
বিবিএি প্রস্তুবি : বিবিএি বপ্রবিবিনাবি প্রস্তুবি 

গাইডিাইন (িাাংিাদেশ ও আন্তর্জাবিক বিষয়ািিী) 

 

যেককোন চোকরীর পরীক্ষো এমনকক কিশ্বকিদ্যোলক়ে ভকতি পরীক্ষোকতও সোধোরণ জ্ঞোন 

যেকক প্রশ্ন হক়ে েোকক। কিকসএস কপ্রকলকমনোকর পরীক্ষো়ে সোধোরণ জ্ঞোন িলকত মূলত 

িোাংলোকদ্শ ও  আন্তর্িোকতক কিষ়েোিলীকক যিোঝো়ে। আপনোর কিকসএস কযোডোর স্বপ্ন 

পূরকণ এই ২ টি কিষক়ের গুরুত্ব অকনক। যেকহতু সোধোরণ জ্ঞোন আ়েত্ত করকত 

অকনক যিকশ মুখস্থ কনভির হকত হ়ে তোই সটিক পকরকল্পনো ও পূি িপ্রস্তুকতই পোকর 

আপনোর কিকসএস প্রস্তুকতকক এক ধোপ একিক়ে কনক়ে যেকত। 

আর্ককর আটিিককল যেকক যর্কন আমরো কনি কিকসএস িোাংলোকদ্শ ও আন্তর্িোকতক 

কিষ়েোিলী কসকলিোস (bcs syllabus) ও ককছু গুরুত্বপূণ ি পরোমশ িঃ 

এই আর্টজদকদি আদ েঃ 

⇒ কিকসএস িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলী প্রস্তুকত 

⇒ কিকসএস আন্তর্িোকতক কিষ়েোিলী প্রস্তুকত 

 

বিবিএি িাাংিাদেশ বিষয়ািিী প্রস্তুবি গাইডিাইন (BCS 

preparation bangladesh) 

কিকসএস কপ্রকল পোকসর অনযতম গুরুত্বপণূ ি কিষ়ে হল িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলী। 

কিকসএস িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলী কসকলিোস অনুেো়েী এই কিষ়ে যেকক যমোি ৩০ 

নম্বকরর প্রশ্ন হক়ে েোকক।কেকহতু কিকসএস কলকখত পরীক্ষো়েও এখোন যেকক কিকসএস 



প্রশ্ন হক়ে েোকক তোই যকৌশল অিলম্বন ককর িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলী প্রস্তুকত (BCS 

Preparation)  কনকত হকি। 

বিবিএি িাাংিাদেশ বিষয়ািিী বিদিিাি ও িানিন্টন 

িাাংিাদেশ বিষয়ািিী (দিাটনম্বি ৩০) 

রিফাদিন্স িুকেঃ 

• ইকতহোস,ভূকিোল, যপৌরনীকত (৯ম-১০ম যিোডি িই) 

• িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলী- আব্দলু হোই 

• িোাংলোকদ্কশর সাংকিধোন -আকরফ খোন 

• সাংকিধোন,সোাংকিধোকনক আইন ও রোর্নীকত-কমোঃ আব্দলু হোকলম 

• কিকসএস যেশোল মযোপ-মকনর আহকমদ্ 

• সোধোরণ জ্ঞোন- MP3 কসকরর্/প্রকফসর’স/ ওরোকল 

এছোডোও সোম্প্রকতক সি কিষক়ে ধোরণোর র্নয কন়েকমত িাবিক কাদিন্ট 

অ্যাদফয়াি জ, অ্র্ জননবিক িিীক্ষা ও দেবনক িাংিােপত্র ভোল ভোকি পডকত হকি। 

বিদিিাি ও িানিন্টনেঃ 

িাাংিাদেদশি র্ািীয় বিষয়ািিী-  (    নম্বি)  

• প্রোচীন যেকক সম-সোমক়েক কোকলর ইকতহোস, কৃটি ও সাংসৃ্ককত 

• িোাংলোকদ্কশর স্বোধীনতো েুকের ইকতহোসঃ ভোষো আকদোলন 

• ১৯৫৪ সোকলর কনি িোচন 

• ছ়ে দ্ফো আকদোলন ১৯৬৬ 



• িণ-অভুযত্থোন ১৯৬৮ – ১৯৬৯ 

• ১৯৭০ সোকলর সোধোরণ কনি িোচন 

• অসহকেোি আকদোলন 

• ৭মোকচির ঐকতহোকসক ভোষণ – স্বোধীনতো য োষণো 

• মুজর্িনির সরকোকরর িিন ও কোে িোিলী 

• মুজিেুকের রণককৌশল – মুজিেুকে িৃহৎশজি িকি ির ভূকমকো 

• পোকিোকহনীর আত্মসমপ িণ এিাং িোাংলোকদ্কশর অভুযদ়্ে 

িাাংিাদেদশি কৃবষর্ িম্পে-  (  ৩ নম্বি) 

