
বিবিএি পরীক্ষার িই তাবিকা (বিবি পাশ করতত যে িইগুতিা পড়তত হতি) 

বিবিএি পরীক্ষা ৩ টি ধাপপ হয়। প্রথপে বপ্রবিবেনাবর পরীক্ষার োধযপে প্রাথীপের িংখ্যা কোপনা 

হয়। তার পপর বিবখ্ত ও ভাইভা পরীক্ষার োধযপে বিবিএি কযাডার বনপয়াগ দেয়া হয়। বিবিএি 

িস্তুবত োপন িারা বেন িইপয় েুখ্ গুঁ পে থাকা নয়। বকংিা দিবি িই বকনা নয়। িরং বপ্রবির 

দলাগান হপিা - িই কে, পড়া দিবি।  

এক বিষতে একটি িই ই েতেষ্ঠ। এক বিষতে ১০টি িই ১ িার পড়ার যেতে, ঐ বিষতে ১টি 

িই ১০ িার পড়া উত্তম। বিবি িস্তুবত শুরু করতত িােীরা িেতমই িুক বিস্ট খুুঁতেন।  

দকউ িড় ভাইপের জেপেি কপরন। দকউিা বিগত বিবিএি এ ১ে, ২য়, ৩য় হওয়া কযাডারপের 

িুকবিস্ট ফপিা কপরন। এভাপি ২-৩ োয়গা দথপক িইপয়র িাপেিন হপয় যায় হযিরি। তখ্ন 

শুরু হয় কনবফউিান। অেুক বিবিএি এ ফাস্টট হওয়া কযাডাপরর িুক বিস্ট ফপিা করপিা? নাবক 

পাড়ার িড় ভাইপয়র কথােপতা িই বকনি?  

িিার িাপেিান ফপিা করপত বগপয় ২-৩ দিি িই বকনা হপয় যায়! বকন্তু ১ দিি িই ও টিকভাপি 

পড়া হয় না। েপন রাখ্পত হপি বপ্রবিবেনাবর পরীক্ষা শুধু টিকার পরীক্ষা। এই পরীক্ষার নম্বর বপ্রবি 

পাি করা ছাড়া আর দকান কাপে িাপগ না। তাই খু্ি দিবি িই না পড়পিও চিপি।  

আেপকর আটিটপকপি বিবিএি বপ্রবিবেনাবর পরীক্ষার একটি পূর্ টাঙ্গ িই তাবিকা বনপয় আপিাচনা 

করবছ।  

প্রথপেই বপ্রবির বিপিিাি দেপখ্ বনই।  

বিবিএি বিবিবমনাবর পরীক্ষার বিতিিাতি অন্তর্ভকু্ত বিষে আর মানিন্টনঃ 
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প্রবতটি বিষপয়র িতাভাগ প্রস্তুবত বনপত দযিি িই পড়পি ভাি হপি তার একটি িুকবিস্ট বেজি। 

উপেখ্য, প্রথে িাবরর প্রকািনী গপিা, দযেনঃ প্রপফিরি, েেট, এেবপবি, ওরাকি এগপিার 

িকি িই ই  ভাপিা। দযপকান একপিি িই বকপন প্রস্তুবত শুরু করা িম্ভি। 

তপি প্রবতটি বিষপয় দয িইগপিা দথপক বিগত বিবিএি পরীক্ষায় িি টাবধক কেন এপিপছ তার 

বভবিপত আেরা “হযাতিা বিবিএি” টিে একটি িুকবিস্ট িাবনপয়বছ। 

বিবিএি বিবিবমনাবর িুক বিস্ট: 

১) িাাংিা র্াষা ও িাবহতয 

২) English Language & Literature 

৩) গাবিবতক েুক্তক্ত 

৪) মানবিক দক্ষতা 

৫) িাধারি বিজ্ঞান 

৬) কম্পিউিার ও তেযিেুক্তক্ত 

৭) িাাংিাতদশ বিষোিবি, আন্তোুবতক বিষোিবি এিাং ননবতকতা, মূিযতিাধ, 

িুশািন 

৮) রূ্তগাি, পবরতিশ ও দতূোুগ িযিস্থাপনা 

িাাংিা র্াষা ও িাবহতয  

িাাংিা র্াষার েনয বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১। নিে েিে দেবর্র িাংিা িযাকরর্ িই। িইটি দথপক বিগত বিবিএি পরীক্ষায় হুিহু কেন 

