
বিবিএি প্রস্তুবি : শূন্য থেকে থেভাকি শুরু েরকিন্ 

বাাংলাদেদের  ইতিহাদের েবদেদ়ে বড় এবাং প্রতিদ াতিিা মূলক পরীক্ষা হল তবতেএে- বাাংলাদেে 

তেতিল োতিিে পরীক্ষা। প্রতিবছর লাদ া প্রার্থী আদবেন কদরন। কযাডার হও়োর েুদ াি পান ২ 

হাজাদরর মি।  

১টি কযাডাদরর তবপরীদি  ুদ্ধ কদরন ২৭০ জদনর ও ববতে প্রার্থী! িাবা  া়ে? পতৃর্থবীর নামকরা 

তবশ্বতবেযাল়ে হািিাডি, বকমতিজ, অক্সদ াডি এর বেদ়ে ও প্রতিদ াতিিা ববতে হ়ে বাাংলাদেদের 

তবতেএে পরীক্ষা়ে। প্রার্থীদের োং যািা তেন তেন বাড়দল ও কযাডাদরর োং যা বাড়দছ না। িাই 

প্রতিদ াতিিার মাত্রা অকল্পনী়ে। এই প্রতিদ াতিিা়ে টিদক র্থাকদি হদল োই প্রেুর পড়াশুনা। 

অধ্যবো়ে, তন়েমমাত ক পড়াশুনা ছাড়া তবতেএে কযাডার হও়ো অেম্ভব।  

বাাংলাদেদের েবদেদ়ে ম িাোপূর্ ি োকতর তবতেএে কযাডার হও়োর জনয বেৌড় ঝাপ শুরু করদি হ়ে 

অদনক আদি বর্থদকই। ব   ি ববতে পড়দব িার টিদক  াও়োর েম্ভাবনা িি ববতে।  

আজদকল আটিিদকদল তবতেএে প্রস্তুতির আদেযাপান্ত তনদ়ে আদলােনা করব। 

১। বিবরযাি হওযা়াঃ  

প্রর্থদমই তনদজর মাইন্ড বেি কদর ব লদি হদব। তবতেএে অনয ব দকান একটি পরীক্ষার মিই 

একটি পরীক্ষা। িদব বেিা জীবদনর েবদেদ়ে গুরুত্বপূর্ ি এবাং কটিন পরীক্ষা। িাই এই পরীক্ষা়ে 

পাে করদি পড়াশুনা করদি হদব তন়েতমি। অদনক প্রার্থীর বিতবদল তেদনর পর তেন তবতেএে এর 

বই পদর র্থাদক। বকউ  ুদলও বেদ ন না। আজদক পড়ব, কালদক পড়ব এিাদব কদর মাদের পর 

মাে েদল  া়ে। বইদ়ের উপর ধু্দলা পদড়, তকন্তু পড়া আর হ়ে না। িাই শুধু্ বই তকদন জমা করদলই 

হদব না। তেতর়োে হদ়ে বেই বইগুদলা প্রতিতেন পড়দি হদব। 

২। বিবিএি পরীক্ষার জন্য েখন্ থেকে পডা শুরু েরি? 

আপনার  তে ইচ্ছা র্থাদক তবতেএে এ ব াি বেবার, িাহদল তবশ্বতবেযাল়ে জীবন বর্থদকই পড়া শুরু 

করা উতেি। শুধু্মাত্র তবতেএেদক িাদি িি বরদ  তেদলবাে অনু া়েী তন়েতমি পড়াশুনা করদি হদব। 

িাই তবশ্বতবেযালদ়ে র্থাকাকালীন অবস্থা়ে বিবিএি বিকেিাি ও বিবিএি পরীক্ষার পদ্ধবির 

েকল ির্থযাবলী েম্পদকি িাদলািাদব বেদ  তবতেএে  প্রস্তুতি শুরু করা উতেি। 

৩। বিবিএি প্রস্তুবির জন্য বিকন্ েি ঘন্টা পডি? 

বক কি েম়ে পড়দবন িা তনিির করদব বক বকান তবষদ়ে পড়দছন িার উপর।  তে আপনার 

তবশ্বতবেযালদ়ের োবদজক্ট এ েম়ে ববতে তেদি হ়ে িাহদল কম েম়ে পড়দবন। বকান িাদবই 

তবশ্বতবেযালদ়ের পড়াশুনা কম কদর তবতেএে এর পড়াশুনা করা  াদব না। 
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তবতেএে পরীক্ষার ৩ টি ধ্াপ আদছ। তপ্রতলতমনাতর, তলত ি ও িাইিা পরীক্ষা। তপ্রতলতমনাতর শুধু্ 

টিকার পরীক্ষা। প্রার্থী কমাদনার জনয এই পরীক্ষার মাধ্যদম তকছু প্রার্থী বাছাই করা হ়ে। এই 

পরীক্ষা়ে নম্বর র্থাদক ২০০। এ াদন ২০০ বি ২০০ বপদল ও বকান লাি হদব না । শুধু্মাত্র একিা 

পাে মাকি তনদ়ে পাে করদি পারদলই হল। এ াবি কাদলর ইতিহাদে ১২০ বা এর একিু কম-ববতে 

 ারা বপদ়েদছন িারা েবাই তপ্রতলতমনাতর পরীক্ষা পাে কদরদছন। অিএব বপ্রবেবিন্াবর পরীক্ষার 

প্রস্তুবির জনয বইদ়ের পর বই না পদড় েরকাতর এক বই ই বারবার পড়া বুদ্ধদ্ধমাদনর কাজ। 

৪। বিকেিাি থিকখ  থন্যা়াঃ 

প্রস্তুতির পূদব িই তবতেএে এর তেদলবাে প্রর্থম বর্থদক বেষ প িন্ত পড়া জরুরী। তেদলবাদের বাইদর 

