
বিবিএি পরীক্ষা দেওয়ার দ াগ্যতা বি বি? 

এমন অননক মানুষ আনেন, যারা বিবিএি পাশ কনরও কযাডার হনে পানরনবন। বক, অিাক 

লাগনে? অিাক লাগার বকেু ননই। বিবিল িাবিিি িাাংলানেনশর িিনেনে ময িাোপূর্ ি োকবর। এই 

োকবরনে আিার আনগ, প্রার্থী এই োকবরর নযাগয বক না নিটা খুি িানলািানিই বিনিেনা করা হে। 

েনি নযাগযোর মানেনে আহামবর নকান শেি ননই।  

যানের নোনখ িমিযা োনের একটা িে কাজ কনর বিবিএি বননে। আমার নো নোনখ নমাটা 

নেনমর েশমা, আবম বক বিবিএি বেনে পারি?  

যানের বিশ্ববিেযালে পরীক্ষাে িানলা বিজজবপএ ননই োরা হোশাগ্রস্ত। এই কম বিজজ বননে বক 

কযাডার হনে পারি?  

এরকম অিাংখয েুজিন্তা, িে র্থানক আমানের। আমরা নননগটটি বিষে বননে িািনে িানলািাবি। 

নকান একটা জজবনি না র্থাকনল আমার বক হনি, নিটা বননেই আমানের যে মার্থািযার্থা।  

আেনে বিবিএি পরীক্ষার নযাগযো অননকটা বশর্থীল। নয নকউই আনিেন করনে পারনিন যবেনা 

খুি িড় ধরননর নকান িমিযা র্থানক। 

মূলে ৪ ধরননর নযাগযো বিনিেনা করা হে প্রার্থীনের জনয। 

১। বিক্ষাগ্ত দ াগ্যতা 

২। িয়িিীমা 

৩। নাগ্বরিত্ব 

৪। িারীবরি দ াগ্যতা 

বিবিএি এর নূনযতম বিক্ষাগ্ত দ াগ্যতাাঃ 

বিবিএি পরীক্ষাে আনিেন করনে োইনল এিএিবি নর্থনক স্নােক পয িন্ত পাশ করনে হনি। 

স্নােক িলনে ৪ িের নমোেী নকাি ি িুঝাে। এিএিবি নর্থনক স্নােক পয িন্ত িিগুনলা পরীক্ষার 

নযনকান েুটটনে বিেীে নের্ী িা িমমান এিাং ১টট েৃেীে নের্ী িা িমমান এর বননে নপনল নিই 

প্রার্থী বিবিএি পরীক্ষা বেনে পারনিন না। 

যবে নকান প্রার্থী এইেএিবি পরীক্ষা নশনষ বডগ্রী িা ৩ িের নমোেী িমমান নকানি ি পড়াশুনা 

কনরন, োহনল বডগ্রী পানির পনর স্নােনকাত্তর িা মাস্টাি ি পাশ করনে হনি। োরপনর বেবন 

বিবিএি এ আনিেন করনে পারনিন। 
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িেিমানন জজবপএ বিনস্টম র্থাকাে প্রর্থম, বিেীে ও েৃেীে নের্ী বনধ িারর্ করনে িমিযাে নিানগন 

প্রার্থীরা। িহজ একটা বহিাি বেনে বেজি। 

জিবপএ দেকি দেণী দির িরার পদ্ধবতাঃ 

SSC এিং HSC এর দক্ষকরাঃ 

৩ িা েেুর্ধ্ ি = প্রর্থম নের্ী  

২ নর্থনক ৩ এর কম= বিেীে নের্ী 

১ নর্থনক ২ এর কম= েৃেীে নের্ী 

অনাকি ের দক্ষকরাঃ 

৩ িা েেুর্ধ্ ি = প্রর্থম নের্ী 

২.২৫ নর্থনক ৩ এর কম= বিেীে নের্ী 

১.৬৫ নর্থনক ২.২৫ এর কম= েৃেীে নশর্ী 

িয়িিীমাাঃ 

বপএিবি নয মানি বিবিএি এর বিজ্ঞাপন জাবর করনি নি মানির ১ম োবরনখ যবে নকান প্রার্থীর 

িেি – 

 ২১ িেনরর কম হে অর্থিা ৩০ িেনরর নিবশ হে োহনল ওই প্রার্থী বিবিএি পরীক্ষাে 

অাংশগ্রহর্ করনে পারনিন না। 

েনি বকেু নক্ষনে িেি িীমা বশবর্থল নযাগয। 

 মুজিনযাদ্ধার পুে িা কনযা, প্রবেিন্ধী, স্বাস্থ্য কযাডানরর প্রার্থীনের িনি িাচ্চ িেিিীমা ৩২ 