এপিপছ। এই িইপয়র বনয়েগপিা অনুিীিন করপি এিং উোহরর্গপিা খ্াতায় বিপখ্ প্রযাকটিি 

করপি িযাকরর্ বনপয় দকান িেিযা থাকপি না। 

২। ভাষা ও বিক্ষা, বিপখ্পছন হায়াৎ োেুে। এই িই দয় এইচএিবি বিবভন্ন িাপির িকি দিাডট প্রশ্ন 

দেয়া আপছ। এগপিা অনুিীিন করপি িাংিা ভাষা অংপি পুপরা নাম্বার তুিা িম্ভি। 

িাাংিা িাবহততযর েনয বিবিএি িই তাবিকাঃ 
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১। প্রথপেই হুোযু়ন আোপের “িাি নীি েীপািবি” িইটি পপড় দফিপত হপি। িইটিপত িাংিা 

িাবহতয বনপয় বিি্তৃত আপিাচনা করা হপয়পছ। 

২। অনুিীিপনর েনয অগ্রেতূ প্রকািনীর িাংিা িইটি চেৎকার। িইটিপত িাবহতয বনপয় িবপক 

বভবিক আপিাচনা করা হপয়পছ। িি তথয গবছপয় দেয়া আপছ। 

English Language & Literature 

ইাংতরক্তে র্াষার েনয বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১। Master পািবিপকিন্স এর একটি িই আপছ। িইটিপত গ্রাোপরর িকি িবপক িহেভাপি 

আপিাচনা করা হপয়পছ। পািাপাবি অনুিীিপনর েনয অপনক প্রশ্ন ও দেয়া আপছ। 

২। Wren & Martin এর High English Grammar, Cliffs Toefl িইগপিার গ্রাোর অংপির উোহরর্ 

গপিা খু্িই েরুরী। এগপিা দথপক িরািবর ৪১ তে বিবিএপি কেন এপিপছ। 

ইাংতরক্তে িাবহততযর েনয বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১) A gateway to English Literature. িােীে আহপেে িযাপরর এই িইটিপত খু্ি িুন্দরভাপি 

িাবহপতযর অংি ছক আকাপর উপস্থাপন করা আপছ। পড়পত ভাপিা িাগপি। ছক আকাপর পড়পি 

পড়া েপন থাপক দিবি। 

২) A handbook on English Literature. এই িইটিও ভাপিা। প্রাথীরা দযপকান একটি বকনপত পাপরন। 

গাবিবতক েুক্তক্ত 

গবর্ত বিষপয় অপনপকরই েুি টিতা থাপক। গবর্ত চচটার বিষয়। ৩ োপি গবর্পত েক্ষ হওয়া যায়না 

যবে না দিবিক ভাপিা থাপক। যারা োধযবেক ও উচ্চ োধযবেপক গবর্পত ভাপিা কপর পড়শুনা 

কপরন, তাপের কাপছ বিবিএি এর গবর্ত বকছুই না। এপকিাপর ডািভাত। 

গাবিবতক েুক্তক্তর েনয বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১) ৯ে-১০ে দেবর্র পািয িই দথপক বিপিিাি অনুযায়ী িবপক গপিা কপর দফিপত হপি। 

২) Khairuls Basic Math িইটি ভাপিাভাপি দিষ করপি বিবিএি এর েনয আর বকছু িাগপি না। 

এই িইটিপত িিটকািট দিকবনক ও দেয়া আপছ। দিগপিা ভাপিাভাপি করপত পারপি কে িেপয় 

অংক কপর দফিপত পারপিন। 

মানবিক দক্ষতা 



এই বিষয়িা অপনক েোর। এই অংপির বিপিিাি খু্ি একিা িড় না। িহপেই বনয়বেত পড়পত 

পারপি ভাি একিা নম্বর কাভার করা যায়। 

মানবিক দক্ষতার েনয বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১) “েেটপেন্টািি এবিবিটি” নাপে একটি িই আপছ। িইটি দিি পুরপনা। প্রাথীপের খু্িই পছন্দিই 

একটি িই। িইটিপত যত ধরপনর প্রশ্ন হওয়া িম্ভি, িিগপিা দেয়া আপছ। 

২) “খ্াইরুিি দেন্টাি এবিবিটি” নাপে আপরকটি িই আপছ। এই িইটি ও ভাপিা। প্রাথীরা দযপকান 

একটি বকপন বনপত পাপরন। 

িাধারি বিজ্ঞান 

বিোন বিভাপগর বিক্ষাথীপের েনয এই বিষপয় োকটি পাওয়া অপনক দিাো। এপকিাপর দিবিক 

িবপক দথপক প্রশ্ন করা হয়। 

বিজ্ঞাতনর েনয বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১) নিে-েিে দেবর্র পািয িই। 

