
বিবিএি ক্যাডার চয়েি বক্ভায়ি বিয়িন? (বিবিএি ক্যাডার পবরবচবি ) 
 

বিবিএসি আসিদন করার িময় কযাডার চসয়সি অসনক িমিযা হয়। প্রার্থীরা িুসেন না ককান কযাডার 

প্রর্থসম বদসিন। ককনই িা কিটা প্রর্থসম বদসিন। িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিসি কমাট ২৭টট কযাডার আসে। কক 

ককান কযাডাসর কেসে চান, োর উপর বিবি কসর আসিদসনর িময়ই প্রসেযক প্রার্থীসক কযাডার চসয়ি বদসে 

হয়। কযাডার চসয়ি কমাোসিক িাইিা কিাসডি প্রশ্ন কসরন পরীক্ষকরা। 

ধরুন, আপবন প্রর্থম চসয়ি বদসলন- পররাষ্ট্র কযাডার। োহসল িাইিা কিাসডি আপনাসক পররাষ্ট্র িা 

কূটননবেক বিষয় বনসয় জিজ্ঞািা করা হসি। োই কেই কযাডাসর আপবন কেসে ইচু্ছক এিাং কেই কযাডার 

িম্পবকিে আপনার পডাশুনা আসে, কিই কযাডারসক চসয়ি বলসে প্রর্থসম কদয়া কেয়।  

অসনসকই বিসশষ কসর োরা প্রর্থমিার বিবিএি বদসিন, োরা বিবিএসির কযাডারগুসলার কাসির ধরণ 

,চাকবরসে িুসোগ িুবিধা ,চাকবরর অিুবিধা গুসলা িাসনন না। 

কযাডার চসয়ি কদয়ার আসগ বিবিএি বিবিি পরীক্ষার িই িাবিক্া গুসলা কিসন পরীক্ষার প্রস্তুবে কনয়া 

িরুরী। 

প্রর্থসমই ২৭টট বিবিএি কযাডাসরর নাম িানা োক। 

২৭টি বিবিএি ক্যাডায়রর নাম ও ধরণ 

ক্রবমক্ ক্যাডায়রর নাম ক্যাডায়রর ধরণ 

১. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (প্রশািন) িাধারণ কযাডার 

২. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (কৃবষ) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

৩. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (আনিার) িাধারণ কযাডার 

৪. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (বনরীক্ষা ও বহিাি) িাধারণ কযাডার 

৫. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (িমিায়) িাধারণ কযাডার 

৬. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (শুল্ক ও আিগাবর) িাধারণ কযাডার 

৭. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (ইকনবমক) িাধারণ কযাডার 

৮. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (পবরিার পবরকল্পনা) িাধারণ কযাডার 

৯. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (মৎিয) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

১০. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (খাদয) 
িাধারণ এিাং কাবরগবর/কপশাগে 

কযাডার 

১১. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (পররাষ্ট্র) িাধারণ কযাডার 

১২. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (িন) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

১৩. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (িাধারণ বশক্ষা) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

১৪. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (স্বাস্থ্য) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

১৫. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (ের্থয) িাধারণ এিাং কাবরগবর/কপশাগে 
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কযাডার 

১৬. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (পশু িম্পদ) 
িাধারণ এিাং কাবরগবর/কপশাগে 

কযাডার 

১৭. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (পুবলশ) িাধারণ কযাডার 

১৮. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (ডাক) িাধারণ কযাডার 

১৯. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (িনস্বাস্থ্য প্রসকৌশল) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

২০. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (গণপূেি) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

২১. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (করলওসয় প্রসকৌশল) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

২২. 
িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (করলওসয় পবরিহন ও 

িাবণজিযক) 

িাধারণ এিাং কাবরগবর/কপশাগে 

কযাডার 

২৩. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (িডক ও িনপর্থ) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

২৪. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (পবরিাংখযান) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

২৫. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (কর) িাধারণ কযাডার 

২৬. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (কাবরগবর বশক্ষা) কাবরগবর/কপশাগে কযাডার 

