
বিবিএি প্রস্তুবি : বিবিএি বপ্রবিবিনাবি প্রস্তুবি গাইডিাইন 

(িাাংিা ভাষা ও িাবিিয) 

 

 

“একজন “িসিএকএ“জাডাড “িসেএেস“ি েনেজ“রি য় “জ ডে ড “ক“প্নটি “েন “

সডাংলডেেেে “লডখ“তরুেে “কজমডত্র“লক্ষ্া।“আ “তডই“স্নডতজ“রডেএ “র “র ই“লডখ“

লডখ“িেক্ষ্ডর্থী“প্রিত“সছ “িসিএকএ“র ীক্ষ্ড “ন া“ছু েত“র্থডেজ।“প্রর্থম“েেিে “

েেেন ভুক্ত“জম মজতমড“সও ড “এুেনডে“জ ন ই“সড“সডত“ছডডড“জ েত“য়ড ।“িসিএকএ“

জাডাড “প্নট“রূ েে“কজন “র ীক্ষ্ডর্থীেজ“িপ্রিলিম ডি ,“িলিখত“ও“ভডইভড“কই“িত ি “

র ীক্ষ্ডেতই“এফল“সেত“স ।“তডই“র ীক্ষ্ডর্থীেে “উিয়ৎ“রি জিিত“ও“েেডছডে ড“

উরডে “িসিএকএ“িপ্রিলিম ডি “প্রস্তুিত“শুরু“জ ড।  

৩৫তম“িসিএকেএ “আে“রন মন্ত“িপ্রিলিম ডি “র ীক্ষ্ড“িছল“১০০“ ম্বে  ।“

প্রশ্নরদ্ধিতেত“সড“ধ ে  “রি সতম “কেএিছল।“এস মেেষ“৩৫তম“িসিএকএ“ের্থেজ“

িসিএকএ “িপ্রিলিম ডি “র ীক্ষ্ড “২০০“ ম্বে  “জ ড“স “কসাং “২“ঘণ্টড “কই“২০০“

 ম্বে  “কমিএিজউ“প্রশ্ন“(BCS“Question)“উত্ত “জ েত“স ।“প্রিতি “প্রেশ্ন “মড “০১“

কসাং“প্রিতি “ভুল“প্রেশ্ন “ন া“০.৫০“মডজম“েজে “ে  ড“স । 

িসিএকএ“িপ্রিলিম ডি “র ীক্ষ্ড “েমড “১০“ি “িসষ “ের্থেজ“প্রশ্ন“সে “র্থডেজ।“কজ নে “

প্রিতি “িসষে  “ ডম“ও“মড সন্ট “েেেখ“ে  ড“নডজ। 

 

 



 

 

ক্রবিক নম্বি বিষয়েি নাি নম্বি িণ্টন 

১. সডাংলড ভডষড ও এডিসতা ৩৫ 

২. ইাংে জন ভডষড ও এডিসতা ৩৫ 

৩. সডাংলডেেে িসষ ডসিল ৩০ 

৪. আন্তনমডিতজ িসষ ডসিল ২০ 

৫. ভূেেডল (সডাংলডেেে ও িসশ্ব), রি েসে ও েুেন মডে সাসস্থডর ড ১০ 

৬. এডধড ে িসজ্ঞড  ১৫ 

৭. জম্পিউ ড  ও তর্থা প্রনুজক্ত ১৫ 

৮. েডিেিতজ নুজক্ত ১৫ 

৯. মড িএজ েক্ষ্তড ১৫ 

১০. ন িতজতড, মূলােসডধ ও এ-ুেডএ  ১০ 

েমড  ২০০ 



৩৫“তম“িসিএকএ“ের্থেজ“ তু “িএেলসডেএ“িসিএকএ“র ীক্ষ্ড“অ ুিিত“সেে।“তডই“

৩৫-৪৩“িসিএকএ“রন মডেলডয় ড“জে “িসিএকএ“িপ্রিলিম ডি “প্রস্তুিত“(bcs“prostuti)“

ি েত“আম ড“আর ডেে “ন া“িসষ িভিত্তজ“িজছু“র ডমে ম“িেজে।“ 

িসিএকএ“িএেলসডএ“এিেজম“িসস্তডি ত“নড েত“কখডে “িিজ“জরু । 

আনেজ “আি মেজেল“েনে “ি ই“সডাংলড“িসিএকএ“িএেলসডএ“(bcs“preliminary“

syllabus)“ও“িজছু“গুরুত্বরূে ম“র ডমে মঃ 

 

