
বিবিএি প্রস্তুবি : বিবিএি বপ্রবিবিনাবি প্রস্তুবি 

গাইডিাইন (িাধািণ গবণি ও িানবিক দক্ষিা) 

 

বিবিএি বিবি িা বিটেন পিীক্ষা যেোই িটিন না যেন বিবিএি পিীক্ষায়  িিটেটয় 

যিবি নম্বটিি পার্ থেয িৃষ্টিোিী বিষয় 'গাবিবিে েুক্তি ও মানবিে দক্ষিা'। িাই 

েযাডাি হওয়াি যদৌট়ে বনটেটে এবগটয় িাখটি এই ২ ষ্টে বিষটয় বিবিএি িস্তুবি 

বনটি পবিেবিিভাটি প়োটিানা েিটি হটি। 

আেটেি আষ্টেথটেি যর্টে যেটন আমিা বনি বিবিএি গবিি ও মানবিে দক্ষিা 

বিটিিাি (bcs syllabus) ও বেছু গুরুত্বপূি থ পিামি থঃ 

এই আর্টিকককি িকেকে- 

⇒ বিবিএি গবিি িস্তুবি 

⇒ বিবিএি যমন্টাি এবিবিষ্টে িস্তুবি 

 

বিবিএি গবণি প্রস্তুবি গাইডিাইন (BCS preparation math) 

গবিি ভীবি েম যিবি িিািই আটছ। বিবিএি এি মি িবিটোবগিামূিে 

পিীক্ষায় মার্া ঠান্ডা েটি গবিটি ভাি নম্বি খুি েম িার্ীই যপটয় র্াটে। বিবিএি 

বিবিবমনাবি পিীক্ষাটি যেিি বিষটয় আপনাটে পািদিী হটিই হটি এি মটযয 

গাবিবিে েুক্তি অনযিম। োিি বিবিটি গবিটি ভাটিা বিপাটিিন বনটি  বিবখি 

পবিক্ষায়ও ভাি নম্বি পাওয়া োয়। বিবিএি গবিি বিটিিাি খুিই যেবিবিে। িাই 

বিবিএি গবিি িস্তুবি বনটি বিটিিাি যটি যটি  েবপে অনুিাটি বনটেি দুি থিিা 



ও দক্ষিা  খুুঁটে যিি েিটি হটি। িুিৃঙ্খিভাটি পবিেিনা েটি অনুিীিন েিটি 

িািিয আিটিই। 

বিবিএি গবণি বিকিিাি ও িানিন্টন 

গাবণবিক যুক্তি (িাকি- ১৫): 

• পাষ্টেগবিি (৩ নম্বি) 

• িীেগবিি (৬ নম্বি) 

• েযাবমবি (৩ নম্বি) 

• বিক্তিন্নগবিি (৩ নম্বি) 

রিফািকিন্স িুকঃ 

• ৮ম, ৯ম-১০ম যেবিি যিাডথ িই 

• উচ্চিি গবিি যর্টে বেছু েবপক্স বিটিিাি যদটখ  

• উচ্চ মাযযবমে গবিি  ( বিনযাি, িমাটিি, িবিিা, িূেে, িগাবিদম) 

• িাইিুিি মযার্ / খাইরুিি মযার্ 

• বিগি িছটিি বিবি ও বিটেন িি্ভ 

িাছা়ো আপবন অনিুীিটনি েনয গাইড িই িটিা েিটি পাটিন। (টেমনঃ 

এম্পিক্তি / েনবিটডন্স) 

বিকিিাি ও িানিন্টন: 

পার্টগবণি (৩ নম্বি) 

• িাস্তিিংখযা 



• িিাগু ও গিাগু 

• িিেিা 

• িিি ও যেৌবগে মুনািা 

• অনুপাি ও িমানপুাি 

• িাভ – ক্ষবি 

িীজগবণি (৬ নম্বি) 

• িীেগাবিবিে িূিািিী 

• িহুপদী উৎপাদে 

• িিি ও বিপদী িমীেিি, বিপদী অিমিা, িহিমীেিি 

• িূেে ও িগাবিদম 

• িমান্তি ও গুটিাত্তি যািা 

জযাবিবি (৩ নম্বি) 

• যিখা ও যোন 

• ক্তিভুে ও েিুভুথে িংক্রান্ত উপপাদয 

• বপর্াটগািাটিি উপপাদয 

• িৃত্ত িংক্রান্ত উপপাদয 

• পবিবমবি- িিিটক্ষি ও ঘনিস্তু 

বিক্তিন্নগবণি (৩ নম্বি) 

