
বিবিএি প্রস্তুবি : বিবিএি বপ্রবিবিনাবি প্রস্তুবি 

গাইডিাইন (িাধািণ বিজ্ঞান ও কম্পিউটাি-

িথ্যপ্রযুক্তি) 

 

বিবিএি িহ যেককোন প্রবিকেোবিিোমূলক পরীক্ষোর প্রোথবমক িোচোইকৃি ধোপ হকে 

বপ্রবলবমনোবর পরীক্ষো। বিকেষ ককর, বিবিএি কযোডোর হওযোর স্বপ্ন পূরকে একজন 

প্রোথীকক বিবিএি  বপ্রবলবমনোবর পরীক্ষোয িিকচকয যিবে প্রবিদ্বন্দ্বীর িোকথ লডোই 

করকি হয। আর এ লডোইকয টিকক থোকোর অনযিম হোবিযোর হল িোধোরে বিজ্ঞোন ও 

কম্পিউিোর-িথয প্রেকু্তি বিষযটি। িুপবরকবিি ভোকি প্রস্তুবি বনকল এই ২টি বিষকয 

খুি িহকজ ভোল নম্বর পোওযো িম্ভি। 

আজককর আটিিককল যথকক যজকন আমরো বনি বিবিএি বিজ্ঞোন ও কম্পিউিোর-

িথযপ্রেুক্তি বিকলিোি (bcs syllabus) ও বকছু গুরুত্বপূে ি পরোমে িঃ 

এই আর্টিকককি িকেক েঃ 

⇒ বিবিএি িোধোরে বিজ্ঞোন প্রস্তুবি 

⇒ বিবিএি কম্পিউিোর-িথযপ্রেুক্তি প্রস্তুবি 

বিবিএি বিকলিোি িিককি বিস্তোবরি জোনকি এখোকন বিক করুন। 

িাধািণ বিজ্ঞান বিবিএি প্রস্তুবি গাইডিাইন (BCS 

preparation general science) 
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বিবিএি বপ্রবলবমনোবর পরীক্ষোর অনযিম গুরুত্বপূে ি একটি বিষয হল িোধোরে 

বিজ্ঞোন। বিবিএি িহ যেককোন পরীক্ষোয General Science যথকক প্রশ্ন হকয থোকক। 

বিবিএি  বপ্রবলবমনোবর বিকলিোি অনুেোযী (Bcs General Science Syllabus) িোধোরে 

বিজ্ঞোন বিষয যথকক যমোি ১৫ টি প্রশ্ন হকয থোকক।  

আপবন িোইন্স িো নন-িোইন্স যেককোন িযোকগ্রোউকের যহোন নো যকন  বপ্রবলকি 

বিবিএি িোধোরে বিজ্ঞোন বিষকয ভোল করকি আপনোকক বকছু যিকবনক অনিুরে 

করকি হকি। পবরকবিি ভোকি বিবিএি বপ্রপোকরেন বনকল খুি িহকজ আপবন 

বিবিএি িোধোরে বিজ্ঞোকন কোম্পিি িোফলয অজিন করকি পোরকিন।   

বিবিএি িাধািণ বিজ্ঞান বিকিিাি ও িানিন্টনেঃ 

িাধািণ বিজ্ঞান – নম্বি ১৫ 

• যভৌি বিজ্ঞোন (নম্বর ৫) 

• জীিবিজ্ঞোন (নম্বর ৫) 

• আধুবনক বিজ্ঞোন (নম্বর ৫) 

রিফাকিন্স িুকেঃ 

• ৯ম-১০ম যেবের বিজ্ঞোন িই 

• ওরোকল বিজ্ঞোন / কনবফকডন্স িোধোরে বিজ্ঞোন 

বিকিিাি ও িানিন্টন: 

র ৌি বিজ্ঞান (নম্বি ৫) 