২) ওরাকি বিোন। এই গাইপড বিস্তাবরত আপিাচনা আপছ। 

কম্পিউিার ও তেযিেুক্তক্ত 

এই বিষয়িাও বিোন বিভাপগর বিক্ষাথীপের েনয প্লাি পপয়ন্ট। 

আইবিটি বিষতের েনয বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১) একােি দেবর্র পািয িইপয় বিবিএি এর বিপিিাপির িি িবপকই আপছ। দযপকান ২ টি িই 

বকপন পড়পিই চিপি। 

২) অনুিীিপনর েনয আইবিটি বভউ অথিা ইজে পািবিপকবিন্স এর িই পড়া দযপত পাপর। 

িাাংিাতদশ বিষোিবি, আন্তোুবতক বিষোিবি এিাং 

ননবতকতা, মূিযতিাধ, িুশািন 

এই ৩টি বিষপয়র েপধয অপনক বেি আপছ। এগপিাপত িি বেবিপয় ৭০ নম্বর। এই বিষয় গপিাপত 

োধযবেক ও উচ্চ োধযবেপকর িইগপিা দথপক পপড় দনয়া েরুরী। 

বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 



১) নিে েিে দেবর্র িই, একােি ও দ্বােি দেবর্র িই দথপক বিপিিাপির িবপক ধপর ধপর কপয়ক 

িার পড়পত হপি। তারপপর প্রপয়ােনীয় তথয দনাি কপর খ্াতায় বিপখ্ রাখ্পি ভাি। পরিতীপত 

দিগপিাই িার িার পড়া যাপি। 

২) এই ৩টি বিষপয়র েনয Basic View িইটি িংগ্রহ করপত পাপরন। িইটিপত িি তথয দেয়া আপছ। 

তপি এই িইটি খু্িই িড়। তাই পড়পত অপনপকরই ভাপিা িাপগ না। যবে বিিাি তথযগপিা পড়পত 

না পাপরন তাহপি আিাোভাপি অনযানয প্রকািনীর িই বকনপত পাপরন। 

৩) এছাড়া িাংিাপেি ও আন্তেটাবতক বিষয়ািবির েনয MP3 পািবিপকিন্স এর িইগপিা দিি 

ভাপিা। দযপকান একটি বকপন পড়া শুরু করুন। 

রূ্তগাি, পবরতিশ ও দতূোুগ িযিস্থাপনা 

এই বিষয়গপিা ও োধযবেক ও উচ্চ োধযবেপকর িইগপিাপত আপছ। 

বিবিএি বিবিবমনাবর িই তাবিকাঃ 

১) োধযবেক ও উচ্চ োধযবেপকর পািয িই দথপক বিপিিাি অনুযায়ী িবপক। 

২) অনুিীিপনর েনয এবিউপরন্স প্রকািনীর িইিা দিি ভাপিা। 

এছাড়াও আবরফুর রহোন খ্ান িযাপরর িংবিধান িইিা পড়পি উপকার বেিপি। িংবিধান দথপক 

িরািরই বকছু প্রশ্ন আপি। এর পািাপাবি প্রবতবেন ২ টি পজিকার োতীয় ও েতােত অংি পড়া 

েরুরী। িে িােবয়ক িকি তথয োনা হপয় যাপি। 

প্রপফিরি বকংিা ওরাকপির “েি িিুযিন” িইিা বকপন দফিপত পাপরন। িইিা দিি িড়। 

িাংিাপেপির িকি চাকবরর পরীক্ষার প্রশ্ন ও িোধান দেয়া আপছ। প্রবতবেন অল্প কপর পড়পি 

দিষ করা যাপি। এই িই দিষ করপত পারপি পরীক্ষায় বক রকপের প্রশ্ন আপি দি িম্পপকট একিা 

ধারর্া পাওয়া যাপি।  

একেন প্রাথীপক পরীক্ষায় অংিগ্রহপর্র পূপি ট এইিি িইপয়র তাবিকা িম্পপকট দেপন বিবিএি 

বিবিবমনাবর পরীক্ষার িস্তুবত বনপত হয়। বিবিএি বনপয় আপরা বিস্তাবরত োনপত চাইপি 

আোপের িাপথ দফিিুক দপে Hello BCS এ  দযাগাপযাগ করপত পারপিন।  

 

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%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95/
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%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95/
https://www.facebook.com/hellobcsbd

