
বিবিএি প্রস্তুবি : বিবিএি বপ্রবিবিনাবি প্রস্তুবি 

গাইডিাইন (ইংরিজি ভাষা ও িাবিিয) 

 

বিবিএি বিবিবিনাবি পিীক্ষায় ভাি কিাি অনযতি হাবতয়াি হি ইংরিজি। 

বিবিএি বিবিি পাশাপাবশ বিবিত পিীক্ষায়ও ইংরিজি গুরুত্বপরূ্ ণ স্থান দিি করি 

আরে। অরনরকি িনয ইংরিজি িুিই চ্যারিরেি বিষয়। তাই বিবিএি বিবিবিনাবি 

িস্তুবত (bcs preparation) বনরত িথি থথরকই ইংরিজি ভীবত দিূ কিরত হরি। 

ইংরিজি গ্রািারি আপনাি িযাবিক যত ভাি হরি আপনাি পবিশ্রিও তত কি 

হরি। তরি ইংরিজিরত যািা একটু দুি ণি তািা ভয় না থপরয় বকেু থটকবনক ফরিা 

কিরি িহরিই এই বিষরয় ভাি কিরত পািরিন। 

আিরকি আর্টণরকি থথরক থিরন বনি বিবিএি ইংরিজি বিরিিাি (bcs 

preliminary syllabus) ও বকেু গুরুত্বপূর্ ণ পিািশ ণঃ 

এই আর্টিরেরি িরের েঃ 

⇒ বিবিএি ইংরিজি ভাষা িস্তুবত 

⇒ বিবিএি ইংরিজি িাবহতয িস্তুবত 

ইংরিজি ভাষা ও িাবিিয বিবিএি প্রস্তুবি গাইডিাইন 

(BCS Preparation English) 

বিবিএি বিরিিাি  (bcs syllabus) থথরক থদিা যায় বিবি পিীক্ষায় িাংিাি িত 

ইংরিজি ভাষা ও িাবহতয থথরক ৩৫ নম্বরিি িশ্ন হরয় থারক। তরি এরক্ষরে ইংরিজি 
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িযাকির্ অংরশ ২০ এিং ইংরিজি িাবহরতযি বিরিিাি থথরক ১৫ নম্বরিি িশ্ন 

আরি। 

১৫র্ট থটকবনরক বিবিএি বিবি পারিি িস্তুবত এিারন বিক করুন। 

বিবিএি ইংরিজি বিরিিাি ও িানিন্টন (BCS syllabus) 

English Language and Literature (Marks - 35) 

• English Language (Marks - 20) 

• English Literature (Marks - 15) 

বিবিএি ইংরিজি রিফারিন্স িুেেঃ 

For English Language: 

1. English For Competitive Exams- Md. Fzlul Haque 

2. Miracle Applied English Grammar 

3. Applied English Grammar & Composition- P. C. Das 

4. Master English by Jahangir Alam. 

এোডাও  িরয়রে- 

•  Oxford Advanced English Grammar 

• িরফিিি বিবিরিি BCS Preliminary English িই 

• S@ifur’s এি BCS English [Synonym & Antonym এিং Analogy এি 

িনয] 
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• Common Mistakes in English – T. J. Fitikides 

For English Literature: 

• An ABC of English literature- Dr. M Mofizar Rahman 

• A HandBook on English  Literature -Sharif Hossain Ahmad Chowdhury 

• Miracle English Literature 

• A Passage to the English Language – S. M. Zakir Hossain 

বিবিএি বিবিবিনাবি বি িস্তুবত ও িাইভ এক্সাি বদরত  হ্হযারিা বিবিএি  এপ 

ডাউনরিাড করুন। 

বিবিএি বপ্রবিবিনাবি ইংরিজি ভাষা প্রস্তুবি (BCS english 

preparation) 

বিরিিািেঃ 

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 
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• 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 Complex Sentence  

• The Active Voice  

• 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  

বে ু পিাির্ িেঃ 

👉 থযরহতু বিবিএি পিীক্ষায় ইংরিজিরত থিবশ নম্বি থারক তাই এই িারেরে 

আপনাি দক্ষতা যত থিবশ থাকরি আপবন তত থিবশ আত্মবিশ্বািী হরত পািরিন। 



 

👉 ইংরিজিরত িযাকির্ থথরক ২০ এিং িাবহতয থথরক ১৫ নম্বি থাকরি। থযরহতু 

ইংরিজি িাবহরতযি বিরিিাি অরনক বিশাি এিং আপনাি হারত যবদ িিয় কি 

থারক থিরক্ষরে িাবহতয বনরয় বচ্ন্তা না করি িযাকিরর্ িরনারযাগ বদন থযন আপবন 

১৮/২০ টাই কারিে কিরত পারিন। 

 