িাাংিা ভাষা ও িাবিিয বিবিএি প্রস্তুবি গাইডিাইন (BCS preparation 

bangla) 

িসিএকএ“িপ্রিল“র ীক্ষ্ড “এফল“সেত“এসডাংলড“ভডষড“ও“এডিসতা “ক “েজড “িসজি“ে ই।“

িসিএকএ“িপ্রিলিম ডি “িএেলসডএ“অ ুনড ী“(Bcs“bangla“syllabus)“সডাংলড“ভডষড“ও“

এডিসতা“িসষে “েমড “৩৫“ি “প্রশ্ন“সে “র্থডেজ।“ক “মেধা“সডাংলড“এডিসেতা“২০“ ম্ব “ও“

সডাংলড“ভডষড“অাংেে“১৫“ ম্বে  “প্রশ্ন“সে “র্থডেজ। 

বিবিএি িাাংিা বিয়িিাি ও িান িন্টন (BCS syllabus) 

• সডাংলড“ভডষড“-““( ম্ব “১৫) 

• সডাংলড“এডিসতা“-““( ম্ব “২০) 

⇒“প্রডয়ী “ও“মধা“নুে“(মডজম“৫) 

⇒“আধুি জ“নেু“(মডজম“১৫) 

বিবিএি িাাংিা রিফািয়িন্স িুকঃ 

• সডাংলড“সাডজ ে “৯ম-১০ম“েে ী “েসডাম“সই“( তু “এাংস্ক ে) 

• ভডষড“ও“িেক্ষ্ড“-“সড ডত“মডমুে 

• সুমড ূ “আনডেে “লডল“ ীল“েীরডসিল  

• সডাংলড“ভডষড“ও “এডিসতা“জনজ্ঞডএড“-“া.“েএৌিমত্র“েেখ  

https://blog.hellobcs.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%a8/


অ ুেীল “জ ড “ন া“েনেজডে ড“কজ ড“ভডেলড“মডে  “েডইা“(েনম ঃ“কমিরিি“

সডাংলড/অগ্রেতূ“সডাংলড/প্রেফএ এ)।“তডছডডড“প্রশ্ন“সাডাংজ“এমডধড “সাডখড“এস“রডেত“

সেস। 

আরি “য়ডইেল“আে ড“িজছু“সই“রডেত“রডে  - 

• সডাংলড“এডিসেতা “ইিতসডএ“-“মডসসুসুল“আলম 

• িেজ “সডাংলড“ভডষড“ও“এডিসতা 

বিবিএি িাাংিা ভাষা প্রস্তুবি (BCS bangla preparation) 