২৭. িাাংলাসদশ বিবিল িাবিিি (িাবণিয) 
িাধারণ এিাং কাবরগবর/কপশাগে 

কযাডার 

আিসকর আটটিসকসল বিবিএি কযাডারসদর পেসের কযাডারগুসলার – 

 চাক্বরর ধরন 

 িুয় াগ-িুবিধা 

 অিুবিধা ও িীমািদ্ধিা বনয়ে আয়িাচনা ক্রি। 

বিবিএি এ অাংশ কনয়া িি প্রার্থীসদর কযাডার চসয়ি বনসয় একটট গসিষণা করা হসয়বেল। 

গয়িষণােপ্রাপ্ত পছন্দক্রমঃ 

১। পররাষ্ট্র 

২। পুবিশ 

৩। প্রশািন 

৪। শুল্ক ও আিগাবর 

৫। ক্র 

৬। বনরীক্ষা ও বিিাি 

৭। িাবণজ্য 

৮। িািয 
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৯। ররিওয়ে পবরিিন ও িাবণজ্জ্যক্ 

১০। আনিার 

১১। িথ্য 

১২। ডাক্ 

১৩। িমিাে 

১৪। পবরিার পবরক্ল্পনা 

চলুন এই কযাডারগুসলার বিস্তাবরে কিসন কনয়া োক। 

বিবিএি পররাষ্ট্র 

এই বিবিএি কযাডার িাাংলাসদসশর িিসচসয় আকাজিে কযাডার পদ। শেকরা ৯০ িাগ প্রার্থীরা পেেক্রসম 

পররাষ্ট্র কযাডারসক প্রর্থসম রাসখন। 

আপবন বক একই িাসর্থ চাকবর, বিসদশ ভ্রমণ করসে চান? মানুসষর খুিই িহিােপ্রিৃবি হসলা নেুন িায়গা 

কদখা, ঘুরা। নেুন মানুসষর িাসর্থ কর্থা িলা। পররাষ্ট্র কযাডাসর এিিবকেুই িম্ভি। 

বিবিএি পররাষ্ট্র ক্যাডায়রর িুয় াগ-িুবিধাঃ 

 দেূািাসি পদায়ন হসল কদসশর বনয়বমে কিেসনর িাসর্থ অবেবরক্ত ১২০০ ডলার পাসিন। িাসর্থ 

মাবিক ৩০০ ডলার বিসনাদন িাো, িাবষ িক ২০ হািার ডলার িািা িাডা িাো কদয়া হসি। এোডা 

দুই িন্তাসনর পডাশুনার িম্পূণ ি খরচ এিাং পবরিাসরর িদিযসদর বচবকৎিািাোর কমাট ৯০ িাগ 

িরকার িহন করসি। 

 বিসদসশ র্থাকািস্থ্ায় টযাক্স বি গাবড বকনসে পারসিন। েবদও কিই গাবড কদসশ বনসয় আিসে চাইসল 

টযাক্স বদসে হসি। 

 কদসশ বিসদসশ িরকাবর খরসচ প্রবশক্ষণ বনসে পারসিন। র্থাকা, খাওয়া িি িরকার িহন করসি। 

 বিসদসশ কেসকান অনুষ্ঠাসন আপবন এিাং আপনার পবরিাসরর িিাই কুটনীবেক মে িাদা পাসিন। 

 বিসদসশ প্রিািশালীসদর িাসর্থ একই েযান্ডাসডি রািকীয় িাসি চলাসেরা করসিন। 

 এই বিবিএি কযাডাসর কলাক কম হওয়ায় বনজিেিাসি রাষ্ট্রদেূ পে িন্ত প্রসমাশন পাসিন। 

িসি িাপবর এই কযাডাসর র্থাকসি না ককান রািননবেক চাপ। বনজিসন্ত বনসির কাি কসর কেসে পারসিন। 

বিবিএি পররাষ্ট্র ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 চাকবরর এসকিাসর প্রর্থমবদসক িহকারী িবচি বহসিসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালসয় কোগদান করসিন। েখন 

িকল কািই প্রবশক্ষণমূলক। টাইবপাং কর্থসক শুরু কসর িকল প্রকার দাপ্তবরক কাি করসে হসি। 

কাসির প্রবে অনীহা চসল আিসে পাসর। 

 প্রর্থমবদসক ককান গাবড পাসিন না। গণমাইসক্রািাসি কসর অবেি োোয়াে করসে হসি। 



 ৬ িেসর ২ টট কদসশ কপাবোং হসি। োরপসরর ৩ িের ঢাকায় কপাবোং র্থাকসি। েসল এক িায়গায় 

কিবশবদন র্থাকসে পারসিন না। 

িিসশসষ পররাষ্ট্র কযাডাসর িলসে কগসল কেমন ককান অিুবিধাই কনই। কদশ-বিসদসশ রািকীয় োইসল 

