
বিবিএি বিলেিাি ও মানিন্টন (বিবেবমনাবি, বেবিত ও মমৌবিক পিীক্ষাি 

বিস্তাবিত বিলেিাি) 

অনেনেরই প্রশ্ন জানে বিবিএি বক,মকন, বকভালি? সহজ েথায় বিবসএস হনে এেটি পরীক্ষা। 

এই পরীক্ষার মাধ্যনম বসবিল সাবিিস িা সরোবর প্রথম শ্রেণীর চােবরনে বেনয়াে পাওয়া যায়। 

িাাংলানেশ বসবিল সাবিিনসর বিবিন্ন েযাডানরর শূেয পেগুনলা পূরণ েরা হয় বিবসএস পরীক্ষার 

মাধ্যনম। বিবপএসবসর (িাাংলানেশ পািবলে সাবিিস েবমশে) সুপাবরশ অেুযায়ী বিবসএস 

েযাডারনের বেনয়াে শ্রেয় জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়। 
 

প্রবেটি পরীক্ষারই বেবেিষ্ট বসনলিাস িা পাঠ্যক্রম থানে। বসনলিাসবিহীে পরীক্ষা খুি েমই আনে 

েুবেয়ায়। বিবসএস- িাাংলানেশ বসবিল সাবিিস পরীক্ষার ও বেবেিষ্ট বসনলিাস আনে। বসনলিাস এর 

িাইনর শ্রোে প্রশ্ন েরা হয় ো। বিবসএস এর মনো প্রবেনযাবেোমূলে পরীক্ষার জেয সটঠ্ে 

পবরেল্পো অনেে জরুরী। ইাংনরজীনে এেটি েথা আনে, " A good plan is half Done." এই 

পবরেল্পোর জেয প্রথনমই বসনলিাস ও মােিন্টে শ্রজনে শ্রেয়া েরোর। 

োহনল চলুে "বিবিএি" পরীক্ষার প্রবেটি ধ্ানপর পূণ িাঙ্গ বিবসএস বসনলিাস ও মােিন্টে শ্রেনখ 

বেইঃ  

বিবসএস পরীক্ষা ৩ টি ধ্ানপ হয়। 

১ম ধাপঃ বপ্রবলবমোবর পরীক্ষা। এই পরীক্ষায়  ২০০ েম্বর থানে। 

২য় ধাপঃ বলবখে পরীক্ষা। ৯০০ েম্বনরর এই পরীক্ষায় েড় পাস েম্বর  ৪৫০। 

৩য় ধাপঃ িাইিা পরীক্ষা। িাইিা শ্রে ২০০ েম্বর থানে। 

বিবসএস পরীক্ষা সফলিানি পাস েরার জেয বিবসএস বসনলিাস িানলািানি শ্রেনখ প্রস্তুবে বেনে 

হয়। এই পরীক্ষায় বেনজর অস্তিত্ব জাোে বেনে বপ্রবলর েরজা পার হনে হয়। এই বপ্রবলবমোবর 

পরীক্ষা বিবসএস এর  মূল পরীক্ষায় শ্রোে প্রিাি শ্রফনল ো। শ্রোে মনে টিেনলই হয় এই 

পরীক্ষায়। োরণ এই পরীক্ষার েম্বর বলবখে িা িাইিানে শ্রোে োনজ আনস ো। এই পরীক্ষায় শুধু্ 

প্রাথীর সাংখযা েমানো হয়। 

বিবসএস েযাডার হওয়ার জেয শুধু্ বলবখে এিাং িাইিায় প্রাপ্ত েম্বর েণো েরা হয়। বেন্তু 

বপ্রবলবমোবর পার ো েরনল বলবখে পরীক্ষায় অাংশ শ্রেয়া যানি ো। আিার বলবখে োড়া শ্রো 

বপএসবসনে (পািবলে সাবিিস েবমশে) চা-পাে েরার  সুনযাে পানিে ো! 

