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বিবিএি পরীক্ষা পদ্ধবি (শুরু থেকে থেষ পর্ যন্ত  বিবিএি পরীক্ষা) 

বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদি য াগোন করদে হদল ৩ ধাকপ পরীক্ষা সেদে হয়। প্রসেটি ধাদপর জনয 

আলাো সিদলবাি আদে। োই বিবিএি বিকেিাি িাদলািাদব যজদন পরীক্ষার প্রস্তুসে সনদে হয়। 

সবসিএি পরীক্ষা যবশ িময়িাদপক্ষ এবাং যক্ষত্রসবদশদে জটিল ও বদি। এই পরীক্ষায় পাশ করদে 

হদল আপনাদক ৩ বার পরীক্ষা সেদে হদব। োর মাদন  দমর িামদন একবার নয় সেন, সেনটি বার 

পড়দে হদব। সবসিএি পরীক্ষার প্রস্তুসে সনদে সগদয় আপনার হয়ে "পরীক্ষা" সিদেমদক গাসল 

সেদে ইচ্ছা হদব। বদল রাসি "পরীক্ষা" আসবষ্কার কদরসেদলন যহনসর সিদশল নাদমর এক 

আদমসরকান বযবিায়ী। িদ্রদলাক গে হদয়দেন যবশ কয় বের আদগ। িুেরাাং িদ্রদলাকদক িাল-

মন্দ বদল যকান লাি যনই। বরাং চলুন সবসিএি পরীক্ষা পদ্ধসের ধরণ যেদি যনই।  

অহ আচ্ছা োর আদগ সকেু কথা জানা েরকার।  ারা সবসিএি এ উত্তীণ ি যহান োদেরদক সবসিএি 

কযাডার বলা হয়। িাধারণে ২ ধরকের কযাডার থাদক। িাধারণ কযাডার এবাং কাসরগসর বা 

যপশাগে কযাডার। পররাষ্ট্র, এডসমন, পুসলশ এগুদলা হদলা িাধারণ কযাডার। অনযসেদক ডাক্তার, 

ইঞ্জিসনয়ার এরা হদলন কাসরগসর কযাডার। িাধারণ কযাডাদর য  যকউ আদবেন করদে পারদবন 

েদব কাসরগসর বা যপশাগে কযাডাদর চান্স যপদে হদল উক্ত সবেদয় পড়াশুনা থাকদে হদব। য মনঃ 

ডাক্তাসর যপশায় য দে হদল ডাক্তাসর পড়াদশানা, এমসবসবএি পাশ করদে হদব। একজন ডাক্তার 

চাইদলই িাধারণ কযাডাদর য দে পারদবন। সকন্তু একজন রাষ্ট্রসবজ্ঞাদনর োত্র সবসিএি পাশ কদর 

ডাক্তার হদে পারদবন না। কারণ ডাক্তাসর সবেদয় উনার পড়াশুনা যনই।  

বিবিএি পরীক্ষার ৩টি ধাপঃ  

প্রেম ধাপঃ বপ্রবেবমনাবর পরীক্ষা 

বিিীয় ধাপঃ বেবিি পরীক্ষা 

িৃিীয় ধাপঃ ভাইভা পরীক্ষা 

প্রেম ধাপঃ বপ্রবেবমনাবর পরীক্ষা। 

এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বদরর এমসিসকউ প্রশ্ন থাদক। মাদন, প্রসেটি বহুসনব িাচনী প্রদশ্নর জনয ৪টি 

অপশন যেয়া থাদক। আপনাদক য দকান একটি উত্তর করদে হয়। একটি OMR সশদি প্রদশ্নর 

িটিক অপশদন বতৃ্ত িরাি করদে হদব। প্রসেটি প্রদশ্নর মান ০১। েদব প্রসেটি িুল প্রদশ্নর জনয 

জসরমানা গুণদে হদব ০.৫০।  

োহদল, সবসিএি সক যনদগটিি মাসকিাং আদে?  

- হযা াঁ আদে।  

যনদগটিি মাকি কে?  