• পদোকথ ির অিস্থো, এিকমর িঠন 

• কোি িকনর িহুমুখী িযিহোর 

• এবিড, ক্ষোর, লিে 

• পদোকথ ির ক্ষয 

• িোিোকনর কোজ 

• যভৌি রোবে এিং এর পবরমোপ 

• যভৌি বিজ্ঞোকনর উন্নযন 

• যচৌম্বকত্ব 

• িরঙ্গ ও েব্দ 

• িোপ ও িোপিবিবিদযো 

• আকলোর প্রকৃবি 

• বস্থর ও চলিবডৎ 

• ইকলক্ট্রবনক্স 

• আধুবনক পদোথ ি বিজ্ঞোন 

• েক্তির উৎি এিং এর প্রকযোি 

• নিোযনকেোিয েক্তির উৎি 

• পোরমোেবিক েক্তি ও উৎি 

• খবনজ উৎি 

• েক্তির রূপোন্তর 

• আকলোক েন্ত্রপোবি 

• যমৌবলক কেো 

• ধোিি পদোথ ি এিং িোকদর যেৌি িমূহ 

• অধোিি পদোথ ি 



• জোরে-বিজোরে 

• িবডৎককোষ 

• অজজিকেৌি 

• জজিকেৌি 

• িবডৎ যচৌম্বক 

• ট্রোন্সফরমোর 

• এক্সকর 

• যিজক্তিযিো 

জীিবিজ্ঞান (নম্বি ৫) 

• পদোকথ ির জীিবিজ্ঞোন বিষযক ধম ি 

• টিিুয 

• যজকনটিক্স 

• জীিজিবচত্র্য 

• এবনকমল ডোইভোবি িটি 

• অি িোন এিং অি িোনবিকেম 

• িোকলোকিংকেষে 

• ভোইরোি 

• িযোককিবরযো 

• জওুলক্তজকযোল নকমনকিচোর 

• যিোিোবনকযোল নকমনকিচোর 

• প্রোেীজিৎ 

• উক্তিদ 



• ফুল – ফল 

• রি ও রিিঞ্চোলন 

• হৃৎবপণ্ড ও হৃদকরোি 

• স্নোযু ও স্নোযুকরোি 

• খোদয ও পুটি 

• বভিোবমন 

• মোইকরোিোকযোলক্তজ 

• প্লোন্ট বনউটট্রেন 

• পরোিোযন 

আধুবনক বিজ্ঞান (নম্বি ৫) 

• পৃবথিী িৃটির ইবিহোি 

• কিবমক যর 

• ব্ল্যোক যহোল 

• বহকির কেো 

• িোবরমণ্ডল 

• িোইড ও িোযুমণ্ডল 

• যিকিবনক যপ্লি 

• িোইকিোন ও িুনোবম 

• বিিিিন 

• িোমুবিক জীিন 

• মোনিকদহ, যরোকির কোরে ও প্রবিকোর 

• িংরোমক যরোি 



• যরোিজীিোেুর জীিনধোরে 

• মো ও বেশুিোস্থয 

• ইমুযনোইকজেন ও ভযোকবিকনেন 

• এইচআইবভ ও এইডি 

• টিবিও যপোবলও 

• যজোযোর ভো াঁিো 

• এবপকোলচোর 

• যিবরকোলচোর 

• বপবিকোলচোর 

• হরটিকোলচোর 

• ডোকযোড ও Transistor 

• আইবি ( IC) 

• আকপবক্ষক িত্ত্ব 

• যফোিন কেো ইিযোবদ 

আরও পডুনঃ বিবিএি প্রস্তুবি : বিবিএি বপ্রবলবমনোবর প্রস্তুবি িোইডলোইন (  ইংকরক্তজ 

ভোষো ও িোবহিয) 

বক ু পিাির্ িেঃ 

👉 বিিি িছকরর বিবিএি প্রশ্ন এনোলোইবিি করকল যদখো েোয, বিবিএি িোধোরে 

বিজ্ঞোন বিষকয মোনিন্টন যিমন ভোকি ফকলো করো হয নো। যেককোকনো িময 

যেককোকনো বিষয যথকক কম িো যিবে প্রশ্ন চকল আকি। িোই বিজ্ঞোন যথকক িি বকছুই 

ভোকলো ভোকি পডকি হকি। 
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👉 বিজ্ঞোকনর যক্ষকত্র্ অকনক িময  বিিি িছকরর  প্রশ্ন বরবপি হকয থোকক। িোই 

