
বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষাি িস্তুবি (বিবি পাশ কিতি যা যা কিতি হতি) 

বাাংলাদেদের  ইতিহাদের েবদেদ়ে প্রতিদ াতিিা মূলক পরীক্ষা হল তবতেএে পরীক্ষা। ২০২০ োদল 

৪১ িম তবতেএে এ আদবেন পদে ৪ লাখ ৭৫ হাজার। অনযতেদক েূনযপদের কযাডার আদে ২ 

হাজার।  

িাহদল এই তবোল োংখযক প্রার্থী থর্থদক থ ািয ২ হাজার কযাডার তকভাদব থবর করদব তপএেতে?  

উত্তর তবতেএে তপ্রতলতমনাতর পরীক্ষার মাধ্যদম।  

বাাংলাদেে তেতভল োতভিে পরীক্ষা়ে থমাট ৩ টট ধ্াপ র্থাদক। 

১। বিবিবিনাবি পিীক্ষা 

২। বিবিি পিীক্ষা 

৩। ভাইভা পিীক্ষা 

১ি ধাপ, তপ্রতলদি ২০০ নম্বদরর পরীক্ষা হ়ে। থমাট ১০ টট তবষ়ে র্থাদক। আেদি তপ্রতলতমনাতর 

পরীক্ষার নম্বর থকান কাদজ আদে না। মূল কযাডার তনব িােদন তলতখি ও ভাইভা পরীক্ষার নম্বর 

তবদবেনা করা হ়ে। তপ্রতল পরীক্ষা হদলা একটা থিটওদ়ে। এই পরীক্ষা প্রার্থীর োংখযা কমাদনার 

পরীক্ষা। স্বভাবিই লাখ লাখ তেক্ষার্থীর তলতখি বা ভাইভা পরীক্ষা থন়ো েম্ভব না। থেদক্ষদে কদ়েক 

বের থলদি  াদব। িাই এমতেতকউ পদ্ধতিদি তপ্রতল পরীক্ষা থন়ো হ়ে। এই পরীক্ষা়ে থক্ষেতবদেদষ 

২০-২৫ হাজার প্রার্থীদক পাে করাদনা হ়ে।  ারা তপ্রতল পাে কদর শুধু্ িারাই তলতখি পরীক্ষা়ে অাংে 

থন়োর েুদ াি পান।  

বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষাি িস্তুবিি জনয িথতিই বিবি বিতিিাি টা দেতি দনযা 

যাক। 



 

মদন রাখদি হদব তপ্রতলতমনাতর পরীক্ষা শুধু্ই টটকার পরীক্ষা। এখাদন ১৯০ পাও়ো থ  কর্থা নূনযিম 

১২০ থপদ়ে পাে করা ও একই কর্থা। এই পরীক্ষার নম্বর মূল তবতেএে পরীক্ষা়ে থ াি হ়ে না। 

িথতিই আতিাচনা কিি বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষা িস্তুবিি জনয বক বক 

কিা যাতি না! 

১। তপ্রতলতমনাতর প্রস্তুতির জনয প্রা়ে েবাই থটতবদলর োমদন একটা মানতেে টাটিদ়ে রাদখন। পোর 

ফাাঁদক ফাাঁদক মানতেে মুখস্ত কদরন। এই কাজটা করা  াদব না। আপনার অদনক মূলযবান েম়ে 

েদল  াদব এই মানতেদের থপেদন। আর এই অক্লান্ত পতরশ্রদমর ফদল আপনার মার্থা থর্থদক অনয 

পো আউট হদ়ে  াদব। 

২। কাদরন্ট এদফ়োে ি, েমীক্ষা, আেমশুমাতর, োম্প্রতিক িদর্থযর জনয েবাই হুমতে থখদ়ে পদরন। 

দকন? 

তবতেএে এ োম্প্রতিক থর্থদক থবতে হদল প্রশ্ন আদে ৪-৫ টট। এই ৫ মাকিে এর জনয হাজার হাজার 

েমীক্ষা, তহোব পো তক খুব বুদ্ধদ্ধমাদনর কাজ? 

না। এি েমীক্ষা, কাদরন্ট এদফ়োে ি পদে মদন র্থাকদব থেই ১-২ টট প্রশ্ন। থেগুদলা তন়েতমি পদ্ধেকা 

পেদল এমতনদিই তেখা হদ়ে  া়ে। িাই প্রতিমাদে আলাো ২ টট বই মুখস্ত করার থেদ়ে কাদরন্ট 

এদফ়োে ি োলিামাতম একবার থোখ বুলাদি পাদরন। িাও থেখার েরকার হদব না,  তে আপনার 

তন়েতমি পদ্ধেকা পোর অভযাে র্থাদক। 



৩। বই তকনুন কম, পেুন থবতে। বাজাদর এদকবাদর প্রর্থম োতরর প্রা়ে ১০ টট প্রকােনী আদে। 

এখন আপতন তক ১০ থেট বই তকদন পোশুনা করদবন? 