• যিে 

• বিনযাি ও িমাটিি 



• পবিিংখযান 

• িবািযিা 

এই অযযায় ছা়োও বেছু বেছু েবপে যর্টে মাটে মাটে িশ্ন েিা হয়। যেমনঃ 

• ঐবেে বনয়ম 

• যেন ও গবিটিগ 

• যনৌো ও যরাি 

• নি ও যেৌিাচ্চা 

• িময়, দিূত্ব ও গবিটিগ 

• োে ও বদন 

• বমেি 

এই েবপে গুটিা বিগি িছটিি িশ্ন যর্টে পট়ে যেটি পাটিন। 

বকেু পিাির্ িঃ 

👉 বিবিএি গবিটি ভাটিা েিাি এেষ্টেমাি উপায় িযােষ্টেি, িযােষ্টেি এিং 

িযােষ্টেি। আপবন েবদ গবিটি দুি থি হটয় র্াটেন  িাহটি গুরুত্ব িহোটি িবিবদন 

িযােষ্টেি েরুন। গবিটি আপনাি অিস্থা যেমনই যহাে না যেন, এি েনয 

বনয়বমি বেছু িময় িিাদ্দ িাখুন। 

 

👉 িস্তুবিি (BCS prostuti) শুরুটিই ির্টম বনটেি যিটভিো োোই েরুন। েবদ 

দক্ষিাি যিটভি খুি দুি থি র্াটে, িাহটি পঞ্চম যেবিি িই বদটয় িস্তুবি শুরু 

েিটি পাটিন। 

েযািেুটিেি ছা়ো অঙ্ক েিাি অভযাি েরুন। 



 

👉 বিটিিাি (BCS Math Syllabus)  যটি যটি অযযায়বভবত্তে অনুিীিন েরুন। 

গুরুত্বপিূ থ অযযায়গুটিাি ওপি িা়েবি নেি বদন। 

 

👉 যিাডথ িই যিষ েটি বিগি িছটিি িশ্ন ও িাোটিি িবেবিি যেটোটনা ভাটিা 

মাটনি গাইড িই অনিুীিন েরুন। 

 

👉 পূি থাঙ্গ িস্তুবিি েনয বিগি িছিগুটিাি বিবিএি িশ্নগুটিা িমাযান েরুন। যে 

যিটনি অংে েষ্টেি ও িময়িাটপক্ষ মটন হটি, যিগুটিা আিাদা যনাে েটি 

িাখুন। 

 

👉 গবনটি োিা দুি থি, িািা খাইরুি িযাটিি িযাবিে িইটয়ি িাহােয বনটি পাটিন। 

োিা িবািযিা, বিনযাি ও িমাটিি এ দুি থি, িািা Youtube যর্টে অনযিেম 

পাঠিািা এি বভবডওগুটিা যদখটি পাটিন। 

  

👉 বিগি বিবিএি বিবিবমনাবি পিীক্ষায় আিা অযযায়বভবত্তে িশ্ন বিটেষি েটি 

িুিনামূিে যিবি ও েম গুরুত্বপূি থ অযযায় িনাি েরুন। 

 

👉 ৩৫-৪৩ বিবিএি এি িশ্ন এনািাইবিি েটি যদখা যগটছ, 

 

⇒ িীেগবিটিি মটযয িিি ও বিপদী অিমিা, িীেগাবিবিে িূিািিী, িগাবিদম, 

িূেে, গুটনাত্তি যািা, িমান্তি যািা, িিি ও বিপদী িমীেিি এই েবপে গুটিা 

যর্টে িায় িবিিাি এে িা এোবযে িশ্ন আটি। িাই এগুটিা খুি গুরুত্বপিূ থ। 



 

⇒ পাষ্টেগবিটিি মটযয ি.িা.গু / গ.িা.গু, িিেিা, িিি ও যেৌবগে মুনািা, িাভ 

ক্ষবি, িাস্তি িংখযা, অনুপাি - িমানুপাি এই েবপে গুটিা যর্টে িশ্ন আটি। 

িাই এগুটিা খুি গুরুত্বপূি থ। 

 

⇒ েযাবমবিি মটযয যোি, ক্তিভূে, িৃত্ত, েিুভুথে এই েবপে গুটিা যিবি গুরুত্বপূি থ। 

 

⇒ যিে, িমাটিি, িবািযিা যর্টে িায় িবিিাি িশ্ন র্াটে। িাই এগুটিা খুি 

গুরুত্ব িহোটি প়ো উবেৎ। 

 

