
বিবিএি বি, কিন এিং বিভাবি প্রস্তুবি শুরু িরবিন? 

বিবিএি  এর পূর্ ণরূপ হল িাংলাবেশ বিবভল িাবভিি। ক োথোও বিবিএি বিয়ে িোমোিয 

এ টো ব ছু শুিযলই অিোি ণ-মোস্টোযি ণর ছোত্র-ছোত্রী কথয  শুরু  যর কছযল-কময়েযের জিয পোত্র-

পোত্রী ক ো োঁজ  রো বপতো-মোতো পর্ ণন্ত কমোটোমুটট িিোই  োি  োডো  যরি। বিবিএি িিযেয়ে শীযষ ণ 

অিস্থোি  রযছ েো বরপ্রোথীযের পছযের তোবল ো়েও। অযিয  কেষ্টো  যর িফল িো হযলও ক ি 

অযিয ই হোল ছোযডি িো।  ী আযছ বিবিএযি? ক ি এিং ব ভোযি প্রস্তুবত শুরু  রযিি? 

বিবিএি বি? 

কিোজো  থো়ে এ টট পরীক্ষোর িোম। এই পরীক্ষো়ে পোশ  যর ির োবর প্রথম কের্ীর েো বরযত 

কর্োগেোি  রযত হ়ে।  

বিবভল িাবভিি মাবন বি? 

কিোজো  িোংলো়ে  ির োবর  েো বর।  প্রবতটট  কেযশই  ির োবর  েো বর  কমোটোযমোটট  েুইভোযগ 

 বিভক্ত। বমবলটোবর  আর  বিবভল। বমবলটোবর  িলযত  কিিোিোবহিী,  কিৌিোবহিী, বিমোিিোবহিী 

 িুঝো়ে।  বিবভল িলযত প্রশোিি,  পুবলশ,  টযোক্স, পররোষ্ট্র, অবিট  ইতযোবে িুঝো়ে। 

বিবিএি িযাডার মাবন বি? 

 যোিোর  মোযি ক োি  গুন্ডো  মোস্তোি  ি়ে।  

িরং িযাডার হল ক োি িুবিবেণষ্ট  োজ  রোর জিয প্রবশক্ষর্ প্রোপ্ত এ টট েল। িুবিবেণষ্ট   োজ 

িলযত ির োযরর  আযেশ,  বিযষধ, পবর ল্পিো িোস্তিো়েি  রো িুঝো়ে। ির োরী েো ুবরর িুবিবেণষ্ট 

েোব়েত্ব পোলি  রযত বিয়েোগ প্রোপ্তযের বিযশষ প্রবশক্ষর্ বেয়ে গযড কতোলো হ়ে, তোই এযের বিবভল 

িোবভণি  যোিোর িলো হ়ে। 

এ জি বিবিএি  যোিোর প্রজোতযের েো র। জিতোর েো র। জিতোর কভোযট  বিি ণোবেত 

ির োযরর েো র। 

https://www.facebook.com/hellobcsbd


বিবিএি িযাডার  মূলিঃ েইু প্রিার। কজিোযরল ( পুবলশ, এিবমি, পররোষ্ট্র ইতযোবে) এিং 

কট বি যোল ( বশক্ষো, স্বোস্থয,  ৃবষ, িড  ও জিপে ইতযোবে)। কজিোযরল  যোিোযর কর্ ক উ কর্ 

ক োি িোিযজক্ট কথয  পরীক্ষো বেয়ে েো ুবর  রযত পোযরি, ব ন্তু কট বি োল  যোিোযর েো ুবর 

 রযত হযল বিবেণষ্ট বিষয়ে বশক্ষোগত কর্োগযতো থো ো লোগযি। কর্মি এমবিবিএি বিবি ছোডো ক উ 

ির োরী িোক্তোর হয়ে েো ুবর  রযত পোরযিি িো। 

এ টো  থো িলো প্রয়েোজি,  যোিোর েয়েযির কক্ষযত্র আপিোর র্ো ভোযলো লোযগ তো টি   রুি। 