না। ১০ থেট বই পদে মদন রাখা অেম্ভব। আপনার কাদে ৫ বের েম়ে থনই। বেদজার ১ বের 

র্থাকদব। কাদরা থক্ষদে বযতিক্রম হদি পাদর। িদব ১ বেরই ‘থমার েযান এনাফ’ তবতেএে 

তপ্রতলতমনাতর প্রস্তুতির জনয। 

৪। পদ্ধেকা শুরু থর্থদক থেষ প িন্ত পোর থকান েরকার থনই। শুধু্মাে বাাংলাদেে, আন্তজিাতিক, 

েম্পােকী়ে, মিামি এগুদলা পেদলই হদব। পাোপাতে পোশুনার জনয আলাো পািা র্থাদক, 

থেখাদন পোশুনার জনয অদনক পরীক্ষা থন়ো হ়ে। থেগুদলা তেদল উপকার তমলদব। 

৫। তবতেএে প্রার্থীরা িড্ডাতলকা প্রবাদহ িা ভাতেদ়ে থেন। ধ্দরন আপতন িাতিতিক  ুদ্ধি তবষদ়ে 

এমতপতি প্রকােনীর বই তকনদলন। এখন আপনার বনু্ধ আপনার মার্থা়ে ঢুতকদ়ে তেল, ওরাকদলর 

িতিি আদরা থবতে ভাদলা। আবার আদরক বনু্ধ প্রদফেরে এর পদক্ষ। 

আপতন োরপাদের এি আও়োদজ তনদজদক তনস্তব্ধ কদর থফলদবন না। বই তকনদিই  তে েম়ে 

বয়ে কদর থফদলন িাহদল পেদবন টা কখন? 

বাজাদর প্রেতলি এবাং তবখযাি থ দকান একটট বই তকদন পো শুরু করদবন। থবতেরভাি বইদ়েই 

একই ির্থয থে়ো। থক্ষে তবদেদষ তকেু তভন্নিা আদে। তভন্নিা র্থাকদবই। 

এিাি আবি বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষা িস্তুবি বনতি বক বক কিা িাগতি। 

১। িথতিই বিবিবিনাবি বিতিিাি টা ভাি কতি দেতি দেিা। বিবিএি বিতিিাি থেদখ 

থকান থকান তবষদ়ে েক্ষিা আদে আর থকানগুদলাদি েক্ষিা থনই, থেগুদলা মাকি কদর থফলা। 

ধ্দরন আপতন, তবজ্ঞান তবষদ়ের োে। োধ্ারি তবজ্ঞান, িতিি, কম্পম্পউটার ও ির্থয প্র ুদ্ধি তবষদ়ে 

আপনার েক্ষিা র্থাকার কর্থা। িাহদল এগুদলা আপনার প্লাে পদ়েন্ট। এগুদলাদি একটু কম থজার 

তেদ়ে অনযগুদলাদি একটু থবতে েম়ে তেদবন। 

২। িবিবেন ইন্টািতনট িযিহাি কতি ৪-৫ টট দপপাতিি বাাংলাদেে, আন্তজিাতিক, মিামি, 

েম্পােকী়ে পদে থফলা জরুরী। এগুদলা তপ্রতলর পাোপাতে তলতখদির জনয ও কাদজ তেদব। 

একোদর্থ ২ পরীক্ষার তপ্রপাদরেন হদ়ে থিল। 

বাাংলা পদ্ধেকার পাোপাতে ইাংদরজী থপপার ও পদে থফলা েরকার। তলতখি পরীক্ষা়ে ইাংদরজী 

ভাষা বযবহার কদর তলখদি হদব ইাংদরজী তবষদ়ে। পদ্ধেকা়ে তলখার ধ্রি খুব ভাদলা র্থাদক। িাই 

পদ্ধেকা পেদল তলখার স্টাইল, েদের অর্থ ি জানা হদ়ে  াদব। 

৩। বিবিএি িশ্ন এনািাইবিি কতি দেিা। তবতেএে এর প্রশ্ন থকার্থা থর্থদক আদে? 

থমইন বই থর্থদক? 
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িাইড বই থর্থদক? 

থলকোর েীট থর্থদক? 