িছর। 

 বিবিএি িাধারর্ বশক্ষা, কাবরগবর বশক্ষা, স্বাস্থ্য কযাডানর উপজােীনের জনয িনি িাচ্চ ৩২ 

িছর। 

নাগ্বরিত্বাঃ 

িাাংলানেনশর নাগবরক নে এমন নকান িযজি বিবিএি  পরীক্ষাে অাংশ বননে পারনি না। িরকানরর 

অনুমবে িযবেনরনক নকান বিনেশী নাগবরকনক বিনে করনল িা বিনে  করার প্রবেজ্ঞা করনল বেবন 

বিবিএি পরীক্ষা বেনে পারনিন না। 



িারীবরি দ াগ্যতাাঃ 

বলবখে ও নমৌবখক পরীক্ষাে উত্তীর্ িনের নমবডনকল নটস্ট করাননা হে। নমবডনকল নটনস্ট পাশ না 

করনল কযাডার বহনিনি বননোগ পাওো যােনা। 

দমবিকিল দেকে িাধারণতাঃ 

 উচ্চো, ওজন ও িক্ষ পবরমাপ করা হে। 

 েৃটিশজি যাোই করা হে। 

 মূে পরীক্ষা করা হে। 

উচ্চতা, ওিন ও িক্ষ পবরমাপাঃ  

পুরুষ প্রার্থীর নক্ষনে িি িবনম্ন উচ্চো ৫ ফুে  হনে হনি। িি িবনম্ন ওজন ৪৯.৯৯ দিজি। েনি 

পুবলি ও আনিার কযাডার এর জনয িি িবনম্ন উচ্চো ও ওজন যর্থাক্রনম ৫ ফুে ৪ ইজি ও 

৫৪.৫৪ দিজি হনে হনি। 

মবিলা প্রার্থীর জনয িি িবনম্ন উচ্চো ৪ ফুে ১০ ইজি। মবহলা প্রার্থীর িি িবনম্ন ওজন ৪৩.৫৪ 

দিজি। েনি পুবলি ও আনিার কযাডার এর জনয মবহলা প্রার্থীর িি িবনম্ন উচ্চো ৫ ফুে হনে 

হনি। িি িবনম্ন ওজন ৪৫.৪৫ দিজি হনে হনি। 

উনেখয নয, ওজন কম হনলও িাড়াননার িুনযাগ নেো হে। 

েৃষ্টিিজতাঃ েৃটিশজির জনয বনম্নবলবখে মানেে অনুযােী বিনিেনা করা হে। 



 

িিি িোয় দ াকে িমিযা োিকল ও  িমা িযিিার িরার পকর  বে দিান িমিযা না 

োকি তািকল িযািার িকত দিান িমিযা দনই। নকউ যবে রঙ ধরনে না পানরন োহনল ও 

বেবন বিবিএি এ নযাগয হনিন। বকন্তু নিনক্ষনে এই ের্থয উনার বরনপানটি বলখা র্থাকনে হনি। 

িক্ষ পবরমাপাঃ উচ্চোর িানর্থ িক্ষ পবরমানপ বননম্নাি োটি অনুিরর্ করা হে। 

 

মূর পরীক্ষাাঃ মূে পরীক্ষাগানর পরীক্ষা কনর যািেীে বরনপাটি কেৃিপনক্ষর কানে পাঠাননা হে। 



স্বাস্থ্য পরীক্ষার জনয নমবডনকল টটম গঠন কনরন স্বাস্থ্য অবধেপ্তনরর মহা পবরোলক। স্বাস্থ্য 

পরীক্ষাে নকান প্রার্থী অনযাগয বিনিবেে হনল ো প্রার্থীনক এিাং িাাংলানেশ িরকাবর কম ি কবমশন 

নক জানাননা হে। 

একজন প্রার্থীনক বিবিএি পরীক্ষাে অাংশগ্রহনর্র পূনি ি এই নযাগযোগুনলা ও বিবিএি পরীক্ষার 

পদ্ধবতর িকল ের্থযািলী িানলািানি জানা উবেৎ। োই এইগুনলা িানলািানি নেনখ বিবিএি 

পরীক্ষার প্রস্তুবে বননে হে। 

বিবিএি বননে আনরা বিস্তাবরে জাননে োইনল আমানের িানর্থ নেিিুক নপজ Hello BCS এ  

নযাগানযাগ করনে পারনিন। োোড়া আপবন Hello BCS অযাপ িািহার  কনর বিবিএি  ও অনযানয 

োকবরর িকল প্রস্তুবে বননে িহােক িূবমকা পালন করনি। 
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