চলাসেরা করসে, বনসির কদশসক পুসরা বিসের িামসন েুসল ধরসে চাইসল এই কযাডার আপনার িনয। 

বিবিএি পুবিশ 

কমৌবলকা চাবহদার পসর আমাসদর িিসচসয় কিবশ দরকার হয় “বনরাপিা”। িনগসনর বনরাপিা বনজিে 

করসে পুবলশ কাি কসর। এসকিাসর মাঠ পে িায় কর্থসক শুরু কসর উপর মহল পে িন্ত পুবলসশর বিি্েৃবে। 

এে বিি্েৃে কম িপবরবধ অনয ককান বিবিএি কযাডাসর কনই। 

বিবিএি পুবিশ ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 পুবলশ কযাডাসর আপনার পবরিাসরর িা আত্মীয়স্বিনসক েেটা িাহােয করসে পারসিন, অনয 

ককান বিবিএি কযাডাসর কর্থসক কিটা পারসিন না। েে ধরসনর িমিযাই কহাক না ককন, একিন 

পুবলশ কযাডার বহসিসি িি িায়গায় আলাদা িম্মান পাওয়া োয়। 

 রািশাহীর িারদা একাসডমীসে প্রবশক্ষসণর পাশাপাবশ রািশাহী বিেবিদযালসয়র অধীসন একটট 

মাোি ি ও কমবিট হসয় োসি। 

 চাকবরর শুরু কর্থসকই িবডগাডি, িাো, িাাংসলা, গাবড িকল িুসোগ-িুবিধা পাওয়া োসি। 

 বিবিন্ন প্রবশক্ষণ বনসে কদশ বিসদসশ িরকাবর খরসচ কেসে পারসিন। এোডা ও িাবেিাংসঘ 

শাবন্তরক্ষা বমশসন কাি করসে পারসিন। প্রবে বমশসন ২০ কর্থসক ৪০ লাখ টাকা আয় করসে 

পারসিন। 

 িাধারণ পুবলবশ কাি িাসলা না লাগসল কেশাল কোি ি, এিএিএে, কগাসয়ো, র্্োি িহ অনযানয 

কোি ি গুসলাসে কাি করসে পারসিন। 

 িামাজিক অনুষ্ঠাসন মে িাদা, িম্মান, খযাবে অনযসদর েুলনায় কিবশ পাসিন। 

 কদসশর পবরকল্পনা গুসলা মাসঠ কর্থসক িাস্তিায়ন করার িুসোগ পাসিন। 

বিবিএি পুবিশ ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 চাকবরর ককান বনবদিষ্ট িময়িীমা নাই। বদসন রাসে ২৪ ঘন্টাই বডউটট। িড ককান েুটট কনই। রাে ২ 

টায় কল আিসলও বিোনা কেসড কেসে হসি। 

 পুবলশ কযাডাসরর িেিমান ইসমি একটু খারাপ। িাধারণ কলাসকর কচাসখ পুবলশ মাসনই ঘুষসখার। 

েবদও এটা টঠক নয়। 

 চাকবরসে অনিধ পসর্থ োিার িম্ভািনা অসনক। েসি বনসি িৎ র্থাকসল অসনকটাই এডাসনা োসি। 

 রািননবেক কপ্রশার খুি কিবশ। োসদর পবলটটক্স িাসলা লাসগ না, োরা পুবলশ কযাডাসর িেুিই কসর 

উঠসে পারসিন না। 

আরও পডুন: বিবিএি পরীক্ষা পদ্ধবি (শুরু রথ্য়ক্ রশষ প যন্ত বিবিএি পরীক্ষা) 
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বিবিএি এডবমন িা বিবিএি প্রশািন 

িরকাসরর িকল প্রশািবনক কাি, প্রবেসিদন, কমািাইল ককাটি পবরচালনা, িকল কযাডারসদর িমন্বয় িাধন 

কসর র্থাসকন প্রশািন িা এডবমন বিবিএি কযাডাররা। পূসি ি পুবলসশর উপর এডবমন কযাডারসদর বকেু 

কেৃিত্ব বেল। এডবমনরা উপসিলা পে িাসয়, কিলা পে িাসয় মযাজিসেবি করসে পারসেন। বকন্তু িেিমাসন বিচার 