মদন রাখদবন, প্রশ্নকিিারা থকান েম়েই িাইড বই থর্থদক প্রশ্ন কদরন না। আর থলকোর েীট থিা 

তবলাতেিা। িারা থমৌতলক বই থর্থদক প্রশ্ন কদরন। 

একটা উোহরি থেইঃ 

৩৫িি বিবিএি বিবি পিীক্ষায একটা িশ্ন বিি এরকম: Women are too often ___ by 

family commitments. (ক) Confused (খ) controlled (ি) contaminated (ঘ) constrained 

এই প্রদশ্নর উত্তর  তে িাইড বইদ়ে খুজদি র্থাদকন িাহদল খুজদিই র্থাকদবন। 

 তে বতল এই প্রশ্নটট হুবহু এক জা়েিা থর্থদক িুদল থে়ো হদ়েদে। তবশ্বাে হদব? তবশ্বাে না হদল 

Longman Dictionary of Contemporary English বইদ়ের Constrain েদে থিদলই এই বাকযটট হুবহু 

পাও়ো  াদব। 

তবতেএে এ  ি প্রশ্ন আদে িার েিকরা ৮০ ভািই তবতভন্ন থমৌতলক বই থর্থদক িুদল থে়ো প্রশ্ন। িাই 

শুধু্মাে িাইড বই না পদে, পোর থটতবদল longman, Oxford এই বইগুদলা রাখুন। থ দকান প্রদশ্নর 

উত্তদরর জনয এগুদলার থভিদর খুজনু। 

১০০ এর মদধ্য ৯০ টট হুবহু থপদ়ে  াদবন! 

৪। দয বিষতয ইন্টািতনট েিকাি দিই বিষতয ইন্টািতনট ঘাটা। 

ভুদিাল, পতরদবে ও েুদ িাি বযবস্থাপনার প্রতিটট টতপক ইন্টারদনদট আদে। েম়ে থবর কদর 

উইতকতপতড়ো, বাাংলাতপতড়ো এগুদলা ঘাটাঘাটট কদর তলদখ থফলা। এখন  তে িতিি এর জনয 

ইন্টারদনট ঘাদটন িাহদল থেই েম়েটুকু তবফদল  াদব। 

৫। বকিু িশ্ন আতি দযগুতিা ভুি হতিই। 

ইাংতলদে আপনার মাস্টাে ি করা র্থাকদলও থেখদবন ইাংদরদ্ধজ োতহদিযর কদ়েকটা প্রশ্ন আপতন 

পারদবন না। িাই এইরকম োতহিয থর্থদক েবগুদলা পারদিই হদব এমন কর্থা থনই। এগুদলা 

থকউই পাদর না। িাই এই তবষ়েগুদলাদি খুব থবতে েম়ে তেদবন না। থ  তবষ়েগুদলা আপনার 

বারবার পোর পদরও ভুল হদব বা মদন র্থাকদব না, থেগুদলা তডদরক্ট বাে তেদ়ে তেন। আপনার ২০০ 

থি ২০০ থপদি হদব না। পাে মাকি আেদলই হল। 

৬। দকান বিষতয দিার্ড িই পড়তিন আি দকান বিষতয পড়তিন না? 

থমদের বনু্ধ, পাোর বে ভাই থবাডি বইদ়ের বযাপাদর তকেু উপদেে তেদ়ে র্থাদকন। িতিদির জনয 

৬ষ্ঠ থর্থদক দ্বােে থশ্রতির েব থবাডি বই পদে থফলদিই হদব! আতম জাতননা থকান তবতেএদে ৬ষ্ঠ 



থশ্রতির বই থর্থদক মযার্থ এদেদে। এই থবাডি বই পদে থেষ করদি থিদল অেরকাতর অদনক অাংক 

করা হদ়ে  া়ে। 

মদন রাখদবন আপতন তবতেএে কযাদ্ধিদডট। আপতন পেদেন শুধু্ তপ্রতল পাে করদি। আপতন 

থকান তপএইেতড করদেন না থ  আপনার ধ্দর ধ্দর েব করদি হদব। 

িতিদির জনয আপতন থ  থকান প্রকােনীর একটট বই তকদন তনন। থকনার পদর টতপক ধ্দর ধ্দর 

তলদখ তলদখ পেুন। িতিি শুধু্ থোদখর থেখা়ে হ়ে না।  িক্ষন না প িন্ত আপনার ২০ তেস্তা খািা 

িতিদি ভদর  াদব িিক্ষন প িন্ত আপনার িতিি প্রস্তুতি েম্পন্ন হদব না। 

োধ্ারি তবজ্ঞান, বাাংলা, কম্পম্পউটার, বাাংলাদেে তবষ়োবতল এই তবষ়েগুদলা আপতন থবাডি বই ধ্দর 