প্রথকমই বিিি িছকরর বিবিএি প্রশ্ন িমোধোন ও িযোখো িহ ভোকলো ভোকি পডকিন।  

 

👉 বিকলিোি ভোকলো ভোকি এনোলোইবিি ককর প্রথকম ৯ম-১০ম যেনীর িোধোরে 

বিজ্ঞোন যিোডি বদকয পডো শুরু করকিন। িোরপর একিো ভোকলো মোকনর িোইড 

 (ওরোকল / কনবফকডন্স/ এমবপব)) িই ফকলো করকিন। 

বিজ্ঞোন বিষযিো কডো নজর বদকয পডকিন। এখোকন ১০+ মোকি িহকজই যপকয 

েোকিন। আর আপবন েবদ িোইন্স বিভোকির হকয থোককন িোহকল ১২+ িোকি িি 

রোখকিন। 

 

👉 ৩৫-৪৩ পে িন্ত বিবিএি প্রশ্ন এনোলোইবিি করকল যদখো েোয, 

 

⇒ পদোথ ি বিজ্ঞোকনর মকধয- বস্থর ও চল িবডৎ, েক্তির উৎি ও িযিহোর, 

যিজক্তিযিো, নিোযন যেোিয েক্তির উৎি, যচৌম্বক, েব্দ ও িরঙ্গ, িোপ ও 

িবিবিদযো, আকলোর প্রকৃবি ও আকলোক েন্ত্রপোবি, িস্তুর ওজন , বস্থবিস্থোপকিো, 

েক্তি রুপোন্তকরর চোিি এগুকলো যথকক যিে ককযকিোর  প্রশ্ন একিকছ।  

 

⇒ রিোযকনর মকধয- পদোকথ ির অিস্থো ও এিকমর িঠন, ধোিি পদোথ ি ও িোকদর যেৌি 

িমুহ,জোরন-বিজোরন, িবডৎককোষ, এবিড, ক্ষোর ও লিে, কোি িকের িহুমুবখিো, 

জজি যেৌি যথকক বিিি িছকর প্রশ্ন একিকছ । িোছোডো প্রোকৃবিক িযোি ও উপোদোন, 

গুরুত্তপুে ি বকছু আকবরককর িংককি এগুকলো যথককও মোকে মোকে প্রশ্ন একিকছ। 

 



⇒ জীি বিজ্ঞোন এর মকধয- খোদয ও পুটি বভিোবমন,টিিুয যকোষ, ভোইরোি ও 

িযোকেবরযো, রি, রি িঞ্চোলন ও রিচোপ, হৃৎবপণ্ড ও হৃৎকরোি, যজকনটিক্স, 

মোইকরোিোকযোলক্তজ যথকক বিিি িছকর প্রশ্ন একিকছ । আর বকছু িবপক আকছ 

যেগুকলো যথকক মোকে মোকে প্রশ্ন একিকছ। যেমনঃ জীি জিবচত্র্য, প্রোেীজিি, উক্তিি 

জিি, ফুল, স্নোযু ও স্নোযু যরোি। 

 

⇒ আধুবনক বিজ্ঞোন এ- িোযুমণ্ডল, পৃবথিী িৃটির ইবিহোি, যজোযোর ভোিো, যরোকির 

কোরন ও প্রবিকোর, িংরোমক যরোি, বিবভন্ন প্রকোর কোলচোর, বিবভন্ন বিজ্ঞোবন ও 

েন্ত্রপোবি, এগুকলো িবপক যথকক প্রশ্ন একিকছ বিিি িছকর।  

িিকেকষ, উপকরর িবপক গুকলো গুরুত্ব িহকোকর আকি পকড যফলকিন।এছোডো েি 

যিবে পোকরন মকডল যিকে (bcs model test)অংেগ্রহে করুন। মকন রোখকিন, 

আপবন ৯ম-১০ম যেবের িোধোরে বিজ্ঞোন িইটি েি ভোল ভোকি পডকি পোরকিন 

বিবিএি বপ্রবলর পোেোপোবে বলবখি পরীক্ষোযও আপনোর প্রস্তবি এক ধোপ এবিকয 

থোককি।  

বিবিএি বপ্রবলবমনোবর প্রস্তুবি ও লোইভ এক্সোম বি যি বদকি  হ্হযোকলো বিবিএি  এপ 

ডোউনকলোড করুন। 

 