 োরর্, েো বরটো আপবি  রযিি। আপিোর পছযের অিশযই এ টো েোম আযছ। 

িাংলাবেবশ িিিমাবন ২৭ ধরবনর িযাডার রব়েবে। 

বিবিএি পরীক্ষাটি বিবপএিবি, িোংলোযেশ পোিবল  িোবভণি  বমশি পবরেোলিো  যর। এই 

পরীক্ষো কর্ শুধুমোত্র িোংলোযেযশর িিযেয়ে  টিি পরীক্ষো কিটট ব ন্তুি়ে। পুযরো বিযে এর মত 

 টিি পরীক্ষো কিবশ কিই। 

হোভণোিণ বিেবিেযোল়ে পুযরো পবৃথিী জযুড আযলোবেত এ টট প্রবতষ্ঠোি। ২০২১  িোযল  ৪০২৪৮  জি 

বশক্ষোথী আযিেি  যর বছযলি হোভণোযিণ। িুযর্োগ কপয়েযছি  ২০৫১  জি। বহিোি  রযল কে ো র্ো়ে 

১টট  আিযির জিয লডোই  যরযছি ১৯ জি বশক্ষোথী। 

অপর বেয  ৪১ তম বিবিএি পরীক্ষো়ে আযিেি  যরযছি ৪ লক্ষ ৭৫ হোজোযরর ও কিবশ বশক্ষোথী। 

আিি িং যো ২ হোজোর। এ োযি প্রবত আিযি লডোই  রযিি  ২৩৭  জি! 

ভোিো র্ো়ে? 

এত প্রবতযর্োবগতোর পযরও ক ি বিবিএি  বিয়েবশক্ষোথীযের এত আিহ?  বিবিএি  যোিোরযের 

রয়েযছিো িোমূ ী িুবিধা। র্ো অিযোিয েো বর কথয  বিবিএিয  বিয়ে কগযছ অিিয উচ্চতো়ে। 

১) েো বরর স্থা়েী বনশ্চ়েিা আযছ।  ুি িড ক োি অঘটি িো ঘটোযল েো বর র্োযিিো। শত রো  ৯৯ 

 ভোগ কক্ষযত্র িেবল, কিবশ হযল বিযমোশি হ়ে। 



২) েো বরর শুরুযতই ভাবলা কিিন। এ জি  যোিোযরর কিতি শুরু হ়ে জোতী়ে  ৯ম কিি কিতি 

কেযল। কিবি  ২২০০০ কথয  শুরু।েো বরর এয িোযর প্রথযমই  ১১০০ টো োর এ টো ইিক্রিযমন্ট 

পোও়েো র্ো়ে।  আিোর র্োরো কট বি যোল  যোিোর (িোক্তোর, বশক্ষোইতযোবে)  তোরো অবতবরক্ত আযরো 

এ টট ইিক্রিযমন্ট পোি। 

৩) িোচ্চোযের জিয মোবি  বশক্ষা ভািা কে়ে ির োর। এ জি বশশুর জিয মোবি  ৫০০ টো ো 

িরোদ্দ থোয । 

৪) িোিস্থোি, কর্োগোযর্োগ মোধযম, টটবফি ভািা িহ িোিো ধরযির ভোতো কে়েো হ়ে। 

৫) কর্য োি  যোিোযরর মোি িম্মোি িমোযজর অিযোিয কর্য োি েো ুবরজীিীযের েোইযত কিবশ। 

িোমোক্রজ , রোষ্ট্রী়ে কর্য োি অিুষ্ঠোযি আলোেো মর্ িাো থোয । 

৬) ৫ িছর পর্ ণন্ত বশক্ষা েুটি কি়েোর িুযর্োগ থোয  কক্ষত্র বিযশযষ। 

৭) েো বর কশযষ বিশোল মূযলযর কপনশন পোও়েো র্ো়ে। কপিশযির টো ো বেয়ে িোব  জীিি 

স্বোচ্ছযেয েযল র্ো়ে। 

৮) িযি ণোপবর িমোজ, কেযশর জিয িোমযি কথয  িাজ  রোর িুযর্োগ থোয ।  

এই পরীক্ষোটোও কিশ জটটল। ৩ টি ধাপ পোর  রযত হ়ে বিবিএি  যোিোর হও়েোর জিয। 



 