👉 িথরিই আপবন বিবিএি এি ইংরিজি বিরিিাির্ট (bcs preliminary syllabus)  

টবপক িহ থদিনু এিং থযরকান একর্ট ইংরিজি িই িাোই করুন।তরি যািা 

ইংরিজিরত িুিই দুি ণি তারদি িনয পিািশ ণ হরি ৯ি-১০ি থশ্রবর্ি  Chowdhury & 

Hossain এই িইর্ট আরগ পডুন । 

 

👉 আপবন বিবিএি এি বিগত িেরিি িশ্ন িযাংক এনািাইবিি করি থিি করুন 

থকান থকান টবপক গুরিা থিবশ আরি। থিই টবপকগুরিা আরগ থশষ করুন। 

 

👉 ৩৫-৪৩ বিবিএি পিীক্ষাি িশ্ন এনািাইবিি করি থদিা থগরে Words, 

Corrections, Idioms & Phrases, Sentences & Transformation এগুরিা থথরক 

িরতযক িািই িশ্ন এরি থারক। 

 

👉 Parts of speech এি িরযয Preposition, Noun & verb এগুরিা িিরচ্রয় থিবশ 

গুরুত্বপূর্ ণ। 

 

👉 িরতযক টবপক পডা হরয় থগরি বিবিএি িশ্ন িযাংক থথরক ওই টবপরক এক্সাি 

বদন।এভারি টবপক যরি যরি এক্সাি বদরয় বনরিি দুি ণিতা িুুঁরি থিি করুন। 



 

👉 িযাকিরর্ি িযবতক্রি বনয়ি গুরিা থনাট করি িাি িাি পডুন। 

 

👉 ইংরিজি িাইর্টং এিং বিবডং এি দক্ষতা িাডারত িযাকির্ থশিাি িারথ িারথ 

িবতবদন ইংরিজি পজেকা পডুন। েরত আপবন িি িািবয়ক বিষয় গুরিা বনরয় 

যাির্া পারিন। 

আিও পডুনঃ বিবিএি িস্তুবত : বিবিএি বিবিবিনাবি িস্তুবত গাইডিাইন (িাংিা 

ভাষা ও িাবহতয)  

বিবিএি ইংরিজি িাবিিয প্রস্তুবি (BCS preparation english) 

বিরিিািেঃ 

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.  

বে ু পিাির্ িেঃ 

এিাি আিা যাক,ইংরিজি িাবহতয বনরয় বকেু কথা। 

👉 িাবহতয যবদ আপনাি কারে একদিই নতুন হয় থিরক্ষরে বিগত িেরিি িশ্ন 

গুরিা এনািাইবিি করি আিাদা একটা থনাট ততবি করুন। েরত করি আপবন 
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িরশ্নি একর্ট পযাটান ণ িুঝরত পািরিন। কাির্ বিশাি এই বিরিিাি  থথরক আপবন 

এত অল্প িিরয় পরড কিন নাও থপরত পারিন। তাই একটু র্িক্স িার্টরয় পডুন। 

 

👉 িাবহরতয বকেু Literary terms আরে। এোডা Renaissance, Modern Period 

,Quotations এগুরিা থিবশ গুরুত্ব বদরয় পডুন।   

 

👉 William Shakespeare, William Wordsworth, Charles Dickens,John Keats, 

GB Shaw-এি িরতা বিশ্ববিিযাত উরেিযরযাগয বকেু িাবহবতযকরদি িাবহতয কি ণ, 

িিয় ও তারদি নাি থনাট করি পডরত পারিন।  

িিরশরষ, ইংরিজিরত ভাি িস্তুবত বনরত বকেুটা িিয় িরয়ািন। বিরশষ করি 

গ্রািারিি িযাবিক ভাি কিরত বনয়ি িুরঝ পডুন। থভাকািুিাবি ভাি কিাি িনয 

বনয়বিত ইংরিজি থপপাি পডুন। নতুন নতুন শব্দ িুিস্থ করুন। যত পারিন িরডি 

থটরে (bcs model tes) অংশগ্রহর্ করুন। ইংরিজি িযাকির্ ও িাবহতয বিরি 

কিপরক্ষ ২২-২৫ িাকণি বিওি টারগ ণট করুন। িরন িািরিন, আপনাি গুোরনা 

িস্তুবতই (bcs prostuti) বিবি পিীক্ষায় আপনাি িাফিয এরন বদরত পারি।  

বিবিএি বিবিবিনাবি িস্তুবত ইংরিজি গাইডিাইন বনরয় আি এই পয ণন্তই। 

যনযিাদ। 

বে ু প্ররোিনীে ওরেিিাইটেঃ 

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

https://www.facebook.com/hellobcsbd 
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