- ০.৫।  
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যিাজা বাাংলায়  ার অথ ি, প্রসে ২টি প্রশ্ন িুল করদল যিই ২ প্রদশ্নর নম্বর যো পাদবনই না, বরাং 

আপনার যমাি নম্বর যথদক (০.৫*২) = ১ কািা  াদব। 

সবসিএি এ অদনক যবসশ িাংিযক প্রাথী আদবেন কদরন। এই িাংিযা কমাদনার জনয প্রাথসমক 

বাোই পরীক্ষাই হল সপ্রসলসমনাসর পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর পদরর ধাপ গুদলাদে য াগ হয় 

না। সপ্রসলদে টিকদল পদরর ধাপ অথ িাৎ সলসিে পরীক্ষা যেয়ার িুদ াগ হয়। 

সপ্রসলসমনাসর পরীক্ষায় যমাি ১০ টি সবেদয় ২০০ নম্বর থাদক। 

বিবিএি বপ্রবেবমনাবর পরীক্ষার বিষয় ও মানিন্টনঃ 

বিষকয়র নাম নম্বর 

বাাংলা িাো ও িাসহেয ৩৫ 

ইাংদরঞ্জজ িাো ও িাসহেয ৩৫ 

বাাংলাদেশ সবেয়াবলী ৩০ 

আর্ন্িজাসেক সবেয়াবলী ২০ 

িূদগাল,পসরদবশ ও েদূ িাগ বযবস্থাপনা ১০ 

িাধারণ সবজ্ঞান ১৫ 

কম্পিউিার ও েথযপ্র ুঞ্জক্ত ১৫ 

গাসণসেক  ুঞ্জক্ত ১৫ 

মানসিক েক্ষো ১৫ 

ননসেকো, মূলযদবাধ ও িুশািন ১০ 

থমাি নম্বর ২০০ 

বিিীয় ধাপঃ বেবিি পরীক্ষা। 

সলসিে পরীক্ষা যথদক সবসিএি এর মূল াত্রা শুরু। যমাি ৯০০ নম্বদরর পরীক্ষা হয়। সলসিে 

পরীক্ষায় একজন প্রাথী চাইদল বাাংলা অথবা ইাংদরঞ্জজ েুই িাোয়ই উত্তর সলিদে পারদবন। 

বযাপারিা এমন না য , আসম ইাংদরঞ্জজদে সলিদল আমাদক যবসশ নম্বর যেয়া হদব। সলসিে পরীক্ষার 

নম্বর িাোর উপর নয় বরাং যলিার মাদনর উপর সনিির কদর। সলসিে পরীক্ষা িাধারণ কযাডার 

এবাং কাসরগসর কযাডাদরর জনয আলাো হয়। 

িাধারে েযাডাকরর বিষয় বভবিে মানিন্টনঃ 

আিবেযে বিষকয়র নাম নম্বর 

বাাংলা ২০০ 

ইাংদরঞ্জজ ২০০ 
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আিবেযে বিষকয়র নাম নম্বর 

বাাংলাদেশ সবেয়াবলী ২০০ 

আর্ন্িজাসেক সবেয়াবলী ১০০ 

গাসণসেক  ুঞ্জক্ত ও মানসিক েক্ষো ১০০ 

িাধারণ সবজ্ঞান ও প্র ুঞ্জক্ত ১০০ 

থমাি নম্বর ৯০০ 

োবরগবর েযাডারকরর বিষয় বভবিে মানিন্টনঃ 

আিবেযে বিষকয়র নাম নম্বর 

বাাংলা ১০০ 

ইাংদরঞ্জজ ২০০ 

বাাংলাদেশ সবেয়াবলী ২০০ 

আর্ন্িজাসেক সবেয়াবলী ১০০ 

গাসণসেক  ুঞ্জক্ত ও মানসিক েক্ষো ১০০ 

পে-িাংসিষ্ট সবেয় ২০০ 

থমাি নম্বর ৯০০ 

িাধারণ কযাডাদর য িাদন বাাংলায় ২০০ থাদক যিিাদন কাসরগসর কযাডাদর বাাংলা সবেদয় ১০০ নম্বর 

থাদক। আবার িাধারণ কযাডাদর িাধারণ সবজ্ঞান ও প্র ুঞ্জক্ত সবেদয় ১০০ নম্বর থাকদলও কাসরগসর বা 

যপশাগে কযাডাদর এই সবেয় যনই। 

একজন প্রাথী চাইদল িাধারণ এবাং কাসরগসর ২ কযাডাদরই আদবেন করদে পারদবন। যিদক্ষদত্র 

সলসিে পরীক্ষায় িাধারণ কযাডাদরর ৯০০ নম্বরিহ পে িাংসিষ্ট ২০০ নম্বদরর সবসিএি প্রশ্ন আন্সার 

করদে হদব।  

য মনঃ একজন ডাক্তার  সে উিয় কযাডাদর আদবেন কদরন োহদল উসন িাধারণ কযাডাদরর 

সনধ িাসরে ৯০০ নম্বর এবাং ২০০ নম্বদরর যমসডদকল সবেদয়র উপর পরীক্ষা সেদবন। অথ িাৎ যমাি 