িযিস্থ্া িুবপ্রম ককাসটির আওোধীসন র্থাকায় এডবমনসদর কিৌলি কসম কগসে। োই এডবমন কযাডার ৩য় 

স্থ্াসন চসল এসিসে। 

বিবিএি এডবমন িা বিবিএি প্রশািন ক্যাডায়রর িয়ু াগ িুবিধাঃ 

 এডবমন কযাডার কর্থসক শেকরা ৮০ িাগ িবচিালসয় বনসয়াগ হয়। োই আপবন এডবমন কযাডার 

হসল িবচিালসয় পসদান্নবে পাসিন। এমনবক কম িয়সি চাকবরসে িসয়ন করসল কযাবিসনট িবচি 

পে িন্ত হসে পারসিন, োর মে িাদা িাংিদ িদিয কর্থসকও কিবশ। 

 বিবিন্ন অবধদপ্তর, মন্ত্রণালসয় কাি করসে পারসিন। 

 বিসদশ ভ্রমণ, বিবিন্ন কূটননবেক বমশসন কাি করসে পারসিন। বিসদসশ উচ্চবশক্ষা, কেবনাং 

িরকাবর খরসচ করসে পারসিন। 

 গাবড, িাাংসলা িুবিধা পাসিন এিাং স্থ্ানীয় পে িাসয় কমািাইল ককাটি পবরচালনা করসে পারসিন। 

বিবিএি এডবমন ক্যাডায়রর  অিুবিধাঃ 

 রািননবেক চাপ কিবশ। কম িসক্ষসে স্বাধীনিাসি কাি করার িুসোগ একটু কম। এই কযাডাসরও 

দুনীবের কিশ অবিসোগ আসে। েসি বনসি িৎ র্থাকসল কাি করসে পারসিন। 

 অনযানয কযাডার কর্থসক অসনসকই িবচিালসয় আিার িনয এডবমন কযাডাসর চসল আসিন। 

কিিসনয পসদান্নবে অসনকটা ধীরগবের। 

 কাসি বিবচেযো কিবশ এিাং োন্সোর হসি ঘন ঘন। োই নেুন পবরসিসশ োসদর মানাসে কষ্ট হয়, 

োসদর একটু িমিযা হসি। 

বিবিএি শুল্ক ও আিগাবর/ বিবিএি  ক্াস্টমি 

কােমি কযাডার অসনসকই ১ম চসয়সি রাসখন। এই বিিাসগ উটসকা ককান োসমলা কনই। বনবরবিবল 

পবরসিসশ কাি করা োয়। চাকবরর শুরুসে আপনাসক িহকারী কবমশনার (কােমি) পসদ িােীয় রািস্ব 

কিাসডি কোগদান করসে হসি। 

বিবিএি ক্াস্টমি ক্যাডায়রর িুু্য় াগ িুবিধাঃ 

 চাকবরর শুরুসেই গাবড পাওয়া োসি োোয়াসের িনয। 

 বনবরবিবল পবরসিসশ অবেি র্থাকসি। কম িমসয়র মসধযই কদসশর বশল্পপবেসদর িাসর্থ িখযো গসড 

উঠসি। বিবিন্ন িামাজিক অনুষ্ঠাসন োিার িুসোগ পাসিন। ধনী িযিিায়ীসদর িাসর্থ উঠািিা কলসগ 

র্থাকসি। 

 এই বিবিএি কযাডাসর বিধিাসি প্রচুর আয় করা িম্ভি। কচারাচালান ধরসে পারসল িরকার কেসক 

মূলযসিসদ ১০-৪০% পে িন্ত পুরস্কার পাসিন। 

 িাধারণ চাকবর িাসলা না লাগসল শুল্ক কগাসয়ো বহসিসি ও কাি করসে পারসিন। 



বিবিএি ক্াস্টমি ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 কােমি কযাডার দুনীবের িনয কিশ িমাসলাবচে। দুনীবে করার অসনক িুসোগ আসে কম িসক্ষসে। 

েসি িবদচ্ছা র্থাকসল ককান প্রকার দুনীবে োডাই বিধিাসি চাকবর করসে পারসিন। কচারাচালান 

