
বিবিএি বিবিত পরীক্ষার িুকবিস্ট (যেভাবি শুরু করবিন প্রস্তুবত) 
 

বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি পরীক্ষা ৩ টি ধাদপহয়। প্রথম ধাদপ  ২০০ নম্বদরর সপ্রসলসমনাসর পরীক্ষা 

দেন প্রাথীরা। সপ্রসলসমনাসর পরীক্ষা এমসিসিউ পদ্ধসিদি হয়।  

সপ্রসল পরীক্ষা আিদল দিান পরীক্ষাই নয়! জ্বি, টিিই পদেদেন। সপ্রসলসমনাসরদি আপসন যিই 

িাদলা িরুন না দিন, িযাডার হবার দেৌদে িা দিান িাদে আিদবনা। িাহদল বলুন দিা, দয 

পরীক্ষা মূল দরোদে দিান িাহাযযই িরদবনা, দিটি পরীক্ষা হয় সি িদর?  

আবরকটা প্রশ্ন আিবি, বপ্রবিবিনাবর পরীক্ষা যনয়ার উবেশ্য বক?  

উদেশয এিিাই, প্রাথী িমাদনা। সবসিএি পরীক্ষায় আদবেন েমা পদে িদয়ি লাখ। ৪১িম  

সবসিএি পরীক্ষায় আদবেন িদরসেদলন ৪ লাখ ৭৫ হাোর পরীক্ষাথী! এখন সবশাল িাংখযি এই 

প্রাথীদের দিা সলসখি পরীক্ষা দনয়া িম্ভব নয়। পরীক্ষার খািা দেখদিই বের চদল যাদব।  

িাই িাংখযািা লাদখর ঘর দথদি হাোদরর ঘদর আনদিই সপ্রসলর দিাে দোে। সপ্রসল পরীক্ষায় ২০ 

হাোদরর মদিা প্রাথী বাোই িরা হয়। শুধুমাত্র িারাই সলসখি পরীক্ষা সেদি পাদরন। সপ্রসলসমনাসর 

পরীক্ষার আদে বপ্রবি পরীক্ষার িুকবিস্ট দেদন প্রস্তুসি শুরু িরদি হয়। 

িযাডার হবার েনয সলসখি ও িাইিা পরীক্ষার দমাি নম্বর েণনা িরা হয়। সলসখি পরীক্ষা ৯০০ 

নম্বদরর হয়। অপরসেদি িাইবা পরীক্ষা ২০০ নম্বদরর। িাই সলসখি পরীক্ষায় িাদলা িরদল 

আপনার িযাডার হবার িম্ভাবনা অদনি দবসশ দবদে যাদব।  

সবসিএি সলসখি পরীক্ষায় িাদলা িরদি, দয বইগুদলা পেদবন দিগুদলা সনদয় আেদির 

আটিিদিদল আদলাচনা িরব।  

বিবিএি বিবিত পরীক্ষার িুকবিস্ট 

প্রথদম সবসিএি সলসখি পরীক্ষার বিবিিাি ও িানিন্টন দেদখ সনই।  িাধারণ িযাডাদর ৬টি 

সবষয় দথদি দমাি ৯০০ নম্বদরর পরীক্ষা হয়।  

আিবশ্যক বিষবয়র নাি নম্বর 

বাাংলা ২০০ 

ইাংদরজ্বে ২০০ 

বাাংলাদেশ সবষয়াবলী ২০০ 
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আিবশ্যক বিষবয়র নাি নম্বর 

আর্ন্িোসিি সবষয়াবলী ১০০ 

োসণসিি যুজ্বি ও মানসিি েক্ষিা ১০০ 

িাধারণ সবজ্ঞান ও প্রযুজ্বি ১০০ 

যিাট নম্বর ৯০০ 

সবসিএি সলসখি পরীক্ষার সিদলবাি ও মানবন্টন 

 

প্রস্তুসির শুরুদিই সবেি বেদরর প্রশ্ন গুদলা িমাধান িদর সনদবন। প্রশ্ন সরসপি হয়। সরসপি না 

হদলও এিই প্রশ্ন দপ্রক্ষাপি পসরবিিন িদর িুদল দেয়া হয়। সবেি বেদরর প্রশ্ন পো থািদল 

দিগুদলা উত্তর িদর িহে হদব।  

বিবিএি বিবিত পরীক্ষার “িাাংিা” বিষবয়র িুকবিস্টঃ 

১।অযাসিওদরন্স/ওরািল বাাংলা োইডঃ দযদিান এিটি বাাংলা োইড পেদবন।  

২।লালনীল েীপাবসল (প্রাচীন ও মধয যুদের বাাংলা িাসহিয) ঃঃ এই বইটি ইসিহাদির েনয খুবই 

সবখযাি। সনিুিল িথয দেয়া আদে হুমায়ুন আোদের এই বইটিদি। বইটি দথদি বাাংলা িাষার 

ইসিহাি পদে সনন।  

৩।িাষা ও সশক্ষা- হায়াৎমামুেঃ বযািরণ, িারাাংশ, িাব-িম্প্রিারণ, রচনা এইবইটিদি িুন্দর িাদব 