বিবিএি বিবেবমনাবি পিীক্ষাি বিস্তাবিত বিলেিাি- 

এই পরীক্ষায় শ্রমাি ১০ টি বিষনয় ২০০ েম্বর থানে। 
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১০।িূনোল (িাাংলানেশ ও বিশ্বঃ) পবরনিশ ও েুনয িােিযিস্থাপো – ১০ 

িাাংো ভাষা ও িাবিতয – মমাট নম্বি ৩৫ 

িাাংো ভাষা (নম্বি ১৫) 

 প্রনয়াে-অপপ্রনয়াে 

 িাোে ও িােযশুস্তি 

 পবরিাষা 

 সমাথ িেশব্দ 

 বিপরীেশব্দ 

 ধ্ববে ও িণ ি 

 শব্দ 

 পে 

 িােয 

 প্রেযয় 

 সবি 

 সমাস 

িাাংো িাবিতয (নম্বি ২০) 

 প্রাচীেযুে 

 মধ্যযুে 



 আধু্বেেযুে 

English Language & Literature – Total Number 35 

PART- I: Language -20 

A. Parts of Speech: 

 The  Noun: 

 The  Determiner 

 The  Gender 

 The Number 

 The Pronoun 

 The Verb        

 The Finite: transitive, intransitive 

 The Non-finite: participles, infinitives, gerund 

 The Linking Verb 

 The Phrasal Verb 

 Modals 

 The  Adjective 

 The  Adverb 

 The  Preposition 

 The  Conjunction 

B. Idioms & Phrases: 

 Meanings of Phrases 

 Kinds of Phrases 

 Identifying Phrases 

C. Clauses: 

 The Principal Clause 

 The Subordinate Clause: 

 The Noun Clause 

 The Adjective Clause 

 The Adverbial Clause & its types 

D. Corrections: 

 The Tense 

 The Verb 

 The Preposition 

 The Determiner 

 The Gender 

 The Number 



 Subject-Verb Agreement 

E. Sentences & Transformations: 

 The Simple Sentence 

 The Compound Sentence 

 The Active Voice 

 The Complex Sentence 

 The Passive Voice 

 The Positive Degree 

 The Comparative Degree 

 The Superlative Degree 

F. Words: 

 Meanings 

 Synonyms 

 Antonyms 

 Spellings 

 Usage of words as various parts of speech 

 Formation of new words by adding prefixes and suffixes 

G. Composition: 

 Names of parts of paragraphs/letters/applications 

PART- II: Literature -15 

H. English Literature: 

 Names of writers of literary pieces from the Elizabethan period to the 21st Century. 