োধ্ারনি বকান প্রশ্ন আদে না। তেদলবাে বেদ  বকান তবষদ়ে পারেেী আর বকান তবষদ়ে েবূ িলিা 

বুঝা উতেি। ধ্দরন আপতন তেএেইদি পড়াশুনা করদছন। িাহদল আপনার জনয কম্পম্পউিার ও 

ির্থযপ্র ুদ্ধি তবষ়ে অদনক েহজ। েুিরাাংএই তবষদ়ে অনযদের বর্থদক আপনার কম পড়া লািদব। 

এই েমদ়ে আপতন অনয তবষ়ে পড়দি পারদবন। 

৫। বিগি িছকরর প্রশ্ন িেভ েরা়াঃ 

তবতেএে এর ইতিহাদে প্রতিবারই পূদব ির প্রশ্ন বর্থদক তকছু তরতপি হ়ে। িাছাড়া পূদব ির প্রশ্নগুদলা 

েলি করদল তবতেএে পরীক্ষা েম্পদকি বাস্ততবক জানা  াদব। বাজাদর প্রেতলি অদনক বই ই 

আদছ। ব দকান একিা তকদন তবশ্বতবেযালদ়ের ১ম বা ২়ে বদষ িই  াাঁদক  াাঁদক পদড় ব লা উতেি। 

৬। প্রবিবিন্ এেটি িাাংো ও ইাংকরজী পত্রিো পডা উবিি। 

পদ্ধত্রকার গুরুত্ব অপতরেীম। পদ্ধত্রকার তল া পড়দল তবতেএে এর  তলত ি পরীক্ষা়ে অদনক কাদজ 

তেদব। িাছাড়া তবতেএে তপ্রতলতমনাতর পরীক্ষা়ে বাাংলাদেে তবষ়োবতল ও আন্তজিাতিক তবষ়োবতল 

বর্থদক প্রশ্ন আদে। এই ২ তবষদ়ের প্রশ্নগুদলা োধ্ারনি পদ্ধত্রকা বর্থদকই কদরন প্রশ্ন কিিারা। িাই 

তন়েতমি পদ্ধত্রকা পড়দল এগুদলা বর্থদক েহদজই উত্তর করা  াদব। 

৭। বিশ্ববিিােকযর  ৩য  িকষ ে বেছু বিখযাি িই পকড থেেকে ভাে হয। 

“অেমাপ্ত আত্মজীবনী”, “লালনীল েীপাবতল” এই বইগুদলা বর্থদক তবতেএদে হাদমোই তকছু প্রশ্ন 

র্থাদক। িাছাড়া িাইিা ববাদডি এই রকদমর বইগুদলা বর্থদক প্রশ্ন করা হ়ে। এগুদলার পাোপাতে 

বাাংলাদেদের ইতিহাে েম্পতকিি বই, মুদ্ধি ুদদ্ধর উপর বইগুদলা পদড় ব লা উতেি। 

৮। আপবন্ আপন্ার বন্জ থজো িম্পকেে েিিুেু জাকন্ন্?  

তবতেএে িাইিা ববাদডি েবাই বকই িাদের তনজ বজলা বর্থদক প্রশ্ন করা হ়ে। িাই তনজ বজলা, 

উপদজলা েম্পদকি আদি বর্থদকই বজদন রা ুন। উইতকতপতড়ো, বাাংলা তপতড়ো়ে এই ির্থয গুদলা 

বপদ়ে  াদবন। 
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৯। বিশ্ববিিযােকযর ৪ে ে িষ ে থেকে বিবিএি এর বিকেিাি অনু্োযী প্রবিটি 

বিষকযর জন্য বিষযবভবিে িই পডা উবিি।  

তন়েতমি পড়াশুনা করদল প্রতিটি তবষদ়ে  ুব িাল একিা প্রস্তুতি বন়ো েম্ভব। পড়াশুনার েম়ে ব  

িতপক গুদলা কটিন লাদি বেগুদলা  ািা়ে তলদ  রা দল িাল হদব। বেগুদলা কদ়েক তেন পর পর 

তরতিেন তেদল মদন র্থাকদব।  

১০। িকি োপবর বিবিএি এেিা পরীক্ষা। হযাাঁ খুি েটিন্, বেন্তু অিম্ভি বেছু ন্য। 

আপতন তবশ্বতবেযাল়ে বা এইেএেতের বকান পরীক্ষার আদির রাদি ব িাদব পড়াশুনা কদরতছদলন 

িার ৪ িাদির ১ িাি ও  তে প্রতিতেন তবতেএে পরীক্ষার জনয পদড়ন, িাহদল তবতেএে পরীক্ষা়ে 

আপনার বেৌড় ১ম ১০০ জদনর মদধ্যই র্থাকদব। 

িাই তেতর়োে হদ়ে তন়েতমি পড়াশুনা করা জরুরী। ‘১ েপ্তাহ পদড় তবতেএে পাে’ এই কর্থাগুদলা 

পড়দি িাল লািদলও বাস্তদব এমন প্রার্থীর বে া তমদল না। িাই কম েমদ়ে  ুব ববতে না পদড়, 

ববতে েম়ে ধ্দর অল্প অল্প পডু়ন। িাছারা আপতন Hello BCS অযাপ বাবহার কদর তবতেএে প্রস্তুতি 

ও অনযানয োকতরর েকল প্রস্তুতি তনদি েহা়েক িূতমকা পালন করদব।  

তবতেএে প্রস্তুতি তনদ়ে আদরা তবস্তাতরি জানদি োইদল আমাদের োদর্থ ব েবুক বপজ Hello BCS 

এ  ব ািাদ াি করদি পারদবন। 
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