বিয়িিািঃ 

• প্রে ডে-অরপ্রে ডে 

• সড ড “ও“সডজাশুজদ্ধ 

• রি ভডষড 

• এমডর্থ মজেব্দ 

• িসর ীতেব্দ 

• ধ্বি “ও“সে ম 

• েব্দ 

• রে 

• সডজা 

• প্রতা  

• এিি 

• এমডএ 

িজছু“িজছু“ িরজ“িএেলসডেএ“েে ড“ে ই“িজন্তু“কগুেলড“ের্থেজও“প্রশ্ন“স ।“

েনম ঃ “উরএে ম।“উরএে ম ড“েমিস“েেব্দ “এডের্থ“কা“জে “িেে “েে ।“িজন্তু“

িএেলসডেএ“ ড“েলখড“র্থডজড “অে েজই“তড“সডে“িেে “েে । 

• উরএে ম 

• সডেধড ড 



• সডজা“এাংেজডয়  

• জড জ 

ি েএন্ট“জে জ ড“িসিএকএ“র ীক্ষ্ড “সডেধড ড“ও“কজ“জর্থড “প্রজডে“ের্থেজ“অে জ“

গুেলড“প্রশ্ন“আএেছ।“তডই“কই“ িরজ“ ড“গুরুত্ব“এসজডে “রডেত“সেস। 

িসিএকএ“িপ্রিলিম ডি “িি“প্রস্তুিত“ও“লডইভ“কক্সডম“িেেত “এসাডেলড“িসিএকএ “কর“

াডউ েলডা জরু । 

তডছডডড“আে ড“িজছু“ িরজ“আেছ“েনগুেলড“ের্থেজ“মডেে“মডেে“আেএ- 

• িস ডম“িয়হ্ন 

• সয় “ররুুষ 

• িেরুজক্ত“েব্দ 

• িলঙ্গ 

• ে“ত্ব-“ষ“ত্ব“িসধড  

• রেডিেত“ি েেমেজ 

বকছু পিাির্ শ 

👉“িএেলসডেএ “ িরজ“ধে “ধে “প্রর্থেম“িসেত“সছে  “িসিএকএ“র ীক্ষ্ড “

ক ডলডইিএএ“জরু ।“সাডজ ে“অাংে ড“ভডেলড“জে “প্রস্তুিত“ি েল“এসেনই“১০“ক “

উরে “েরে “নডেস ।“ 

 

👉“সাডজ েে “ন া“ সম-েেম“েেিে “সাডজ ে“সই ড“খুস“ভডেলড“জে “রডেস ,“

িসেেষ“জে “ ড ড“ি  েম “উেডস েগুেলড“ভডেলড“জে “েেখেস !“এেঙ্গ“কজ ড“

কমিএিজউ“সডাংলড“েডইাও“ ডখেত“রডে  ।“ফেল“িসেত“সছে “আএড“িসিএকএ“

র ীক্ষ্ড “প্রশ্ন“ও“এমডধড “েেেখ“ি েত“রড েস । 

 

👉“িসেত“সছে  “প্রশ্ন“ক ডলডইিএএ“জ েল“েেখড“নড ““ 

 

https://join.hellobcs.com/U7FT
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⇒“জে জ ড“ িরজ“খসু“গুরুত্ব“এসজডে “রডড“উিয়ৎ।“েনম ঃ“সড ড “ও“সডজাশুজদ্ধ,“

রি ভডষড,“এমডর্থ মজেব্দ,“ধ্বি “ও“সে ম,“েব্দ,“রে,“প্রতা ,“এিি,“িসর ীত“েব্দ।“েজ  ড“

কগুেলড“ের্থেজ“প্রড “প্রিত“সছ ই“প্রশ্ন“আেএ।“ 

 

⇒“সডেধড ড,“সডজা“এাংেজডয় ,“উরএে ম,“জড জ“কগুেলডও“ভডেলড“জে “রডেত“

সেস।ি েএন্ট“জে জ ড“িসিএকেএ“সডেধড ড“ও“সডজা“এাংেজডয় “ের্থেজ“জে জ ড“প্রশ্ন“

কেএেছ“।“জড জ“ের্থেজ“িসিএকএ“ক“অসো“অে জ“জম“কেএেছ“িজন্তু“অ াড া“

য়ডজ ী “র ীক্ষ্ড “ন া“কি “গুরুত্বরূে ম। 

 

⇒“িস ডম“িয়হ্ন,“সয় “রুরুষ,িেরুজক্ত“েব্দ,“িলঙ্গ,“ে“ত্ব-“ষ“ত্ব“িসধড ,“রেডিেত“

ি েেমেজ“ইতাডিে“ িরজ“ের্থেজ“মডেে“মেধা“প্রশ্ন“কেএেছ।“কগুেলড“রডেস “িজন্তু“

কজ ু“জম“গুরুত্ব“এসজডে “রডেত“রডে  । 

বিবিএি িাাংিা িাবিিয প্রস্তুবি (BCS bangla preparation) 

বিয়িিািঃ 

• প্রডয়ী নেু 

• মধানুে 

• আধুি জনেু 

প্রাচীন যুগ : 