ধ্দর থেষ কদর থফলদবন। এগুদলার উপদর থবাডি বই থর্থদক প্রশ্ন আদে। আর এই তবষ়েগুদলাদি 

থবাডি বইদকই প্রামািয বা থমৌতলক বদল ধ্রা হ়ে। 

৭। বনতজ বনতজই দনাটি, শটডকাট বনযি িানান। 

িতিদি একই অাংদকর জনয ১০০ টা েটিকাট র্থাকদি পাদর। আপতন আপনার েুতবধ্ামি একটা 

বাতনদ়ে তনন। আদরকজদনর োদর্থ তমলদি হদব এমন কর্থা থনই। অমুক েযার এভাদব তেদ়েদেন 

িাই আতমও এভাদব করব, এই তেন্তা বাে তেন। আপনার তন়েদম অাংক তমলদলই হল। 

৮। বনযবিি পড়াশুনাি পাশাপাবশ অনুশীিন কিা জরুিী। আজকাল অনুেীলন আপনার 

থমাবাইদলই আদে। 

থপ্লদস্টার থর্থদক Hello BCS এপ নামান। এদপ প্রতিটট তবষদ়ের প্রতিটট টতপদক এক্সাম তেদি 

পারদবন। এক্সাম তেদি লািদব না থকান টাকা। এভাদব আপতন খুব েহদজই বিবিএি িস্তুবি 

তনদি পারদবন। 

এই এদপ ১ লাখ ২০ হাজাদরর ও থবতে প্রশ্ন আদে। অনুেীলদনর জনয এনাফ। 

িিানুিতিক বাজাদরর মদডল থটস্ট বইগুদলাদি ভুদলর মাো র্থাদক থবতে। িার থেদ়ে অনলাইন 

এদপ ভুল অদনক কম র্থাদক। 

আর েবদেদ়ে বে কর্থা, আপনার থফেবুদকর অ র্থা েমদ়ে আপতন এপ ইউজ কদর পরীক্ষা তেদি 

পাদরন। থমাবাইল োলাদনা ও হল, পোশুনা ও হল। 

এদকর থভির েুই! 

৯। িিতশতষ, বিবিএি পিীক্ষা ১০০% িাকড পাওযাি দকান পিীক্ষা নয। 

িাই ভুদলও ২০০ থি ২০০ থপদিই হদব এই মানতেকিা রাখা  াদব না। পোর থক্ষদেও থবদে থবদে 

পেদি হদব। েরকাতর ির্থয গুদলা মার্থা়ে রাখদবন। মদন রাখদবন আপনার মার্থা়ে জা়েিা অদনক 

কম। িাই খুব থবতে আদজবাদজ ির্থয তেদ়ে মার্থা টা খারাপ করদবন না। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello_bcs.live_exam
http://log.hellobcs.com/বিসিএস-প্রস্তুতি-গাইড


প্রস্তুতির শুরু থর্থদকই তেতর়োে তকেু বনু্ধদের োদর্থ প্রস্তুতি, অনুেীলন থে়োর করদি পাদরন। িদব 

 তে মদন হ়ে অনযদের থর্থদক আপতন তপতেদ়ে আদেন, হিাে হদ়ে পদেন িাহদল থোজা িাদের 

থর্থদক েদর আেদবন। 

আবার Hello BCS বা এই এদপর মি তকেু এপ আদে,  ারা শুরু থর্থদকই তবতেএে প্রস্তুতির জনয 

থপ্রাগ্রাম নামা়ে। এই েব থপ্রাগ্রাদমর োদর্থ জতেি র্থাকদি পাদরন। এই থপ্রাগ্রাদম আপনাদক কতেন 

পদর পদরই একটা তবষদ়ে পরীক্ষা তেদি হদব।এই পরীক্ষা গুদলা আপনাদক থেৌদের উপদর রাখদব। 

আপতন পোশুনা থর্থদক তেটদক পেদবন না। 

মানুদষর জীবদন এমন অদনক েম়ে আদে, থ েম়ে থকান তকেু ভাল লাদি না। পেদি ইচ্ছা কদর 

না। এগুদলা খুবই স্বাভাতবক। আপনার থক্ষদে ও আেদব। এই তলখা পোর েম়ে ও হ়েি আপনার 

তবতেএে তনদ়ে পেদি ইদচ্ছ হদব না। 

মদন রাখদবন ইচ্ছা আপনার থিালাম। আপতন ইচ্ছার থিালাম না। েটৃিকিিার উপদর ভরো 

রাখদবন। ভাদলা না লািদল তকেুতেন পো থর্থদক তবরতি তনদবন। 

থকার্থাও ঘুদর আেদবন। ইাংদরদ্ধজদি একটা কর্থা আদে, Take a Chill Pill.  

জীবন থর্থদক ১ টা বের তবতেএে এর থপেদন তেদবন। আপনার পতরশ্রম, আপনার ভািয 

আপনাদক তবতেএে কযাডার বাতনদ়ে তেদব। তবতেএে তনদ়ে আদরা তবস্তাতরি জানদি োইদল 

আমাদের োদর্থ থফেবুক থপজ Hello BCS এ  থ ািাদ াি করদি পারদবন।  

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