ধরসে পারসল অবেবরক্ত অসনক টাকা িরকাসরর পক্ষ কর্থসক পুরস্কার বহসিসি পাসিন। 

 পসদান্নবে অবেবরক্ত কবমশনার পে িন্ত িাসলা। েসি অসনসকই চাকবরর এক পে িাসয় প্রশািন 

কযাডাসর চসল োয় িবচিালসয় চাকবরর িনয। এিাং রািস্ব কিাসডির প্রধান ও আসিন প্রশািন 

কযাডার কর্থসক। 

বিবিএি ক্র 

আয়কর বিিাসগর কযাডাররা অর্থ িমন্ত্রণালসয়র অধীন এনবিআর (িােীয় রািস্ব কিাডি) এর একটট শাখায় 

কাি কসরন। িরকাসরর প্রেযক্ষ িকল প্রকাসরর কর এই বিিাসগ কনয়া হয়। এই কযাডাসর ক্ষমো কেমন 

খাটাসে পারসিন না। পসদান্নবে কপসয় উপসর উসঠ কগসল ক্ষমো কদখাসনা ও খাটাসনার েসর্থষ্ঠ িুসোগ 

পাসিন। এই কযাডাসরর িসি িাচ্চ পদ – িদিয, িাাংলাসদশ িােীয় রািস্ব কিাডি। 

বিবিএি ক্র ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 কর োাঁবক ধরসে পারসল কমাটা অাংসকর গ্রান্ট িা বরওয়াডি পাওয়া োয় িরকাসরর পক্ষ কর্থসক। 

 পসদান্নবে প্রর্থমবদসক কিশ িাসলাই। েসি চাকবরর মােপসর্থ পসদান্নবে বকেুটা স্থ্বির হসয় পসড। 

কারণ প্রশািন কযাডার কর্থসক অসনসকই এই বিিাসগর উর্ধ্ িস্থ্ানীয় পসদ আিসে চান। 

 কাসির চাপ িারা িের খুি একটা কনই িলসলই চসল, বকেু বনবদিষ্ট িময় োডা। 

 কদরীসে চাকবরসে কোগদান হসল এই কযাডাসর আিা লািিনক। 

বিবিএি ক্র বিভায়গর অিুবিধাঃ 

 চাকবরর শুরুসে িুবিধা কমাটাসমাটট র্থাকসলও কােমি কযাডার কর্থসক অসনক কম। 

 টযাক্স বরটান ি দাবখসলর িময় কাসির কপ্রশার অসনক কিবশ র্থাসক। এই িময় রাে ১০-১২টা 

পে িন্তকাি করা লাগসে পাসর। 

 রািস্ব কিাসডির প্রধান বকন্তু আসিন প্রশািন কযাডার কর্থসক। োই রািস্ব কিাসডির প্রধান হসে 

পারসিন না। 

বিবিএি বনরীক্ষা ও বিিাি িা বিবিএি অবডি 

িরকাসরর েে আয় ও িযয় হয়, োর বহিাি ও বনরীক্ষা কসরন অবডট কযাডাররা। এই বিবিএি কযাডার 

অসনক িম্মানিনক। িিাই অবডট কযাডারসদর িমীহ কসর চসলন। 

কারণ িানসে ইচ্ছা হয়? 

েসি শুনুন। 



িরকাসরর প্রবেটট বিিাসগই খরচ ও আসয়র বহসিসি বকেু িুল র্থাসকই। আর এই িুল ধসরন অবডট 

কযাডাররা। োই অনয িি বিবিএি কযাডাররা অবডট কযাডারসদর বকেু হসলও িয় পান। িরকাসরর প্রবেটট 

বিিাসগর কাসির স্বচ্ছো বনজিে কসরন অবডট কযাডাররা। 

বিবিএি অবডি ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 িরকাসরর প্রবেটট বিিাসগই অবডট বিিাগ র্থাসক। োই কাসি বিন্নো পাসিন। 

 বিসদসশ ভ্রমসণর িুসোগ পাসিন। আপনার পসকট কর্থসক একটা টাকা ও িযয় করসে হসি না। কেবনাং 

করসে পারসিন বিসে। 

 িম্মান পাসিন প্রশািন, পুবলশ কযাডারসদর মসো। 

 িসি িাপবর স্বাধীনিাসি কাি করসে পারসিন ও বিধ উপাসয় টাকা ও উপািিন করসে পারসিন। 

 অিিসর োওয়ার পসর ও বিবিন্ন ককাম্পাবন কর্থসক অবডট করার অোর পাসিন। 

বিবিএি অবডি ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

দুনীবের অবিসোগ আসে এই কযাডাসর। দুনীবের কিশ বকেু অোর আিসি আপনার কাসে। একটা 

কপপাসর িাইন করসলই হয়ে ৫০ লাখ টাকা কপসয় কেসে পাসরন। েসি িবদচ্ছা আর িেো র্থাকসল ককান 