কম্পিউটাি ও িথ্যপ্রযুক্তি বিবিএি প্রস্তুবি গাইডিাইন (BCS 

Preparation ICT) 
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বিবিএি  বপ্রবলবমনোবর পরীক্ষোয  ২০০ নম্বকরর  মকধয  বিবিএি কম্পিউিোর ও 

িথযপ্রেুক্তি বিকলিোি (bcs computer syllabus) যথকক  যমোি ১৫ নম্বকরর প্রশ্ন হকয 

থোকক। িিিমোকন বিবিএি ছোডোও িযোংক বনকযোি পরীক্ষো,বিবভন্ন িরকোবর ও 

যিিরকোবর চোকবরর বনকযোি এিং যে যকোন প্রবিকেোবিিোমূলক 

পরীক্ষোয   ককম্পিউিোর ও িথযপ্রেুক্তিক বিষকযর পূি ি প্রস্তুবি যনওযো খুিই জরুরী। নো 

িুকে মুখস্থ ককর আপবন এ বিষকয ভোল করকি পোরকিন নো। িোই বিবিএি 

কম্পিউিোর ও িথযপ্রেুক্তি প্রকশ্ন ভোল নম্বর িুলকি িুপরকবিি প্রস্তুবি বনকি হকি 

যেন আপনোর এ বিষকয  স্বে ধোরেো থোকক। 

 

বিবিএি কম্পিউটাি ও িথ্যপ্রযুক্তি বিকিিাি ও িানিন্টনেঃ 

কম্পিউটাি ও িথ্যপ্রযুক্তি (১৫) 

• কম্পিউিোর (১০ নম্বর) 

• িথযপ্রেুক্তি (৫ নম্বর) 

রিফাকিন্স িুকেঃ 

• Textbook of 9-10 class-Information Communication & Technology  

• Higher Secondary ICT (Academic 1st & 2nd standard) 

• George Series-Easy Computers and Information Technology   

• Radical Computer Guide 

বিকিিাি ও িানিন্টনেঃ 



কম্পিউটািেঃ 

• কম্পিউিোর যপবরকফরোলি- কীকিোডি, মোউি, ও বিআর ইিযোবদ 

• কম্পিউিোকরর অঙ্গ িংিঠন- বিবপইউ, হোডিবডস্ক, এএলইউ ইিযোবদ 

• কম্পিউিোকরর পোরফরকমন্স 

• জদনক্তিন জীিকন কম্পিউিোর- কৃবষ, যেোিোকেোি, বেক্ষো, স্বোস্থয, যখলোধুলো 

ইিযোবদ 

• কম্পিউিোকরর নম্বর িযিস্থো 

• অপোকরটিং বিকেম 

• এমকিকডড কম্পিউিোর 

• কম্পিউিোকরর ইবিহোি 

• কম্পিউিোকরর প্রকোরকভদ 

• কম্পিউিোর যপ্রোগ্রোম- ভোইরোি, ফোযোরওযোল ইিযোবদ 

• যডিোকিি বিকেম 

িথ্যপ্রযুক্তিেঃ 

• ই-কমোি ি 

• যিলুলোর ডোিো যনিওযোকি- ব)ক্তজ, যফোরক্তজ, িুক্তজ,ওযোইমযোক্স ইিযোবদ 

• কম্পিউিোর যনিওযোকি- লযোন, মযোন, ওযোইফোই, ওযোইমযোক্স ইিযোবদ 

• জদনক্তিন জীিকন িথযপ্রেুক্তি 

• স্মোিিকফোন 

• ওযোর্ল্িওযোইড ওকযি (www) 