⇒ যিখা, বপর্াটগািাটিি উপপাদয , পবিবমবি- িিিটক্ষি ও ঘনিস্তু, 

বিনযাি,পবিিংখযান, িহুপদী উৎপাদে, িিি িহ িমীেিি এগুটিা যর্টে যিমন 

িশ্ন আটি না। িাই এগুটিা েম গুরুত্বপুি থ িিা যেটি পাটি। 

িিটিটষ, গবিটি যে েি যঠটে বিখটিন িাি দক্ষিাও িি িা়েটি। েি পাটিন 

BCS model test বদটয় বনটেি িস্তুবি োোই েটি বনন।োিা গবিটি ভাটিা িািা এই 

বিষটয়  ১৫ই োটগ থে েিটি পাটিন। িটি িিাইটে অন্তিপটক্ষ ১০+ োটগ থে েিা 

উবেৎ। ভাটিা েটি িটুে িুটে িযােষ্টেি েিটি িহটেই ১২+ পাওয়া িবি। 

আিও প়ুেনঃ বিবিএি িস্তুবি : বিবিএি বিবিবমনাবি িস্তুবি গাইডিাইন (িাযািি 

বিজ্ঞান ও েম্পিউোি-ির্যিেুক্তি) 

 

https://blog.hellobcs.com/bcs-preparation-computet-ict/
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িানবিক দক্ষিা বিবিএি প্রস্তুবি গাইডিাইন (BCS preparation 

mental ability) 

বিবিএি বিবিবমনাবি পিীক্ষায় মানবিে দক্ষিা অংটি এেেন িার্ীি েুক্তিটিায, 

মানবিেিা ও বিদ্ধান্ত গ্রহটিি িক্ষমিা োোই েিা হয়। বিবিএি মানবিে দক্ষিাি 

িশ্নগুটিা এেেু িযবিক্রম ও বিভ্রাবন্তমূিে হয়। িাই এই অংটি ভাি েিটি 

বিবিএি মানবিে দক্ষিা বিটিিািষ্টে এেেু ষ্টেবে উপাটয় পবিেবিি ভাটি যিষ 

েিটি হটি।  

বিবিএি িানবিক দক্ষিা বিকিিাি ও িানিন্টন  

িানবিক দক্ষিা – নম্বি ১৫ 

• ভাষাগি যেৌক্তিে বিোি (Verbal Reasoning) 

• িমিযা িমাযান (Problem Solving) 

• িানান ওভাষা (Spelling and Language) 

• োবিে দক্ষিা (Mechanical Reasoning) 

• স্থানাংে িিেথ (Space Relation) 

• িংখযাগি ক্ষমিা (Numerical Ability) 

রিফািকিন্স িুকঃ 

• বিবিএি বিগি িছটিি বিবি ও বিবখি পিীক্ষাি িশ্ন িি্ভ 

• েেথটমন্টািি এবিবিষ্টে / খাইরুিি যমন্টাি এবিবিষ্টে 

েিুন যেটন বনই, বে োইটপি িশ্ন হটয় র্াটে- 

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/


Verbal reasoning এ এেেু ভাষাগি পযাে বদটয় িশ্ন েিা হয়। 

Problem solving এ িুক্তদ্ধিৃবত্তে িশ্ন বদটি পাটি। 

Spelling and Language িানান োটিেিন, গ্রামাষ্টেেযাি োটিেিন যর্টে িশ্ন 

হটি পাটি। 

Mechanical Reasoning এ বিবভন্ন গাবিবিে িমিযা যদওয়া র্ােটি। এইগুটিা খুি 

িহেও নয় আিাি খিু েষ্টঠন ও নয়। 

Space Relation এ  োয়গা / অিস্থান / স্থানাংে বিবিি িশ্ন বদটি পাটি। বিগি 

িছটিি িশ্নগুটিা িমাযান েিটিই এই িিটেথ যািনা পাওয়া োটি। 

Numerical Ability অর্ থ গবিি িিবেথি বিবভন্ন িশ্ন। এটি বিবভন্ন বিবিে, 

ডায়াগ্রাম, েযাবমবিে বেি, পাষ্টেগাবিবিে িশ্ন ইিযাবদ র্াটে।  

বিবিএি বিবিবমনাবি িস্তুবি ও িাইভ এক্সাম বি যি বদটি  হ্হযাটিা বিবিএি  এপ 

ডাউনটিাড েরুন। 

বকেু গুরুত্বপুণ ি টবপকঃ 

• বিগি িাটিি বিবিএি বিটেন ও বিবিি মানবিে দক্ষিাি িশ্ন িিভ 

• বিবভন্ন গাবিবিে িমিযা 

• যোবডং বডটোবডং 

• শুদ্ধ িানান 

• বেটি যেৌক্তিে িংখযা িিাটনা 

• বিবভন্ন বেি বনি থয় েিা 

https://join.hellobcs.com/U7FT
https://join.hellobcs.com/U7FT


• ভগ্াংি বনি থয়(টছাে/ ি়ে) 