 Quotations from drama/poetry of different ages 

িাাংোলেশ বিষয়ািেী - মমাটনম্বি ৩০ 

িাাংোলেলশি জাতীয় বিষয়ািেী 

 প্রাচীেোল শ্রথনে সম-সামবয়ে োনলর ইবেহাস, েৃটষ্ট ও সাংসৃ্কবে 

 িাাংলানেনশরস্বাধ্ীেোযুনিরইবেহাসঃিাষাআনদালে 

 ১৯৫৪সানলরবেি িাচে 

 েয়েফাআনদালে১৯৬৬ 

 েণ-অিয যত্থাে১৯৬৮ – ১৯৬৯ 

 ১৯৭০সানলরসাধ্ারণবেি িাচে 

 অসহনযােআনদালে 



 ৭মানচিরঐবেহাবসেিাষণ – স্বাধ্ীেোন াষণা 

 মুস্তজিেেরসরোনররেঠ্েওোয িািলী 

 মুস্তিযুনিররণনেৌশল – মুস্তিযুনিিহৃৎশস্তিিনে িরিূবমো 

 পােিাবহেীরআত্মসমপ িণএিাংিাাংলানেনশরঅিয যেয়। 

িাাংোলেলশি কৃবষজ িম্পে 

 শসয উৎপােে এিাং এর িহয মুখী েরণ 

 খােয উৎপােে ও িযিস্থাপো 

িাাংোলেলশি জনিাংিযা 

 আেমশুমাবর               

 জাবে – শ্রোষ্ঠী – উপজাবে সাংক্রান্ত বিষয়ািলী 

িাাংোলেলশি অর্ থনীবত 

 উন্নয়ে পবরেল্পো শ্রপ্রবক্ষে ও পঞ্চিাবষ িেী 

 জােীয় আয় – িযয় 

 রাজস্বেীবে ও িাবষ িে উন্নয়ে েম িসূবচ 

 োবরদ্র্য বিনমাচে 

িাাংোলেলশি বশল্প ও িাবিজয 

 বশল্প উৎপােে 

 পণয আমোবে ও রপ্তাবে েরণ 

 োনম িন্টস বশল্প ও এর সাবি িে িযিস্থাপো 

 নিনেবশে শ্রলে-শ্রেে ও অথ িনপ্ররণ 

 িযাাংে ও িীমা িযিস্থাপো 

িাাংোলেলশি িাংবিধান 

 প্রিািো ও নিবশষ্ট 

 শ্রমৌবলে অবধ্োরসহ রাষ্ট্র পবরচালোর মূলেীবেসমূহ 

 সাংবিধ্ানের সাংনশাধ্েীসমূহ 

িাাংোলেলশি িাজননবতক িযিস্থা 

 রাজনেবেে েলসমূনহর েঠ্ে, িূবমো ও োয িক্রম 

 ক্ষমোসীে ও বিনরাধ্ীেনলর পারস্পবরে সিরোবে 

 সুশীল সমাজ ও চাপ সটৃষ্টোরী শ্রোষ্ঠীসমূহ এিাং এনের িূবমো 



িাাংোলেলশি িিকাি িযিস্থা 

 আইে, শাসে ও বিচার বিিােসমূহ 

 আইে প্রণয়ে 

 েীবে বেধ্ িারণ 

 জােীয় ও স্থােীয় পয িানয়র প্রশাসবেে িযিস্থাপোর োঠ্ানমা 

 প্রশাসবেে পুেবি িেযাস ও সাংস্কার 

িাাংোলেলশিজাতীয়অজথন 

 বিবশষ্ট িযস্তিত্ব 

 গুরুত্বপূণ ি প্রবেষ্ঠাে ও স্থাপোসমূহ 

 জােীয় পুরস্কার 

 শ্রখলাধু্লা 

 চলস্তিত্র ও েণমাধ্যম সাংবিষ্ট বিষয়াবে। 

আন্তজথাবতক বিষয়ািেী - মমাটনম্বি ২০ 

 নিবশ্বে ইবেহাস 

 আঞ্চবলে ও আন্তজিাবেে িযিস্থা 

 িয -রাজেীবে 

 আন্তজিাবেে বেরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমো সিেি 

 বিনশ্বর সাম্প্রবেে ও চলমাে  িো প্রিাহ 

 আন্তজিাবেে পবরনিশেে ইসুয ও েূিেীবে 

 আন্তজিাবেে সাংেঠ্েসমূহ এিাং নিবশ্বে অথ িনেবেে প্রবেষ্ঠাোবে 

িাধািি বিজ্ঞান - মমাটনম্বি ১৫ 

১ম অাংশ: মভৌত বিজ্ঞান (নম্বি ৫) 

 পোনথ ির অিস্থা, এিনমর েঠ্ে 

 োি িনের িহয মুখী িযিহার 

 এবসড, ক্ষার, লিণ 

 পোনথ ির ক্ষয় 

 সািানের োজ 

 শ্রিৌে রাবশ এিাং এর পবরমাপ 

 শ্রিৌে বিজ্ঞানের উন্নয়ে 

 শ্রচৌম্বেত্ব 

 েরঙ্গ ও শব্দ 

 োপ ও োপেবেবিেযা 



 আনলার প্রেৃবে 

 বস্থর ও চলেবড়ৎ 

 ইনলক্ট্রবেক্স 

 আধু্বেে পোথ ি বিজ্ঞাে 

 শস্তির উৎস এিাং এর প্রনয়াে 

 েিায়েনযােয শস্তির উৎস 

 পারমাণবিে শস্তি ও উৎস 

 খবেজ উৎস 

 শস্তির রূপান্তর 

 আনলাে যন্ত্রপাবে 

 শ্রমৌবলে েণা 

 ধ্ােি পোথ ি এিাং োনের শ্রযৌে সমূহ 

 অধ্ােি পোথ ি 

 জারণ-বিজারণ 

 েবড়ৎনোষ 

 অনজিনযৌে 

 নজিনযৌে 

 েবড়ৎ শ্রচৌম্বে 

 ট্রান্সফরমার 

 এক্সনর 

 শ্রেজস্তিয়ো 

জীিবিজ্ঞান (নম্বি ৫) 

 পোনথ ির জীিবিজ্ঞাে বিষয়ে ধ্ম ি 

 টিসুয 

 শ্রজনেটিক্স 

 জীিনিবচত্রয 

 এবেনমল ডাইিাবস িটি 

 অে িাে এিাং অে িােবসনেম 

 সানলােসাংনিষণ 

 িাইরাস 

 িযােনিবরয়া 

 জওুলস্তজেযাল েনমেনেচার 

 শ্রিািাবেেযাল েনমেনেচার 

 প্রাণীজেৎ 

 উস্তিে 

 ফুল – ফল 

 রি ও রিসঞ্চালে 

 হৃৎবপণ্ড ও হৃেনরাে 



 স্নায় ুও স্নায়ুনরাে 

 খােয ও পুটষ্ট 

 বিিাবমে 

 মাইনক্রািানয়ালস্তজ 

 প্লান্ট বেউটট্রশে 

 পরাোয়ে 

আধুবনক বিজ্ঞান (নম্বি ৫) 