• শসয উৎপোদ্ন এিাং এর িহুমুখী করণ 

• খোদ্য উৎপোদ্ন ও িযিস্থোপনো 

িাাংিাদেদশি র্নিাংখ্যা-  (  ৩ নম্বি) 

• আদ্মশুমোকর               

• র্োকত – যিোষ্ঠী – উপর্োকত সাংক্রোন্ত কিষ়েোিলী 

িাাংিাদেদশি অ্র্ জনীবি-  (  ৩ নম্বি) 

• উন্ন়েন পকরকল্পনো যপ্রকক্ষত ও পঞ্চিোকষ িকী 

• র্োতী়ে আ়ে – িয়ে 

• রোর্স্বনীকত ও িোকষ িক উন্ন়েন কম িসূকচ 

• দ্োকরদ্র্য কিকমোচন 

িাাংিাদেদশি বশল্প ও িাবির্য-  (  ৩ নম্বি) 



• কশল্প উৎপোদ্ন 

• পণয আমদ্োকন ও রপ্তোকন করণ 

• িোকম িন্টস কশল্প ও এর সোকি িক িযিস্থোপনো 

• বিকদ্কশক যলন-কদ্ন ও অে িকপ্ররণ 

• িযোাংক ও িীমো িযিস্থোপনো 

িাাংিাদেদশি িাংবিধান-  (  ৩ নম্বি) 

• প্রস্তোিনো ও বিকশি 

• যমৌকলক অকধকোরসহ রোষ্ট্র পকরচোলনোর মূলনীকত সমূহ 

• সাংকিধোকনর সাংকশোধনীসমূহ 

িাাংিাদেদশি িার্ননবিক িযিস্থা-  (  ৩ নম্বি) 

• রোর্ননকতক দ্লসমূকহর িিন, ভূকমকো ও কোে িক্রম 

• ক্ষমতোসীন ও কিকরোধী দ্কলর পোরেকরক সম্পরকোকদ্ 

• সুশীল সমোর্ ও চোপ সৃটিকোরী যিোষ্ঠীসমূহ এিাং একদ্র ভূকমকো 

িাাংিাদেদশি িিকাি িযিস্থা-  (  ৩ নম্বি) 

• আইন, শোসন ও কিচোর কিভোিসমূহ 

• আইন প্রণ়েন 

• নীকত কনধ িোরণ 

• র্োতী়ে ও স্থোনী়ে পে িোক়ের প্রশোসকনক িযিস্থোপনোর কোিোকমো 

• প্রশোসকনক পনুকি িনযোস ও সাংস্কোর 

িাাংিাদেদশি র্ািীয় অ্র্জন-  (  ৩ নম্বি) 



• কিকশি িযজিত্ব 

• গুরুত্বপূণ ি প্রকতষ্ঠোন ও স্থোপনো সমূহ 

• র্োতী়ে পুরস্কোর 

• যখলোধুলো 

• চলজিত্র ও িণমোধযম সাংকিি কিষ়েোকদ্ 

বক ু পিািশ জেঃ 

👉 প্রেকমই কিিত সোকলর কিকসএস প্রশ্নিযোাংক সোমোধোন করকিন একত ককর আপকন 

সোমকিক একিো ধোরণো পোকিন।  

 

👉 িোাংলোকদ্কশর মুজিেুে পডোর যক্ষকত্র িযোকসক কিষক়ের পোশোপোকশ কিকভন্ন িণহতযো 

ইতযোকদ্ তেয গুকলো ভোলভোকি পডকিন। তোছোডো সোম্প্রকতক কিষ়েগুকলোর উপর যিকশ 

গুরুত্ব কদ্ন।কেমনঃ উন্ন়েন প্রকল্প, িোকর্ি, পকরকল্পনো, বিকশ্বক যকোন কির়্ে 

ইতযোকদ্র খিরোখির র্োনকত কন়েকমত সাংিোদ্ পত্র পডুন। 

 