িাোদনা আদে।  

৪।শীির- দমাহিীনা নাজ্বেলাঃগ্রন্থ িমাদলাচনা এই বইদয় খুবই িুন্দর িাদব উপস্থাপন িরা আদে। 

পরীক্ষায় যসে গ্রদন্থর নাম উদেখ িদর দেয়, িাহদল দিই বই না পদে থািদল উত্তর দেয়া িটিন। 

িদব সবেি িদয়ি বেদর গ্রদন্থর নাম উদেখ িদর দেয় সন। গ্রন্থ দথদি সনসেিষ্ট উে্ধসৃি িুদল 

সেদয়দে। শীিদরর এইবই দি দয গ্রন্থ িমাদলাচনা দেয়া আদে এগুদলা অনুশীলন িরদল এই অাংশ 

দথদি িাল নম্বর পাওয়া যাদব।  

৫।বাাংলা-২য় পত্রঃ ৯ম-১০ম দেসণর দবাডি বইটি এ িু দেড পদে দেলদবন।  

 

বিবিএি বিবিত পরীক্ষার “ইাংবরজি” বিষবয়র িুকবিস্টঃ 



১। Master English. গ্রামাদরর েনয এই বইদয়র সবিল্প দনই। োহাঙ্গীর আলমিযার অদনি 

েদবষণা িদর বইটি সলদখদেন। এই বইদয়র িমমাদনর বই মাদিিদি আর এিিাও  দনই!  

২। A passage to English Language. যারা মাস্টার পেদি চাননা, িারা োসির দহািাইন িযাদরর 

এই বইটি পেদি পাদরন। দবসিি গ্রামার দথদি শুরু  িদর অনুবাদের সনয়ম িবই দেয়া আদে 

বইটিদি।  

৩। English Paper Reading and Translation. অনুবাদের েনয িবদচদয় েরিাসর পজ্বত্রিা পো। 

প্রসিসেন ২টি পজ্বত্রিার িম্পােিীয় এবাং মিামি অাংশ ইাংদরজ্বে দথদি বাাংলায় অনুবাে িরদবন। 

আবার বাাংলা দথদি ইাংদরজ্বেদি অনুবাে িরদবন। ইন্টারদনদি পজ্বত্রিা গুদলার বাাংলা, ইাংদরজ্বে 

েুই িাি িনই পাওয়া যায়। দিখান দথদি সমসলদয় িুল দবর িরদবন। এিাদব অনুশীলন িরদল 

অনুবাদের েনয আলাো দিান বই লােদবনা।  

৪। Assurance English Guide. অনুশীলদনর েনয এসিউদরন্স এর োইড দেখদি পাদরন। বাোদরর 

অনয োইড গুদলা দথদি এসিউদরন্স এিিু িাদলা এই সবষদয়।  

  

বিবিএি বিবিত পরীক্ষার “গাবিবতক েুজি ও িানবিক দক্ষতা” বিষবয়র িুকবিস্টঃ 

১।ওরািল েসনি োইডঃ োইড বই দথদি সিদলবাদির িসপি ধদর ধদর অনুশীলন িরদবন।  

২।ওরািল মানসিি েক্ষিাঃমানসিি েক্ষিা সপ্রসলদি িাদলা িদর পেদল, সলসখি পরীক্ষায় দবশ 

িাদে দেয়। সবেি বেদরর প্রদশ্নর পাশাপাসশ ওরািদলর বইটি অনুশীলন িরদলই হদব।  

৩।িাধারণ েসনিঃ ৯ম-১০ম দেসণর বই দথদি সিদলবাদির িসপি গুদলা িরদবন।  

৪।যারা েসনদি েুব িল, িারা 'Khairul's Basic Math' বইদয়র িাহাযয সনদি পাদরন।বইটি দি খুবই 

িহে িাদব প্রসিটি প্রশ্ন সবদেষণ িরা আদে। অথবা “Math Tutor”  বইটি পেদি পাদরন। 

দযদিান ১টি পেদলই চলদব।  

৫। যারা probability, permutation & combination math-এেুব িল, িারা Youtube দথদি  'Onno 

rokom pathshala (অনয রিমপািশালা)'-র সিসডও গুদলা দেদখ সনদি পাদরন। Khan Academy 

ইউটিউব চযাদনদল ও এগুদলা িহে িাদব সবদেষণ িরা আদে। দিখাদন দেখদি পাদরন।  

 