 পবৃথিী সটৃষ্টর ইবেহাস 

 েসবমে শ্রর 

 ব্ল্যাে শ্রহাল 

 বহনের েণা 

 িাবরমণ্ডল 

 িাইড ও িায়ুমণ্ডল 

 শ্রিেিবেে শ্রপ্লি 

 সাইনোে ও সুোবম 

 বিিেিে 

 সামুবদ্র্ে জীিে 

 মােিনেহ, শ্ররানের োরণ ও প্রবেোর 

 সাংক্রামে শ্ররাে 

 শ্ররােজীিাণুর জীিেধ্ারণ 

 মা ও বশশুসাস্থয 

 ইমুযোইনজশে ও িযােবসনেশে 

 এইচআইবি ও এইডস 

 টিবিও শ্রপাবলও 

 শ্রজায়ার িাাঁিা 

 এবপোলচার 

 শ্রসবরোলচার 

 বপবসোলচার 

 হরটিোলচার 

 ডানয়াড ও Transistor 

 আইবস (IC) 

 আনপবক্ষে েত্ত্ব 

 শ্রফািে েণা ইেযাবে 

কম্পম্পউটাি ও তর্যিযুক্তি – মমাটনম্বি ১৫ 

কম্পম্পউটাি (১০ নম্বি) 

 েম্পিউিার শ্রপবরনফরালস- েীনিাডি, মাউস, ও বসআর ইেযাবে 



 েম্পিউিানরর অঙ্গ সাংেঠ্ে- বসবপইউ, হাডিবডস্ক, এএলইউ ইেযাবে 

 েম্পিউিানরর পারফরনমন্স 

 নেেস্তদে জীিনে েম্পিউিার- েৃবষ, শ্রযাোনযাে, বশক্ষা, স্বাস্থয, শ্রখলাধু্লা ইেযাবে 

 েম্পিউিানরর েম্বর িযিস্থা 

 অপানরটিাং বসনেম 

 এমনিনডড েম্পিউিার 

 েম্পিউিানরর ইবেহাস 

 েম্পিউিানরর প্রোরনিে 

 েম্পিউিার শ্রপ্রাগ্রাম- িাইরাস, ফায়ারওয়াল ইেযাবে 

 শ্রডিানিস বসনেম। 

তর্যিযুক্তি (৫ নম্বি) 

 ই-েমাস ি 

 শ্রসলুলার ডািা শ্রেিওয়ােি- িয স্তজ, বিস্তজ, শ্রফারস্তজ, ওয়াইমযাক্স ইেযাবে 

 েম্পিউিার শ্রেিওয়ােি- লযাে, মযাে, ওয়াইফাই, ওয়াইমযাক্স ইেযাবে 

 নেেস্তদে জীিনে েথযপ্রযুস্তি 

 স্মািিনফাে  

 ওয়ার্ল্িওয়াইড ওনয়ি (www) 

 ইন্টারনেি 

 বেেযপ্রনয়াজেীয় েম্পিউটিাং প্রযুস্তি- ইনমইল, ফযাক্স ইেযাবে 

 োইন্ট সািিার মযানেজনমন্ট 

 শ্রমািাইল প্রযুস্তির নিবশষ্টয সমূহ 

 েথযপ্রযুস্তির িড় প্রবেষ্ঠাে ও োনের শ্রসিা/েথযসমূহ- গুেল, মাইনক্রাসফি, আইবিএম 

ইেযাবে 

 োউড েম্পিউটিাং 

 শ্রসাশযাল শ্রেিওয়াবেিাং- শ্রফসিুে, িযইিার, ইন্সিাগ্রাম ইেযাবে 

 সাইিার অপরাধ্। 

গাবিবতকযুক্তি - মমাটনম্বি ১৫ 

পাটটগবিত (৩ নম্বি) 

 িািিসাংখযা 

 লসাগু ও েসাগু 

 শেেরা 

 সরল ও শ্রযৌবেে মুোফা 

 অেুপাে ও সমােুপাে 

 লাি – ক্ষবে 

িীজগবিত (৬ নম্বি) 