👉 িোাংলোকদ্শ র্োতী়ে কিষ়েোিলীর র্নয প্রেকম ৯ম-১০ম যিোডি িইটি ভোল ককর 

পকড কনকিন। িোাংলোকদ্শ অে িনীকত পডোর যক্ষকত্র Bangladesh Economic Review 

and 5 years Plan এই দু্টি তেয ছক ইন্টোরকনি যেকক নোকমক়ে পডকত পোকরন। 

 

👉 িোাংলোকদ্কশর সাংকিধোন পডোর যক্ষকত্র ডোইকর্স্ট / িোাংলোকদ্শ সাংকিধোন ফকলো 

করকত পোকরন।মূলত সাংকিধোকনর প্রস্তোিনো ও বিকশিয, যমৌকলক অকধকোর ও রোষ্ট্র 

পকরচোলনোর মূলনীকত, সাংকিধোকনর সাংকশোধন সমহূ ইতযোকদ্ ভোল ভোকি পডকিন। 

একত আপনোর কলকখত পরীক্ষোর প্রস্তুকত একিক়ে েোককি। 



 

👉 িোাংলোকদ্কশর প্রোচীন ইকতহোস যেকহতু অকনক িড একটি কসকলিোস তোই কিিত 

িছকরর প্রশ্নিযোাংক ভোল ভোকি এনোলোইকসস করুন। 

 

👉 পরীক্ষোর আকির ২/৩ মোকসর কোকরন্ট অযোকফ়েোস ি ভোলভোকি পডুন এিাং েত 

পোকরন BCS Model Test  কদ্ক়ে কনকর্র অিস্থোন েোচোই করুন। 

সিকশকষ,িোাংলোকদ্শ সম্পককিত কিকভন্ন তেয িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলী অাংকশ েোকক। তোই 

একত ভোকলো করকত হকল সমসোমক়েক খিরোখির তেয সম্পককি অিিত েোককত 

হকি। কিকসএস কপ্রকলকত িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলীকত কমপকক্ষ ২২-২৫ মোকিস রোখোর 

যচিো করুন। 

আরও পডুনঃ কিকসএস প্রস্তুকত : কিকসএস কপ্রকলকমনোকর প্রস্তুকত িোইডলোইন (সোধোরণ 

িকণত ও মোনকসক দ্ক্ষতো) 

 

আন্তর্জাবিক বিষয়ািিী বিবিএি প্রস্তুবি গাইডিাইন (BCS 

preparation international affairs) 

একর্ন কিকসএস কযোডোকরর িোাংলোকদ্শ সম্পককি জ্ঞোন েোকো যেমন আিশযক 

যতমকন আন্তর্িোকতক ও সোম্প্রকতক  কিষ়ে সম্পককিও ধোরণো েোকো চোই। কিকসএস 

পরীক্ষো়ে সোধোরণ জ্ঞোকনর অনযতম স্থোন দ্খল ককর আকছ আন্তর্িোকতক কিষ়েোিকল। 

কিকসএস কপ্রকলকমনোকর পরীক্ষো়ে আন্তর্িোকতক কিষ়েোিলী যেকক ২০ নম্বকরর প্রশ্ন হক়ে 

https://blog.hellobcs.com/bcs-preparation-math-mental-ability/
https://blog.hellobcs.com/bcs-preparation-math-mental-ability/
https://blog.hellobcs.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95/


েোকক। যেকহতু এই কিষক়ে অকনক যিকশ তেয মোেো়ে রোখকত হ়ে তোই সটিক 

পকরকল্পনো ককর কিকসএস আন্তর্িোকতক কিষ়েোিলী প্রস্তুকত শুরু ককর কদ্ন।  

বিবিএি আন্তর্জাবিক বিষয়ািিী বিদিিাি ও িানিন্টন 

আন্তর্জাবিক বিষয়ািিী – রিাটনম্বি ২০ 

রিফাদিন্স িুকেঃ 

• MP3 / প্রকফসর’স 

•  আর্ককর কিশ্ব (িোাংলোকদ্শ কিষ়েোিলী ও আন্তর্িোকতক কিষ়েোিলী) 

এছোডোও কপ্রকলকমনোকরর পোশোপোকশ করকিকনর প্রস্তুকত একিক়ে রোখকত মোধযকমক এিাং 

উিমোধযকমক যলকভকলর ককছু িই সাংিকহ রোখো উকচত। 

• মোধযকমক ইকতহোস [৯ম-১০ম] 

• মোধযকমক ভূকিোল [৯ম-১০ম] 

• মোধযকমক সোমোজর্ক কিজ্ঞোন [৯ম-১০ম] 