• আয়নায় িবিিিন ,পাবনটি িবিিিন 

• বিবিে িিন্নেিন 

• বদে বনি থয়  

• বিবভন্ন েটিি িযিহাি 

• িাদৃিয (Analogy) 

• শুনযস্থান পূিি 

• পক্তিো িংিান্ত িমিযা 

• বিিাদৃিয 

• িংখযাি উপি বিবভন্ন যা ুঁযা 

• েযাটিন্ডাি িিবেথি ( বদন,িাবিখ,িছি বনি থয় ) 

• ভািিাময িক্ষা েিা 

• িাযািি জ্ঞান + অনযানয 

• িটিি িিেথ বনি থয় 

• ঘব়ে িংক্রান্ত িমিযা 

• এটিাটমটিা অক্ষি যর্টে িব্দ বিিী 

• পবিভাষা, িমার্ থে ও বিপিীিার্ থে িব্দ (ইংটিক্তে ও িাংিা) 

• িি থ/ ধ্ববন েযাপ্টাি (  ইংটিক্তে +িাংিা) 

• অিাবিযিা বিোি 

• বিদ্ধান্ত গ্রহটিি িামর্ থ 

• েযাবমবিি যিবিে েনটিপ্ট 

বকেু পিাির্ িঃ 



👉 ির্টম িটি বনই যেটহিু মানবিে দক্ষিাি বিবি ও বিবখটিি বিটিিাি এেই 

িাই বিবিটি ভাটিা েটি প়েটি বিটেটন োটে আিটি। 

 

👉 মানবিে দক্ষিা মিূি অনুিীিনবভবত্তে প়ো। বনয়বমি অনুিীিন েিটি দক্ষ 

হওয়া োয়। ভাটিা েটি অনুিীিন েটি ১০+ যপটয় োটিন। আি আপবন েবদ মযার্ 

ও আইবেউ যি ভাটিা হটয় র্াটেন িাইটি িহটেই ১২+ োটগ থে েিটি পািটিন। 

 

👉 এ বিষটয়ি েনয িবুনবদথি যোটনা িই না র্ােটিও বিগি বিবিএটিি িশ্নগুটিা 

যর্টে ভাটিা যািিা পাওয়া োয়।  

 

👉 বিবি ও বিটেন পিীক্ষায় এ বিষটয় গবিি ও ইংটিক্তেি যছাে যছাে ক্তক্রষ্টেেযাি 

িশ্ন, বিবভন্ন যিটনি িংটেি, িিীে ও বেটিি পািেবিে বমি-অবমি িংক্রান্ত 

িশ্ন র্াটে।  

 

👉 গাবিবিে িমিযা িমাযাটনি িক্ষমিা,িাংিা ও ইংটিক্তে িযােিটি দক্ষিা, 

িাযািি জ্ঞান ও অনযুািন ক্ষমিা আপনাটে এ বিষটয় এবগটয় িাখটি।  

 

👉 এ ছা়ো যোটনা িহায়ে িই যর্টে বনয়বমি অনুিীিটনি মাযযটম আপবন এ 

বিষটয় দক্ষিা অেথন েিটি পািটিন।  

 

👉 মানবিে দক্ষিায় বিবি ও বিটেটন ভাটিা েিটি োইটি িি েবপেই প়েটি 

হটি। 



মূিি BCS preparation বনটি মানবিে দক্ষিা বিষয়ষ্টে িিূি থ িযবিক্রম। এ 

অংটিি িশ্ন দটখ মটন হটি িহে বেন্তু উত্তি েিটি খুি যিবি ভািটি হটি। মার্া 

ঠান্ডা যিটখ, ভাটিাভাটি িশ্ন পট়ে, পূি থ মটনাটোগ বদটয় উত্তি েিটি হটি।িাই 

মানবিে দক্ষিায় ভাি েিটি যিবি যিবি অনুিীিন েিটি হটি। 

বিবিএি িস্তুবি গবিি ও মানবিে দক্ষিা বিবি গাইডিাইন বনটয় আে পে থন্তই।  

 

বেছু িটয়ােনীয় ওটয়িিাইেঃ 

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

https://www.facebook.com/hellobcsbd 

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