১১০০ নম্বদরর পরীক্ষা সেদবন। উিয়দক্ষদত্র পাশ মাকি হদলা ৫০%।  

িৃিীয় ধাপঃ ভাইভা পরীক্ষা। 

সবসিএি সলসিে পরীক্ষায় উত্তীণ িদের ২০০ নম্বদরর যমৌসিক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ করদে হয়। 

যমৌসিক পরীক্ষার গড়পাি নম্বর ৫০%। 

বিবিএি ভাইভা থিাডয বেভাকি গঠন েরা হয়?  
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প্রাথীদের উপ ুক্তো সনধ িারদণর জনয সবসিএি পরীক্ষা সবসধমালা (২০১৪) অনু ায়ী BPSC 

সনদনাক্তিাদব যমৌসিক পরীক্ষার যবাডি গিন কদর থাদক- 

১.কসমশদনর যচয়ারমযান/িেিয-যবাডি যচয়ারমযান। 

২.িরকার কেৃিক মদনানীে  ুগ্মিসচব বা েেরূ্ধ্ ি পেম িাোর কম িকেিা-যবাডি িেিয। 

৩.কসমশন কেৃিক মদনানীে সবেয়সিসত্তক সবদশেজ্ঞ-যবাডি িেিয। 

এই সেন িেদিযর এক বা একাসধক িেিয সনদয় িাইিা যবাডি গিন করা হয়। িাধারণ ১৫টি যবাডি 

গিন করা হয়।  

সলসিে ও িাইবা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বদরর উপর সিসত্ত কদর সবসপএিসি একজন প্রাথীদক কযাডাদর 

িুপাসরশ কদর। 

চূড়ার্ন্ িাদব সনদয়াগ পাওয়ার আদগ প্রদেযক কযাডাদরর স্বাস্থয পরীক্ষা, পুসলশ যিসরসিদকশন এবাং 

এনএিআই  (জােীয় সনরাপত্তা যগাদয়ন্দা) যিসরসিদকশন করা হয়। এই ৩ টি পরীক্ষায় উেদর 

যগদল কযাডাররা যগদজদিড িুক্ত হন।  

সবসিএদি  াাঁরা কযাডার িাসিিদির জনয িুপাসরশপ্রাপ্ত যহান না, োাঁদের অদনদকই নন-েযাডার 

সহদিদব চাকসরর িুদ াগ যেয়া হয়।বাাংলাদেশ িরকাসর কম ি কসমশন (সবসপএিসি) দইু ধরদনর 

সনদয়াগ প্রোন কদর থাদক— 

১. সবজ্ঞসপ্তর মাধযদম কযাডার িাসিিদির চাকসর (যমাি ১৫০০ নম্বদরর পরীক্ষা), 

২. অনযানয সবজ্ঞসপ্তর মাধযদম নন-কযাডাদর সনদয়াগ (যমাি ৪০০ নম্বদরর পরীক্ষা)। 

সবসিএি উত্তীণ ি সকন্তু কযাডাদর িুপাসরশপ্রাপ্ত নন, এমন প্রাথীদের নন-কযাডার সনদয়াগ সবসধমালা-

২০১০ ও িাংদশাসধে সবসধমালা (২০১৪) অনু ায়ী নন-কযাডাদর প্রথম যেসণ ও সিেীয় যেসণর 

চাকসরদে িুপাসরশ করা হদচ্ছ। এদে সবসিএি উত্তীণ ি যমধাবীরা কযাডার না যপদলও নন-কযাডাদরর 

চাকসরদে সনদয়াগ পাদচ্ছন। 

সবসিএি উত্তীণ ি সকন্তু কযাডাদর িুপাসরশপ্রাপ্ত নন, এমন প্রাথীদের েুই ধরদনর নন-কযাডাদর চাকসর 

যেওয়া হয়।  

১. থেনাকরে (এই চাকসরগুদলাদে িব সডসিসিদনর প্রাথীদের সনদয়াগ যেওয়া হয়)। 

২. থিেবনেযাে (চাকসরর পেিাংসিষ্ট সশক্ষাগে য াগযো থাকা প্রাথীদের সনদয়াগ যেওয়া হয়)। 

সবসিএি সনদয় আদরা সবস্তাসরে জানদে চাইদল আমাদের িাদথ যিিবুক যপজ Hello BCS এ  

য াগাদ াগ করদে পারদবন। োোরা আপসন Hello BCS অযাপ বাবহার  কদর সবসিএি  ও অনযানয 

চাকসরর িকল প্রস্তুসে সনদে িহায়ক িূসমকা পালন করদব। 

https://www.facebook.com/hellobcsbd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello_bcs.live_exam
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