• য়ন মডরে“( িসস্তডি ত) 

িধ্যযুগ : বকছু গুরুত্বপুর্ শ টবপক 

• েীজৃষ্ণজীতম  

• মঙ্গলজডসা 

• অ ুসডে“এডিসতা 

•  ডর্থ“এডিসতা 

• েলডজএডিসতা 



• আ ডজড “ ডনএভড 

• মিএ ম ড“এডিসতা 

• নসষ্ণস“এডিসতা 

• জিস ডল“ও“েডে  “(রুির্থিঁ“এডিসতা) 

আ ও“রডু ঃ“িসিএকএ“িলিখত“সডাংলড“প্রস্তুিত 

আধ্ুবনক যুগ : বকছু গুরুত্বপুর্ শ টবপক 

• জিস“এডিসিতাজ“/“েলখজ 

• রজত্রজড 

• মুজক্তনুদ্ধ“িসষ জ“গ্রন্থডসিল 

• র ভূিম 

⇒“মুজক্তনদু্ধ 

⇒“ভডষড“আেদডল  

⇒“৬৯ 

⇒“৪৩ 

⇒“েেেভডে 

⇒“ েী/“গ্রডমী “নীস  

⇒“েতভডেড“আেদডল   

• িসিভন্ন“এডিসতা“প্রিতিড  

⇒“েফডাম“উইিল ডম“জেলন 

⇒“ই াং“েসঙ্গল 

⇒“সঙ্গী “ও“মুএিলম“এডিসতা“এিমিত 

https://blog.hellobcs.com/bcs-bangla-written-preparation-booklist/


⇒“ঢডজড“মুএিলম“এডিসতা“এমডন 

⇒“সডাংলডেেে“কিে ডি জ“েএডএডইি  

 ⇒“সডাংলড“কজডোিম 

জিস“এডিসতাজেে “েক্ষ্েত্র“িরকএিএ “িপ্রিল “িএেলসডেএ“েজড “জিস “উেেখ“ ড“

র্থডজেলও“ি ে ে  “িএেলসডেএ“১৭“নে  “ ডম“েেও ড“আেছ।“িজন্তু“কই“১৭“নে  “

মেধা“১১“ন “জিস“ের্থেজ“প্রড ই“িপ্রিলেত“প্রশ্ন“কেএ“র্থডেজ।“তড ড“সেল ; 

