী প্রবাহ (২য় িত্র) 
অধ্যায়-১১ : যেযাক্ততক্তবথজ্ঞান (২য় িত্র) 

P-07 (40) 
GKE (10) 

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

Week-08 

15-Feb-23 Wednesday B-08 

অধ্যায়-০২ : থকাষ চিভাৈন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : ৈীিপ্ররু্চক্ত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১ : চৈনতত্ত্ব ও চিিতসন (২য় পত্র) 

P-08 (40) 
GKE (10) 

16-Feb-23 Thursday GK-03 

োক্ততর েনক বঙ্গবনু্ধ যেখ্ মুক্তেবর রহমান, মুক্তিযুন্দ্ধ যখ্তাব, বাাংলান্েেন্ক 
স্বীকৃক্তত, মুক্তিযুদ্ধক্তভক্তত্তক গ্রন্হ, গান, চলক্তিত্র ও ভাস্কযথ, ঐক্ততহাক্তসক স্থান ও 
েেথনীয় স্থািনা, বাাংলান্েন্ের উন্েখ্ন্যাগয ও স্মরিীয় ঘটনা, বাাংলান্েন্ের 
ক্তবক্তভন্ন চুক্তি ও সনে, বাাংলান্েন্ের িররাষ্ট্রনীক্তত ও কূটননক্ততক ক্তমেন, ক্তবক্তভন্ন 
ক্তবশ্ব সাংস্থায় বাাংলান্েে, িেক ও িুরস্কার, বাাংলান্েন্ের ক্তিিা েগৎ, যসরা 
২০, সাংক্তবধ্ান ও সাাংক্তবধ্াক্তনক িেসমূহ, ক্তবক্তভন্ন মন্ত্রিালয়, স্থানীয় সরকার 
বযবস্থা, ক্তবভাগ ও যেলা িক্তরক্তচত, োতীয় সাংসে, বাাংলান্েন্ের আইন ও 
ক্তবচার ক্তবভাগ, ক্তবক্তভন্ন কক্তমেন, প্রক্ততরক্ষা ও সেস্ত্র বাক্তহনী, ক্তবশ্বাঙ্গন্ন 
বাাংলান্েে, বাাংলান্েন্ের োতীয় ক্তবষয়াবক্তল, োতীয় ও অনযানয ক্তেবস, 
ঐক্ততহাক্তসক স্থান্নর প্রাচীন নাম, বাাংলান্েন্ের যত প্রর্ম, বৃহত্তম ও কু্ষদ্রতম, 
িূিথরূিঃ বাাংলান্েে, সাম্প্রক্ততক োতীয় ক্তবষয়াবক্তল। 

E-05+06 
(50) 

18-Feb-23 Saturday C-08 

অধ্যায়-০১ : লযাবন্রটক্তরর ক্তনরািে বযবহার (১ম িত্র) 
অধ্যায়-০২ : গুিগত রসায়ন (গুিগত ক্তবন্েষন্ি সাধ্ারি লযাবন্রটক্তর 
িদ্ধক্ততসমূহ, যিামান্টাগ্রাক্তি) (১ম িত্র) 
অধ্যায়-০৪ : রাসায়ক্তনক িক্তরবতথন (তাি রসায়ন)  (১ম িত্র) 
অধ্যায়-০৫ : কমথমুখ্ী রসায়ন (োেসপনশন ও থকায়াগুসলশন, দুসের শতকরা 
েংরু্চক্ত ও মাখন, টয়সলচিৈ ও পারচফউমাচর) (১ম িত্র) 

B-08 (40) 
GKE (10) 

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

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

23-Feb-23 Thursday Medical Standard Weekly Exam-08 (Online): (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 : িাংলাসদসশর ির, চিল, হ্াওর ও িাাঁও , মাচট, কৃচষৈ ে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 : িাংলাসদসশর িনৈেম্পদ, জ্বালাচন, চিদুযৎিযিস্থা ও খচনৈেম্পদ, মৎেয ও প্রাচিেম্পদ, চশল্প-কারখানা, থেি প্রকল্প, িাাঁে ও িনযা 
চনয়ন্ত্রি, পাচন থশােিাগার। [Ref: GKE QB, Page (30-32)] 

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

P-04 12 
GK : িাংলাসদসশর নদ-নদী, পাচন িণ্টন িুচক্ত, প্রাকৃচতক দুসর্সাগ। [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 : িাংলাসদসশর ৈনেংখযা ও আদমশুমাচর,  উপৈাচত িা কু্ষদ্র নৃসগাষ্ঠী। [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 : িাংলাসদসশর চশক্ষািযিস্থা, স্বাস্থয ও চিচকৎো। [Ref: GKE QB, Page (38-40)] 

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

P-05 15 
GK : িাংলাসদসশর ইচপসৈড, অেসনীচত ও িাসৈট, িাচিৈয, আমদাচন-রপ্তাচন। [Ref: GKE QB, Page (41-43)] 

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

B-06 16 
GK : িযাংচকং, িীমা ও মুদ্রািযিস্থা, এনচৈও, থর্াগাসর্াগ িযিস্থা, ডাক ও থটচলসর্াগাসর্াগ। [Ref: GKE QB, Page (44-46)] 

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

C-06 17 
GK : িাংলাসদসশর চিখযাত প্রচতষ্ঠানেমূহ্, চশল্প ও েংসৃ্কচত। [Ref: GKE QB, Page (47-49)] 

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

P-06 18 
GK : িাংলা েংিাদপত্র, িাংলা োচহ্তয। [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 : িাংলাসদসশর চিখযাত িযচক্তিগস। [Ref: GKE QB, Page (56-57)] 

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

C-07 20 
GK : ঐচতহ্াচেক স্থান ও দশসনীয় স্থাপনা, িাংলাসদসশর উসেখসর্াগয ও স্মরিীয় ঘটনা, িাংলাসদসশর চিচভন্ন িুচক্ত 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 : িাংলাসদসশর পররাষ্ট্রনীচত ও কূটননচতক চমশন, চিচভন্ন চিশ্ব েংস্থায় িাংলাসদশ, পদক ও পুরস্কার। [Ref: GKE QB, Page (61-62)] 

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

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

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

C-08 23 
GK : েংচিোন ও োংচিোচনক পদেমূহ্, চিচভন্ন 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 েরকার িযিস্থা, চিভাগ ও থৈলা পচরচিচত, ৈা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) 

 
 

 

GKE সিলেবাি 