 িীজোবণবেে সূত্রািলী 

 িহয পেী উৎপােে 

 সরল ও বিপেী সমীেরণ, বিপেী অসমো, সহসমীেরণ 

 সূচে ও লোবরেম 

 সমান্তর ও গুনণাত্তর ধ্ারা 

জযাবমবত (৩ নম্বি) 

 শ্ররখা ও শ্রোে 

 স্তত্রিযজ ও চেযিয িজ সাংক্রান্ত উপপােয 

 বপথানোরানসর উপপােয 

 িতৃ্ত সাংক্রান্ত উপপােয 

 পবরবমবে- সরলনক্ষত্র ও  েিস্তু 

বিক্তিন্নগবিত (৩ নম্বি) 

 শ্রসি 

 বিেযাস ও সমানিশ 

 পবরসাংখযাে 

 সম্ভািযো 

মানবিক েক্ষতা - মমাটনম্বি ১৫ 

 িাষােে শ্রযৌস্তিে বিচার (Verbal Reasoning) 

 সমসযা সমাধ্াে (Problem Solving) 

 িাোে ওিাষা (Spelling and Language) 

 যাবন্ত্রে েক্ষো (Mechanical Reasoning) 

 স্থাোাংে সিেি (Space Relation) 

 সাংখযােে ক্ষমো (Numerical Ability) 

ননবতকতা, মূেযলিাধ ও িুশািন - মমাটনম্বি ১০ (ETHICS, VALUES & GOOD 

GOVERNANCE) 

 Definition of Values and Good Governance 

 Relation between Values and Good Governance 

 General Perception of Values and Good Governance 

 Importance of Values and Good Governance in the life of an individual as a citizen as 

well as in the making of society and national ideals 

 Impact of Values and Good Governance in national development 

 How the element of Good Governance and Values can be established in society in a 

given social context 



 The benefit of Values and Good Governance and the cost society pays adversely in their 

absence 

ভূলগাে (িাাংোলেশ ও বিশ্ব), পবিলিশ ও েলুয থাগ িযিস্থাপনা – মমাট নম্বি ১০ 

 িাাংলানেশ ও অঞ্চল বিবত্তে শ্রিৌনোবলে অিস্থাে, সীমাো, পাবরনিবশে, আথ ি-সামাস্তজে ও 

িূ-রাজনেবেে গুরুত্ব। 

 অঞ্চল বিবত্তে শ্রিৌে পবরনিশ (িূ-প্রােৃবেে), সিনের িণ্টে ও গুরুত্ব। 

 িাাংলানেনশর পবরনিশ: প্রেৃবে ও সিে, প্রধ্াে চযানলঞ্জ সমূহ। 

 িাাংলানেশ ও নিবশ্বে পবরনিশ পবরিেিে: আিহাওয়া ও জলিায়ু বেয়ামে সমূনহর 

শ্রসক্টরবিবত্তে (শ্রযমে :অবিিাসে, েৃবষ, বশল্প, মৎসয ইেযাবে) স্থােীয়, আঞ্চবলে ও নিবশ্বে 

প্রিাি। 

 প্রােৃবেে েুনয িাে ও িযিস্থাপো: েুনয িানের ধ্রে, প্রেৃবে ও িযিস্থপো। 

বপ্রবলবমোবর বিবসএস বসনলিাস অেুসানর বিবেবমনাবি পিীক্ষাি িস্তুবত বেনে হয়। 

বেবিত ও মমৌবিক পিীক্ষাি বিবিএি বিলেিািঃ  

# বেবিত পিীক্ষাি বিষয়িমূি ও নম্বি িণ্টন : মমাট নম্বি ৯ ০০  

বলবখে পরীক্ষায় সাধ্ারণ ও প্রনফশোল েযাডানরর জেয বিন্ন বসনলিাস থানে। প্রনফশোল িা 

শ্রিেবেেযাল েযাডানর; শ্রযমেঃ ডািার, ইস্তঞ্জবেয়ার পে সাংবিষ্ট বিষনয় ২০০ েম্বনরর পরীক্ষা বেনে 

হয়। শ্রেউ ডািার হনে চাইনল ডািাবর অবেবরি ২০০ েম্বনরর পরীক্ষা বেনিে।  

(১) িাধািি কযাডালিি জনয :  

 

