বিবিএি প্রস্তুবি : ৪৫ বিনে বিবিএি শেষ িমনের
প্রস্তুবি (BCS Preparation)
বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি বা সবসিএি এর একজন গসবতি িেিয হদত কত তযাগ,
সতসতক্ষা আর ধৈদযরি পরীক্ষা যয সেদত হয় তা একজন িফল সবসিএি কযাডারই
জাদনন। কযাডার হওয়ার স্বপ্ন যার মাথায় একবার যেদপ বদি যি িরকারী োকরীর
বয়ি যশষ হওয়া পযন্ত
ি যেষ্টা োসলদয় যযদতই থাদক। মূলত বছদরর পর বছর যেষ্টা
কদরও অদনদক সবসিএি সিসলসমনাসর ৈাপটিই পার করদত পাদর না। তাই সবসিএি
পরীক্ষায় িাফলয অজিন করদত িদয়াজন পসরকল্পনা মাসফক যগাছাদনা উপাদয়
সবসিএি িস্তুসত যনওয়া।
সবসিএি সিসলসমনাসর িস্তুসতদক আপসন যত িহজ িাদব সেন্তা করদত পারদবন
আপনার িস্তুসতও ততিাই িহজ হদব। অযথা িয় না যপদয় িটিক যকৌশল িদয়াগ
কদর BCS Preparation শুরু করুন। সবসিএি সিসলসমনাসর পরীক্ষার িস্তুসত কত
সেদন সনদবন তা িম্পূর্ সনিি
ি
র করদব আপনার হাদত যকমন িময় আদছ তার
উপর।
আপনার হাদত যসে ৩০-৪০ সেনও িময় থাদক সিসলর িস্তুসত সনদত এিাই যদথষ্ট।
মদন রাখদবন, িশ্ন যযমনই যহাক সবসিএি সিসলদত কাি মাকিি ১২০-১৩০।
আপনাদক জাস্ট সিসলদত পাি করদত হদব। সিসলর এই মাকিি অনয যকাথাও এড
হদব না। তাই কযাল্কুদলটিি উপাদয় আপনার সবসিএি িস্তুসত শুরু করুন।

বিবিএি প্রস্তুবির জেয বিছু গুরুত্বপূর্ টিপি
ণ

মাত্র যেড়-েুই মাদি বা যশষ িমদয় কীিাদব সবসিএি সিসলর জনয পূর্াঙ্গ
ি
িস্তুসত সনদবন যি িম্পদকি আপনাদের িাদথ সকছু পরামশ যশয়ার
ি
করসছ।
⇒ সবসিএি িস্তুসত সনদত আপসন যমাি কত ঘণ্টা পরদবন তা িম্পূর্ সনিি
ি
র করদব
আপনার বযাসিক জ্ঞান ও পড়া আত্মস্থ করার ক্ষমতার উপর। তাই যত কষ্টই যহাক
না যকন সনদজর িদবাচ্চ
ি িময় পড়ার কাদজ লাগাদত হদব।

⇒ হাদত যযদহতু িময় কম তাই সবসিএি সিসলসমনাসর সিদলবাি পযাদলােনা
ি
কদর
যকান সবষদয় কত সেন িময় সেদত পারদবন তার একটি িাদগিি যিি করুন।

⇒ আপসন একটি সবষদয় অসৈক পারেশী হদয় অনয সবষদয় েুবলি হওয়ার যেদয় িব
সবষদয় িম্বনয় কদর পড়ুন। িথদমই ৩৫-৪৩ সবসিএি সিসলসমনাসরদত যকান যকান
িসপক যবসশ এদিদছ তা সিদলক্ট কদর অিদয়াজনীয় িসপক গুদলা বাে সেদয় সেন।

⇒ আপসন গ্সর্দত যতই িাল যহান না যকন িসতসেন যেড়-েুই ঘণ্টা িময় গাসর্সতক
যুক্তি ও মানসিক েক্ষতা এই সবষদয় অনুশীলন করুন। েেিা ছাড়া এই ২টি সবষদয়
কখদনাই িাল করা যায় না।

⇒ ২/৩ সেন িানা যকান সবষয় পড়দত যাদবন না। এদত কদর মদনাদযাগ ৈদর রাখা
যায় না।এদক্ষদত্র ৪৫ সেদন সবসিএি পূর্াজ্ঞ
ি িস্তুসত রুটিনটি ফদলা করদত পাদরন।

⇒ সবসিএি পরীক্ষাথীদের জনয সবসিএি সিসলর টিক আগ মুহদূ তি িদফিরি
িকাশনীর একিা বই যবর হয়। যিই বইটি িাংগ্রহ কদর আদগ বাাংলা, ইাংদরক্তজ ,
গসর্ত ও বাাংলাদেশ সবষয়াবলী পদড় যশষ করুন।