িসিএকএ“র ীক্ষ্ড “এস“ধ ে  “ি রএ“েরেত“কই েফএসুজ“েররুরি  ফেলড“জ েত“

রডে  । 

গুরুত্বপুর্ শ ১১ জন কবিঃ 

১। “ সীন্দ্র ডর্থ“ঠডজু  

২।“জডনী“ নরুল“ইএলডম 

৩।“ঈশ্ব য়ন্দ্র“িসোডএডে  

৪।“নএীম“উেেী  

৫।“মডইেজল“মধুএূে “েত্ত 

৬।“সজিময়ন্দ্র“য়েটডরডধাড  

৭।“মী “মেড  ফ“েসডেএ  

৮।“েী সিু“িমত্র 

৯।“েসেম“ে ডেজ ড“এডখডও ডৎ“েসডেএ  

১০।“জড েজডসডে 

https://www.facebook.com/groups/hellobcsbd


১১।“ফ রুখ“আসমে 

কছডডডও“িরকএিএ “িলিখত“িএেলসডেএ“আ ও“নডেে “ ডম“উেেখ“আেছ“তড ড“

সেল ঃ 

১২।“ঈশ্ব য়ন্দ্রগুপ্ত 

১৩।“িসসড ী“লডল“য়ক্রসতী 

১৪।“প্রমর্থ“েয়ৌধু ী 

১৫।“ জনস “ সমড  

১৬।“নীস ড দ“েডে 

১৭।“ে ৎয়ন্দ্র 

কই“এস“জিস“ের্থেজও“িসিএকএ“িপ্রিলেত“প্রশ্ন“কেএ“র্থডেজ। 

সডাংলড“এডিসেতা“পঞ্চপাণ্ডি“ ডেম“খাডত“এডিসিতাজেে“এম্বেিও“আর ডেজ“িসস্তডি ত“

রডেত“সেস। “পঞ্চপাণ্ডিগর্ সেল ঃ 

১।“নীস ড দ“েডে 

২।“িসষু্ণ“েে 

৩।“অিম “য়ক্রসতী 

৪।“এধুীন্দ্র ডর্থ“েত্ত 

৫।“সুদ্ধেেস“সএ ু

তডছডডড“আে ড“জে জন “েলখজ“আেছ “তডেে “ের্থেজও“প্রশ্ন“আেএ।“েনম ঃ“া.“

মুসডম্মে“েসীেুেডস,“ম ুী “েয়ৌধু ী,“েডমএু “ সম্মড ,“েওজত“ওএমড ,“মডি জ“



সেদাডরডধাড ,“িেেনন্রলডল“ ড ,“মডি জ“সেদাডরডধাড ,“সুমড ূ “আসেমে,“মুনতসড“

আলী,“িেি েয়ন্দ্র“েএ ,“ি ম মেলদ“গুে,“নএ ে“অিলউেডস“ইতাডিে। 

বকছু পিাির্ শঃ 

👉“প্রর্থেম“িসেত“এডেল “প্রশ্ন“ক ডলডইিএএ“জরু  

 

👉“মুজক্তনদু্ধ“কসাং“ভডষড“আেদডল “িসষ জ“েন“এডিসতাজম ম“ ে েছ“েএগুেলড“গুরুত্ব“

এসজডে “রডু । 

 

👉“ঐিতসডিএজ“এাংসডেরত্র“ও“এিডেজ,“েলখজেে “এডিসিতাজ“ছদ্ম ডম“ও“উরডিধ,“

সডাংলড“এডিসেতা “িসখাডত“য়ি ত্র“এমূস,“সডাংলড“এডিসেতা “নড“িজছু“প্রর্থম“তড“রডু ।“

ভ্রমে“জডিসি ,“আত্মনীস ী,“িসখাডত“উজক্তএমূস“েেখ ু। 

 

👉“সডাংলড“কজডোিম“ও“রু স্কড ,“কিে ডি জ“েএডএডইি ,“এডিসতা“এমডন,“

ই াংেসাংেল,“েফডাম“উইিল ডম“জেলন,“সঙ্গী “ও“মুএিলম“এডিসতা“এিমিত, .ঢডজড“

মুএিলম“এডিসতা“এমডন“এিেজম“রডু । 

 

👉“ও ড“কেডে ডন (“ সীন্দ্র ডর্থ,“ নরুল,“ে ডেজ ড,“নএীমউজি ,“িসোডএডে “,“

মী “মেড  ফ,“মডইেজল“মধুএূে ,“েী সিু,“সজিম“,“ফ রুখ,“জড েজডসডে)“ছডডডও“

আে ড“অে জ“জিস“আেছ“েনগুেলড“ের্থেজ“িসেত“সছে “প্রশ্ন“কেএেছ।“েএই“জিসেে “

এিেজমও“রডু । 

এসেেেষ,িসিএকএ“র ীক্ষ্ড “এসেয়ে “েসেী“মডজমএ“র্থডেজ“সডাংলড“ভডষড“ও“এডিসতা“

িসষে ।“কই“৩৫“মডজমএ“ক “িভতে “নড ড“েসেী“মডজমএ“রড “তডেে “িপ্রিলিম ড ীেত“

ি েজ“নডও ড “এম্ভডস ডও“েসেড“নড ।তডই“কই“িসষে “ভডল“জ েত“সেল“সডাংলড“ভডষড “

রডেডরডিে“সডাংলড“এডিসেতাও“নের্থষ্ট“গুরুত্ব“িেেত“সেস। 

িজছু“প্রে ডন ী “ওে সএডই ঃ 

Free BCS Live Exam : https://hellobcs.com/ 

https://hellobcs.com/


https://www.facebook.com/hellobcsbd 

http://www.bpsc.gov.bd/ 

 

https://www.facebook.com/hellobcsbd
http://www.bpsc.gov.bd/