• ৯ম-১০ম এিাং একোদ্শ-দ্বোদ্শ যেকণর -মোধযকমক ও উি মোধযকমক 

যপৌরনীকত িই  

বিদিিাি ও িানিন্টনেঃ 

• বিকশ্বক ইকতহোস,আঞ্চকলক ও আন্তর্িোকতক িযিস্থো, ভূ-রোর্নীকত-  (৪ নম্বর) 

• আন্তর্িোকতক কনরোপত্তো ও আন্তরোষ্ট্রী়ে ক্ষমতো সম্পকি-  (৪ নম্বর) 

• কিকশ্বর চলমোন ও সোম্প্রকতক  িনো প্রিোহ-  (৪ নম্বর) 

• আন্তর্িোকতক পকরকিশিত ইসুয ও কূিনীকত-  (৪ নম্বর) 



• আন্তর্িোকতক সাংিিনসমূহ এিাং বিকশ্বক অে িননকতক প্রকতষ্ঠোনোকদ্-  (৪ নম্বর) 

কিকসএস কপ্রকলকমনোকর প্রস্তুকত ও লোইভ এক্সোম কিকত কদ্কত  হ্হযোকলো কিকসএস  এপ 

ডোউনকলোড করুন। 

বিবিএি আন্তর্জাবিক বিষয়ািিী বনদয় বক ু পিািশ জ: 

👉 কিিত ৩৫-৪৩ কিকসএস পে িোকলোচনো ককর যদ্কখ যিকছ যে বিকশ্বক 

ইকতহোস,আঞ্চকলক ও আন্তর্িোকতক িযিস্থো, ভূ-রোর্নীকত যেকক ৫৫টি,আন্তর্িোকতক 

সাংিিনসমূহ এিাং বিকশ্বক অে িননকতক প্রকতষ্ঠোনোকদ্ যেকক ৫৩ টি, আন্তর্িোকতক 

কনরোপত্তো ও আন্তরোষ্ট্রী়ে ক্ষমতো সম্পকি যেকক ১৯ টি ,আন্তর্িোকতক পকরকিশিত 

ইসুয ও কূিনীকত যেকক ১৭টি এিাং কিকশ্বর সোম্প্রকতক ও চলমোন  িনো প্রিোহ ১১টি 

প্রশ্ন একসকছ।তোই পডোর যক্ষকত্র এই কসকর়েোলটি ির্ো়ে রোখুন। 

 

👉 আন্তর্িোকতক কিষ়েোিলী পডোর যক্ষকত্র সদ্র দ্প্তর / প্রধোন কোে িোল়ে, প্রণোকল/ 

সীমোনো / কিকরোধপূণ ি অঞ্চল, র্োকতসাং , সাংস্থো ও পকরকিশ এই কিষ়েগুকলো যিকশ 

গুরুত্ব কদ্ন। 

 

👉 কিকভন্ন সাংস্থোর প্রকতষ্ঠোকোল,ধরণ, কোে িক্রম,প্রধোন িযজি, প্রকতষ্ঠোকোলীন ও 

িতিমোন সদ্সয সাংখযো ইতযোকদ্ যনোি ককর পডোর যচিো করুন। 

 

👉 কিকভন্ন যদ্কশর যভৌিকলক নোম, অঞ্চল, রোর্ধোনী,মুদ্র্ো, কিকভন্ন চুজি 

/কপ্রোিকল/কনকভনশন ইতযোকদ্ ভোলভোকি পডুন। 

 

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


👉 কিকশ্বর সোম্প্রকতক ও চলমোন  িনো প্রিোহ এখোন যেকক যে ক়েিো প্রশ্নই আসুক 

নো যকন আপকন সোম্প্রকতক ও চলমোন  িনো, শীষ ি সকেলন ও সূচক ইতযোকদ্ 

সম্পককি েি ধোরণো রোখুন। 

 

👉 পডোর সম়ে খোতো়ে সাংকক্ষপ্ত আকোকর যনোি করকত পোকরন, েোকত পরীক্ষোর 

আকি একনর্র যদ্কখ কনকত পোকরন। 

সিকশকষ কিিত িছকরর কিকসএস প্রশ্ন এনোলোইকসস করকল এিাং উপকরর িকপক 

গুকলো ভোলভোকি পডকল আপকন এই কিষক়ে ১২-১৪ মোকিস আশো করকত পোকরন। 

কিকসএস িোাংলোকদ্শ ও আন্তর্িোকতক প্রস্তুকত িোইডলোইন কনক়ে আর্ এই পে িন্তই। 

ধনযিোদ্।  

 