বিবিএি বিবিত পরীক্ষার “িাাংিাবদশ্ বিষয়ািিী” বিষবয়র িুকবিস্টঃ 

১।অযাসিউদরন্স োইড।অনয প্রিাশনীর োইডও পেদি পাদরন। িদব দযদিান এিটি পেদবন। 

দমািা দমাটি িব বইদয়ই এিই িথয দেয়া।  

২।বাাংলাদেদশর িাংসবধান (বযাখযা িহ) – আসরে খাদনর এই বইদয় িাংসবধান খুবই িহেিাদব 

উপস্থাপন িরা আদে। পেদি িাদলা লােদব।  



৩।বাাংলাদেশ ও সবশ্ব পসরচয়ঃ ৯ম-১০ম দেসণর এই বইটি খুবই েরুরী। বই দথদি সিদলবাদি 

অাংশগুদলা খুুঁদে পেদি হদব।  

৪।বাাংলাদেদশর ইসিহাি ও সবশ্ব িিযিাঃ৯ম-১০ম দেসণর বই দথদি ইসিহাি িম্পসিিি িব িথয 

পদে সনদবন। দবাডি বইগুদলাই িটিি দরোদরন্স সহদিদব সবদবসচি হয় প্রশ্নিিিাদের িাদে।  

৫।অথ িননসিি িমীক্ষাঃএই িমীক্ষাটি খুবই েরুরী। প্রসি বের অথ িননসিি িমীক্ষা দথদি প্রশ্ন 

আদি।  

৬।দেসনি প্রথম আদলাঃোিীয়, িম্পােিীয় পািা, অথ িনীসি পািা এগুদলা প্রসিসেন পদে 

সনদবন। িাদলা হয় যসে পাশাপাসশ আদরা এিটি পজ্বত্রিা পেদি পাদরন। িদব নূনযিম ১টি  

অবশযই পেদি হদব।  

 

বিবিএি বিবিত পরীক্ষার “আন্তিজাবতক  বিষয়ািিী” বিষবয়র িুকবিস্টঃ 

১।অযাসিউদরন্স/সমলার'ি োইডঃ দযদিান ১টি োইড সিদন পো শুরু িরদবন।  

২।আর্ন্েিাসিি িাংেিন ও সবষয়াসেঃ আব্দলু হাই িযাদরর বইটিদি প্রদয়ােনীয় িিল িথয দেয়া 

আদে।  

৩।দেসনি প্রথম আদলাঃ আর্ন্েিাসিি পািা, িম্পােিীয় পািা পদে সনদবন। পাশাপাসশ 

আদরিটি ইাংদরজ্বে পজ্বত্রিা পেদি পাদরন। েয দডইসল স্টার পজ্বত্রিায় আর্ন্েিাসিি সবসিন্ন ইিুয 

সনদয় প্রসিসেন দলখা থাদি।   

 

বিবিএি বিবিত পরীক্ষার “িাধারি বিজ্ঞান”বিষবয়র িুকবিস্টঃ 

১।ওরািল সবজ্ঞান োইড। এিি িাদব ওরািদলর সবজ্ঞান বইটি পেদলই পুদরা সবষদয়র প্রস্তুসি 

হদয় যাদব। সবস্তাসরি িাদব প্রসিটি অাংশ আদলাচনা িরা হদয়দে।  

২।িাধারণ সবজ্ঞানঃ ৮ম, -৯ম-১০ম দেসণর বই দথদি সিদলবাদির িসপি গুদলা পদে সনদি হদব। 

প্রশ্ন িিিারা দরোদরন্স সহদিদব িব িময় দবাডি বইদি সবদবচনায় রাদখন।  

৩।িম্পম্পউিারঃ এিােশ-দ্বােশ দেসণর দযদিান ২টি বই দথদি িম্পম্পউিার অাংশ পদে সনদলই 

চলদব।  

 

প্রসিটি সবষদয় আলাো িদর ১টি দনাি খািা বাসনদয় সনদবন। প্রসিসেন পো দশদষ গুরুত্বপূণ ি 

িথযগুদলা সলদখ রাখদবন। পরবিীদি দনাি খািা দথদি সরসিশন সেদবন।  

যারা িাসরেসর িযাডাদর পরীক্ষা সেদবন িাদেরদি পেিাংসেষ্ট সবষদয় অসিসরি ২০০ নম্বদরর 

পরীক্ষা সেদি হদব। এই ২০০ নম্বদরর েনয সবশ্বসবেযালদয় আপনার সবষদয় যা পদেদেন দিগুদলা 



পেদলই চলদব। যারা সবশ্বসবেযালদয় প্রসিটি দিাদি ি দনাি িদর রাদখন, িাদের েনয দনািগুদলা 

দবশ িহায়ি হদব। আপনার িাদে দনাি না থািদল, বনু্ধ-বান্ধদবর িাে দথদি িাংগ্রহ িদর সনন। 

ইন্টারদনদি দবশ সিেু িাইদি দনািি পাওয়া যায়। দিখান দথদি ও সিনদি পাদরন।  

িাোরা আপসন Hello BCS অযাপ বাবহার িদর সবসিএি প্রস্তুসি ও অনযানয চািসরর িিল প্রস্তুসি 

সনদি িহায়ি িূসমিা পালন িরদব। সবসিএি প্রস্তুসি সনদয় আদরা সবস্তাসরি োনদি চাইদল 

আমাদের িাদথ দেিবুি দপে Hello BCS এ  দযাোদযাে িরদি পারদবন। 

 

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