• ইন্টোরকনি 

• বনিযপ্রকযোজনীয কম্পিউটিং প্রেুক্তি- ইকমইল, ফযোক্স ইিযোবদ 



• িোইন্ট িোভিোর মযোকনজকমন্ট 

• যমোিোইল প্রেুক্তির জিবেিয িমহূ 

• িথযপ্রেুক্তির িড প্রবিষ্ঠোন ও িোকদর যিিো/িথযিমহূ- গুিল, মোইকরোিফি, 

আইবিএম ইিযোবদ 

• িোউড কম্পিউটিং 

• যিোেযোল যনিওযোবকিং- যফিিুক, িুইিোর, ইন্সিোগ্রোম ইিযোবদ 

• িোইিোর অপরোধ 

বক ু পিাির্ িেঃ 

👉 প্রথকমই বিকলিোকির িবপক গুকলো ৯ম-১০ম যেবের িই যথকক একিোর যচোখ 

িুবলকয বনন।একি ককর যিবিক বিষযগুকলো িিককি আপনোর একিো ধোরেো হকি। 

 

👉 ৩৫-৪৩ বিবিএি পে িোকলোচনো ককর যদখো যিকছ কম্পিউিোর নম্বর 

বিকেম,কপবরকফে্ রোলোি , কম্পিউিোকরর ইবিহোি ও কম্পিউিোকরর অঙ্গ িংিঠন 

এই িবপক গুকলো যথকক িরোিরই প্রশ্ন হকয থোকক। িোই এগুকলো আকি পকড যফলুন। 

 

👉 িথযপ্রেুক্তি যথকক কম্পিউিোর যনিওযোকি খুি যিবে গুরুত্বপেূ ি একটি িবপক। 

িোই এটি ভোলভোকি পডুন।কম্পিউিোর যনিওযোকি পডোর যক্ষকত্র্ কম্পিউিোকরর 

বিবভন্ন ধরকনর যনিওযোককির নোম, ফুল বমবনং, LAN,WAN,MAN,Wimax ইিযোবদর 

িযিহৃি যক্ষত্র্,বিবভন্ন যমোিোইল অপোকরটিং বিকেম ইিযোবদ গুরুত্ব বদকয পডুন। 

 

👉 বিিি িছকরর প্রশ্ন এনোলোইবিি করুন। কোরে বিকলিোকির িোইকর যথককও 

অকনক প্রশ্ন আিকি পোকর। 



 

👉 এছোডোও বপএিবির নন-কযোডোর পরীক্ষোিহ  অনযোনয িরকোরী চোকরী ও িযোংক 

জি পরীক্ষোর কম্পিউিোর ও িথযপ্রেুক্তির প্রশ্ন গুকলো ভোল ভোকি পডকি পোকরন। 

িিকেকষ, প্রবিকেোবিিোমূলক পরীক্ষোয টিকক থোককি ১ নম্বকরর ভূবমকোও অকনক। 

িোই বিবিএি পরীক্ষোর প্রস্তুবি বনকি আইবিটি অংেটি যমোকিও যহলোকফলো করকিন 

নো। বপ্রবলর পোেোপোবে বলবখি পরীক্ষোয ভোকলো প্রস্তুবি  বিেোল এই  বিকলিোি যথকক 

গুরুত্বপূে ি বিষয গুকলো আলোদো ককর প্রস্তুবি শুরু করুন। িোছোডো অপ্রকযোজনীয 

প্রশ্ন পডকি বিকয প্রকযোজনীয প্রশ্ন যেন িোদ নো পকড েোয িোই পবরকিনো 

ককর  িটঠক বিবিএি প্রস্তুবি বনন।  

বিবিএি প্রস্তুবি বিজ্ঞোন ও কম্পিউিোর-িথযপ্রেুক্তি িোইডলোইন বনকয আজ এই 

পে িন্তই। ধনযিোদ। 

বকছু প্রকযোজনীয ওকযিিোইিঃ 

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

https://www.facebook.com/hellobcsbd 

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

 

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