দুনীবে আপনাসক েুসে পারসিনা। 

বিবিএি িািয 

খাদয োডা ককউ িা াঁচসে পারি না। এই খাসদযর উৎপাদন, বিপণন, বিেরণ বনজিে কসরন খাদয বিিাসগর 

কযাডাররা। চাকবরর শুরুসে িহকারী খাদয বনয়ন্ত্রক বহসিসি মন্ত্রণালসয় কোগদান করসিন। োরপসর 

আপনাসক খাদয অবধদপ্তসর পদায়ন করা হসি। কিখান কর্থসক কিলা পে িাসয় কাি করার িুসোগ পাসিন। 

বিবিএি িািয বিভায়গর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 চাকবরসে ককান োসমলা কনই। কাসির কপ্রশার কনই। কিশ িহিিাসিই কাি করসে পারসিন। 

 মাঠ পে িাসয় কৃষকসদর িাসর্থ কাি পারসিন। োসদর িুবিধা অিুবিধা কদখসে পারসিন। 

 কৃষক কপ্রমীরা এই কযাডাসর আিসে পাসরন। কদসশর মূলধারার কৃবষকাসির স্বচ্ছো আপনার 

উপর বনিির করসি। 

বিবিএি িািয বিভায়গর অিুবিধাঃ 

 চাকবরর শুরুসে গাবড পাসিন না। 

 ক্ষমো কদখাসনার কেমন িুসোগ কনই। 

অবেবরক্ত আয়, কেমনঃ িরকার কেৃিক অর্থ ি পুরস্কার পািার কেমন ককান িুসোগ কনই। 



বিবিএি িাবণজ্য 

কদসশর আমদাবন ও রপ্তাবনর িামযািস্থ্া িাবণিয কযাডাররা কদসখ র্থাসকন। কযাবরয়াসরর শুরুসে িাবণিয 

মন্ত্রণালসয়র িহকারী িাবণিয বনয়ন্ত্রক বহসিসি কোগদান করসে হয়। োরপসর মন্ত্রণালসয় অর্থিা বিিাগীয় 

শহসর কপাবোং হয়। 

িাবণজ্য বিবিএি ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 োোয়াসের িনয গাবড পাওয়া োয়। 

 চাকবরসে কাসির চাপ কনই। োই েুটট পাওয়া োয় প্রচুর। 

 পসদান্নবে িাসলা এিাং দ্রেু হয়। 

 বিসদসশ ভ্রমসণর িুসোগ আসে। বিবিন্ন কদসশর দেূািাসি কাি করার িুসোগ র্থাসক। 

িাবণজ্য বিবিএি ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 চাকবরসে েুলনামূলক িম্মান কম। 

 অদরূ িবিষযসে িাবণিয কযাডার প্রশািন কযাডাসরর িাসর্থ একীিূে হিার িুসোগ আসে। 

বিবিএি আনিার 

এই কযাডাসর চাকবর করসে হসল আপনাসক বনবদিষ্ট ইউবনেম ি পডসে হসি পুবলসশর মসো। চাকবরর শুরুসে 

আনিার ও বিবডবপ অবধদপ্তসরর অধীসন িহকারী কিলা এডিসুটন্ট বহসিসি পদায়ন হয়। আনিার 

কযাডাররা পুবলসশর মসো আইন প্রসয়াগ করসে পাসরন না। োরা ককিল আইন প্রসয়াগকারী িাংস্থ্ার 

িহায়ক বহসিসি কাি কসরন। 

আনিার বিবিএি ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 চাকবরর শুরুসেই গাবড, িাবড, িবডগাডি পাওয়া োয়। পুবলশ কযাডাসর েে িুবিধা পাওয়া োয় এই 

কযাডাসর ও কিগুসলা পাওয়া োয়। 

 পসদান্নবে কিশ িাসলা। িিবকেু টঠক র্থাকসল মহাপবরচালক পে িন্ত োওয়া োয়। 

 বিসদসশ বমশসন কাি করার িুসোগ পাসিন। 

আনিার বিবিএি ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 মহাপবরচালক হসলও কাি করসে হয় প্রবেরক্ষা বিিাসগর অধীসন। োই অসনসকই এই কযাডাসর 