১ম ধাপঃ বপ্রবলবমিোবর পরীক্ষো।  ১০টট  বিষ়ে কথয  কমোট  ২০০ িম্বযরর পরীক্ষো হ়ে। িম়ে থোয  

 ২ ঘন্টো। এই পরীক্ষো়ে শুধু িোছোই  রো হ়ে প্রোথীযের। বপ্রবল পরীক্ষোর িম্বর  মূল পরীক্ষো়ে ধরো হ়ে 

িো। পরীক্ষোটট এমবিব উ পদ্ধবতযত হয়ে থোয ।  

২়ে ধাপঃ বলব তপরীক্ষো।  ৯০০ িম্বযরর এই পরীক্ষো  ুিই গুরুত্বপূর্ ণ। গড পোি িম্বর ৫০%। এই 

পরীক্ষো়ে উত্তীর্ ণযের ভোইভো়ে িো ো হ়ে। 

৩়ে ধাপঃ ভোইভো পরীক্ষো। ভোইভো়ে ২০০  িম্বর থোয ।পোশ িম্বর  ৫০%। ভোইভো কিোিণ গটিত হ়ে 

এ জি  কে়েোরমযোি এিং এ জি কিোিণ িেিয দ্বোরো। ভোইভো়ে এ োিবম  পডোশুিো, কেশ, 

িমোজ ও রোজিীবত বিয়ে প্রশ্ন  রো হ়ে। 

বলব ত পরীক্ষো এিং ভোইভো পরীক্ষোর কমোট িম্বর বমবলয়ে, অথ ণোৎ  ৯০০+২০০= ১১০০  িম্বযরর 

মযধয এ জি  প্রোথীর্তপোযিি, তোর বভবত্তযত তোয  বিয়েোগ কে়েোর িুপোবরশ  যর িোংলোযেশ 

পোিবল   িোবভণি  বমশি  (বিবপএিবি) । এই িি পরীক্ষো়ে অংশিহযর্র আযগই বিবিএি 

বিবলিাি ও মানিন্টন ভোযলোভোযি কজযি বিবিএি পরীক্ষার প্রস্তুবি বিযত হ়ে। তোছোরো 

আপবি  Hello BCS অযোপ িোিহোর   যর বিবিএি প্রস্তুবত ও অিযোিয েো বরর ি ল প্রস্তুবতযত 

িহো়ে  ভূবম ো পোলি  রযি। 

https://blog.hellobcs.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%a8/
https://blog.hellobcs.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%a8/
https://blog.hellobcs.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a1/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello_bcs.live_exam


বিবপএিবির িুপোবরশ অিুর্ো়েী  যোিোরযের বিয়েোগ কে়ে জি প্রশোিি মের্োল়ে। েূডোন্ত ভোযি 

বিয়েোগ পোও়েোর আযগ প্রযতয   যোিোযরর স্বোস্থয পরীক্ষো, পুবলশ কভবরবফয শি এিং এিএিআই 

 (জোতী়ে বিরোপত্তো কগোয়েেো) কভবরবফয শি  রো হ়ে। এই ৩ টট পরীক্ষো়ে উতযর কগযল  যোিোররো 

কগযজযটি ভুক্ত হি। 

বিবিএি বিয়ে আযরো বিস্তোবরত জোিযত েোইযল আমোযের িোযথ কফিিু  কপজ Hello BCS এ  

কর্োগোযর্োগ  রযত পোরযিি।  

 

https://www.facebook.com/hellobcsbd