(১। িাাংলা প্রথম ও বিেীয় পত্র (১০০+১০০)= ২০০ েম্বর 

২। ইাংনরস্তজ প্রথম ও বিেীয় পত্র (১০০+১০০)= ২০০ েম্বর 

৩। িাাংলানেশ বিষয়ািবল প্রথম ও বিেীয় পত্র (১০০+১০০)= ২০০ েম্বর 

৪। আন্তজিাবেে বিষয়ািবল ১০০ েম্বর 

৫। োবণবেে যুস্তি ও মােবসে েক্ষো (৫০+৫০)= ১০০ েম্বর 

৬। সাধ্ারণ বিজ্ঞাে ও প্রযুস্তি = ১০০ েম্বর 

(২) িলেশনাে িা মটকবনকযাে কযাডালিি জনয : 

১। িাাংলা প্রথম পত্র= ১০০ েম্বর 

২। ইাংনরস্তজ প্রথম ও বিেীয় পত্র (১০০+১০০)= ২০০ েম্বর 

৩। িাাংলানেশ বিষয়ািবল প্রথম ও বিেীয় পত্র (১০০+১০০)= ২০০ েম্বর 

৪। আন্তজিাবেে বিষয়ািবল ১০০ েম্বর 

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/


৫। োবণবেে যুস্তি ও মােবসে েক্ষো (৫০+৫০)= ১০০ েম্বর 

৬। স্নােনে পটঠ্ে বিষয়= ২০০ েম্বর 

প্রবেটি ২০০ েম্বনরর পরীক্ষার সময় ৪  ণ্টা। 

প্রবেটি ১০০ েম্বনরর পরীক্ষার সময় ৩  ণ্টা। 

বলবখে পরীক্ষায় েড় পাস মােি ৫০%। অথ িাৎ ৯০০ েম্বনরর মনধ্য সি বিষয় বমবলনয় ৪৫০ েম্বর 

শ্রপনলই আপবে িাইিার জেয বেি িাবচে হনিে। 

েনি শ্রোে প্রাথী চাইনল এেই সানথ সাধ্ারণ এিাং প্রনফশোল েযাডানর আনিেে েরনে পারনিে। 

শ্রসনক্ষনত্র পরীক্ষার সময় সাধ্ারণ েযাডানরর বিবসএস বসনলিাস অেুযায়ী ৯০০ েম্বনরর সানথ 

প্রনফশোল েযাডানরর সাংবিষ্ট বিষনয়র ২০০ েম্বনরর পরীক্ষা বেনে হনি। অথ িাৎ েখে ঐ প্রাথীর 

বলবখে পরীক্ষায় শ্রমাি ১১০০ েম্বনরর পরীক্ষা বেনিে। উিয় েযাডানর পাশ েরনে হনল ১১০০ 

েম্বনরর ৫০% মানে ৫৫০ শ্রপনে হনি।  

ভাইভা পিীক্ষাি বিবিএি বিলেিাি ও মানিন্টনঃ  

িাইিা পরীক্ষার বেবেিষ্ট শ্রোে বসনলিাস শ্রেই। িাইিা শ্রিানডি সাধ্ারণে বেনজর সিনেি, বেনজর 

শ্রজলা সিনেি, অোনস ি পটঠ্ে বিষয় সিনেি প্রশ্ন েরা হয়।  

এোড়াও সমসামবয়ে ও আন্তজিাবেে বিষয় বেনয় প্রশ্ন েরা হয়। প্রাথীর প্রেত্ত েযাডার পেদক্রম 

শ্রথনে বিবিন্ন েযাডার সাংবিষ্ট বিষনয় প্রশ্ন েরা হয়।  

িাইিানে শ্রমাি ২০০ েম্বর থানে। পাশ মােি ৫০%। মানে ১০০ শ্রপনলই আপবে িাইিায় পাশ 

েরনিে।  

বলবখে ও িাইিায় প্রাপ্ত শ্রমাি েম্বর অেুযায়ী প্রাথীনের বিবিন্ন েযাডানর সুপাবরশ েনর পািবলে 

সাবিিস েবমশে।  

বিবসএস বেনয় আনরা বিিাবরে জােনে চাইনল আমানের সানথ শ্রফসিুে শ্রপজ Hello BCS এ  

শ্রযাোনযাে েরনে পারনিে। োোড়া আপবে Hello BCS অযাপ িািহার  েনর বিবসএস  ও অেযােয 

চােবরর সেল প্রস্তুবে বেনে সহায়ে িূবমো পালে েরনি। 

 

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