আিসে চান না। 

 পুবলসশর মসো ক্ষমো কদখাসনার িুসোগ কনই। 



বিবিএি িথ্য 

প্রচাসরই প্রিার িসল একটা কর্থা আসে। ের্থয কযাডাররা িরকাবর কাসির ের্থয-উপাি িাাংিাবদকসদর কাসে 

কপৌসে কদন। চাকবরর শুরুসেই িহকাবর পবরচালক িা িমমাসনর পসদ কোগদান করসে হয়। এই কযাডাসরর 

িসি িাচ্চ পদ- প্রধান ের্থয অবেিার। 

িথ্য বিবিএি ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 বমবডয়ার িাসর্থ খুি িহসিই িখযো গসড উসঠ। বনসির পবরবচবে খুি িহসিই বিস্তার করার িুসোগ 

পাসিন। 

 চাকবরসে কাসির কপ্রশার কনই। রািননবেক চাপ কনই। 

 চাকবরসে িাসলা না লাগসল পুল বিসেসমর মাধযসম প্রশািন কযাডাসর োওয়ার কচষ্টা করসে 

পারসিন। 

বিবিএি িথ্য ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 প্রশািবনক িম্মান ও ক্ষমো অসনক কম। 

 কাসির পবরবধ কম। 

 কাি একই ধরসনর হওয়ায় কম িসক্ষসে একসঘসমবয়ো চসল আিসে পাসর। 

বিবিএি ডাক্ 

ডাক বিিাসগর িকল কাি এই কযাডাররা কসর র্থাসকন। ডাক বিিাসগ কোগদান করসিন িহকারী 

কপােমাোর কিনাসরল বহসিসি। িসি িাচ্চ পদ- মহাপবরচালক। িরকাবর বচটঠপে আদান-প্রদান, মাবন 

অডিার, িযজক্তগে বচটঠ, ডাক বিিাসগর িঞ্চয়ী বহিাি িহ অনযানয দাপ্তবরক কািগুসলার েত্ত্বািধায়ক 

বহসিসি কাি করসিন। 

বিবিএি ডাক্ বিভায়গর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 কাসির কপ্রশার কনই। ৯টা কর্থসক ৫টা পে িন্ত বডউটট। 

 পে িাপ্ত েুটট পাওয়া োয়। 

 ২০ িের চাকবর করার পর প্রশািন কযাডাসর চসল োিার িুসোগ আসে। 

বিবিএি ডাক্ ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

পসদান্নবে অসনক ধীর। 

ক্ষমো, িম্মান কনই িলসলই চসল। 



বিবিএি িমিাে 

িমিায় বিবিএি কযাডার বিবিন্ন িমিায় িবমবের লাইসিন্স প্রদান, িাবষ িক অবডট, িরকাসরর বিবিন্ন প্রকল্প 

িাস্তিায়ন কসর র্থাসক। িহকারী বনিন্ধক বহসিসি চাকবরর শুরুসে কোগদান করসে হয়। কিলা িা বিিাগীয় 

পে িাসয় কপাবোং হয়। িমিায় কযাডাররা বিবিন্ন বিিাসগর িমন্বয় িাধন করসে িূবমকা রাসখন। 

বিবিএি িমিাে ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 কাসির কপ্রশার কনই। 

 রািননবেক চাপ কনই। 

 চাকবরর কশষবদসক প্রশািন কযাডাসর উপিবচি হওয়ার িনয আসিদন করসে পারসিন। 

বিবিএি িমিাে ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 গাবড, িাবড িুবিধা কনই। 

 প্রিাি প্রবেপবি এসকিাসরই কনই। 

বিবিএি ররিওয়ে পবরিিণ ও িাবণজ্জ্যক্ 

করলওসয় পবরিহণ, উন্নয়ন, করলওসয়র প্রশািবনক দাবয়ত্ব এই কযাডাররা পালন কসর র্থাসকন। চাকবরর 

শুরুসে িহকারী োবেক িুপাবরসন্টসন্ডন্ট বহসিসি কোগদান করসে হসি। এই কযাডাসরর িসি িাচ্চ পদ- 

মহাপবরচালক। 

বিবিএি ররিওয়ে পবরিিণ ও িাবণজ্জ্যক্ ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 কাসির কপ্রশার কম। 

 প্রসয়ািনীয় েুটট পাওয়া োয়। 

 ১৮/২০ িের পসর চাইসল প্রশািন কযাডাসর চসল োওয়ার কচষ্টা করসে পারসিন। 

বিবিএি ররিওয়ে পবরিিণ ও িাবণজ্জ্যক্ ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 পসদান্নবে কিশ ধীরগবের। মহাপবরচালক পসদ োিার িম্ভািনা খুি কম। কাবরগবর কযাডার কর্থসক 

মহাপবরচালক পসদ বনসয়াগ হয়। 

 ক্ষমো, িম্মাসনর বদক বদসয় এই কযাডার অসনক বপবেসয়। োই প্রায় িিাই এই কযাডারসক পেসে 

বনসচর বদসক রাসখন। 

বিবিএি পবরিার পবরক্ল্পনা 

পবরিার পবরকল্পনার িনয িরকাবর িি ধরসনর কপ্রাগ্রাম এই বিিাসগর কযাডাররা কসর র্থাসকন। পবরিার 

পবরকল্পনা অবধদপ্তর িা বিিাগীয়, কিলা, উপসিলা পে িাসয় কপাবোং হয়। আপবন এক কযাডাসর বনসয়াগ 

কপসল, িনগসনর িাসর্থ মাঠ পে িাসয় বমসশ পবরিার পবরকল্পনার কািগুসলা করসে হসি। 



বিবিএি পবরিার পবরক্ল্পনার ক্যাডায়রর িুয় াগ িুবিধাঃ 

 কাসির কপ্রশার কেমন একটা কনই। 

 প্রকল্প বনসিই িাস্তিায়ন করার িুসোগ পাসিন। 

 চাকবর িাসলা না লাগসল পরিেীসে প্রশািন কযাডাসর চসল োিার িুসোগ পাসিন। 

পবরিার পবরক্ল্পনা বিবিএি ক্যাডায়রর অিুবিধাঃ 

 উপসিলা পে িাসয় িা কিলা পে িাসয় কেখাসনই কপাবোং কহাক না ককন, প্রশািন কযাডাসরর অধীসন 

কাি করসে হয়। অর্থিা িহকারী কবমশনার (িূবম) বকাংিা উপসিলা স্বাস্থ্য ও পবরিার পবরকল্পনা 

কম িকেিার অধীসন কাি করসে হয়। 

 অসনক িময় বনি বিেবিদযালসয়র িবুনয়র প্রশািন কযাডাসর বনসয়াগ কপসল োর অধীসন কাি 

করসে হয়। 

এইিি কারসণ অসনসকই এই কযাডারসক পেেক্রসম বনসচর বদসক রাসখন। 

এই কযাডারগুসলাই চসয়ি বলসে রাসখন কযাডার প্রার্থীরা। েসি প্রবেটট প্রার্থীর ইচ্ছা বিন্ন র্থাসক। বনি 

পযাশসনর উপর বনিির কসর োবলকার পদক্রম বিন্ন হয়। িিাই পররাষ্ট্র কযাডার ১ম চসয়সি বদসল কে 

আপনাসকও কিটা প্রর্থসম বদসে হসি এমন ককান কর্থা কনই। কে কযাডাসর কাি করসে স্বাচ্ছেযসিাধ 

করসিন, কি বিসিচনায় কিই কযাডারসক পেেোবলকায় উপসর বদসিন।  

িাবক বিবিএি কযাডারগুসলা হসলা কাবরগবর িা কপশাগে কযাডার। কাবরগবর কযাডাসর িিার োওয়ার িুসোগ 

কনই। প্রসকৌশলী কযাডাসর কেসে হসল আপনাসক প্রসকৌশলী িা ইজিবনয়ার হসে হসি। 

োোরা আপবন Hello BCS অযাপ িািহার কসর বিবিএি প্রস্তুবে ও অনযানয চাকবরর িকল প্রস্তুবে বনসে 

িহায়ক িূবমকা পালন করসি। বিবিএি প্রস্তুবে বনসয় আসরা বিস্তাবরে িানসে চাইসল আমাসদর িাসর্থ 

কেিিুক কপি Hello BCS এ  কোগাসোগ করসে পারসিন। 

 

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