সবসিএি পরীক্ষার এক মাি আদগ যথদক সনয়সমত পক্তত্রকা ( িদয়াজদন অনলাইন
পক্তত্রকা ) পড়ুন এবাং িমিামসয়ক ঘিনাবসল আলাো যনাি কদর রাখুন।
⇒ আপনার যশষ িমদয়র সবসিএি িস্তুসতদক শাসর্ত করদত যযদকান একটি
ডাইদজস্ট যোখ বুসলদয় সনদত পাদরন। তদব যাই পদড়ন না যকন সরসিশদনর যকান
সবকল্প যনই। সক সক পড়দলন তার যথদকও বড় কথা সক সক আপনার যমমসরদত যিি
হদয়দছ।

⇒ সবসিএি যশষ মুহদূ তির িস্তুসত সহিাদব সিসল পরীক্ষার আদগ কমপদক্ষ ৮-১০ টি
সবসিএি েূ ড়ান্ত মদডল যিস্ট সেন। এদত কদর পরীক্ষার হদল িময় বন্টন িহ
সবসিএি সিসলসমনাসর িম্পদকি আপনার খুব িাল ৈারর্া হদব।

৪৫ বিনে বিবিএি পূর্াঙ্গ
ণ প্রস্তুবি (BCS Preparation)
েীঘ িময়
ি
ৈদর সবসিএি িস্তুসত যনওয়ার পর অদনদকই যশষ মুহদূ তি সকিাদব
সরসিশন সেদব বা যশষ িমদয় যকান সেন কতিুকু পড়দব তা বুঝদত পাদরন না।
অথবা এমন অদনদকই আদছন যারা োকরীর পাশাপাসশ সবসিএদির িস্তুসত সনদে
এবাং তারা যশষ িমদয় এদি খুব সিসরয়ািসল পদড় সনদজর িস্তুসতিা যাোই কদর
সনদত োন। যশষ মুহদূ তি সকিাদব আপনার িস্তুসতদক আর একবার যাোই কদর
সনদবন যিই গাইডলাইনটি রদয়দছ ৪৫ সেদন সবসিএি পূর্াজ্ঞ
ি িস্তুসতদত।
এি েজনর ৪৫ বিনে িম্পূর্ ণবিবিএি বপ্রবিবমোবর পরীক্ষার বিনিিািটি
িীভানি শেষ িরনিে িা শিনে বেইবিে

বিষে

িবপি

বিে-১

English ( Language)







বিে-২

গাবর্বিি যুক্তি

বিে-৩ িাাংিা (িযািরর্)

পাটিগবর্িঃ
 শতকরা
 অনুপাত-িমানুপাত
 লাি-ক্ষসত



িদয়াগ-অপিদয়াগ
বানান ও বাকযশুক্তি
পসরিাষা
িমাথকশব্দ
ি







The Preposition
Identification of Phrases & Clauses
Corrections
Right Form of Verbs
Conditional Sentence





বিে-৪

English ( Language)

বিে-৫ গাবর্বিি যুক্তি

বিে-৬ িাাংিা (িযািরর্)

পাটিগবর্িঃ
 বাস্তবিাংখযা
 লিাগু ও গিাগু
 িরল ও যযৌসগক মুনাফা



সবপরীতশব্দ
ধ্বসন ও বর্ ি
শব্দ
পে
বাকয




Idioms & Phrase
One Word Substitutions & Vocabulary






বিে-৭

English ( Language)

বিে-৮ গাবর্বিি যুক্তি

The Noun (The Determiner, The Gender,
The Number)
The Pronoun
The Adjective
The Adverb
The Verb (The Non-finite: Participles,
Infinitives, Gerund; The Phrasal Verb )

িীজগবর্িঃ




বিে-৯ িাাংিা (িযািরর্)







িূেক ও লগাসরেম
িমান্তর ও গুদর্াত্তর ৈারা
িতযয়
িসি
িমাি
র্ ত্ব- ষ ত্ব সবৈান
উপিগ ি

বিে১০

গাবর্বিি যুক্তি

িীজগবর্ি ও বিক্তিন্নগবর্িঃ
 বীজগাসর্সতক িূত্রাবলী
 িরল ও সিপেী িমীকরর্
 যিি

বিে১১

িাাংিা (িাবিিয)



িােীন যুগ ও মৈয যুগ

বিে১২

িাাংিা (িাবিিয)




তথয কসর্কা
িাষা আদদালনসিসত্তক রেনা,মুক্তিযুিসিসত্তক
গ্রন্থ

বিে১৩

িাধারর্ বিজ্ঞাে



যিৌত সবজ্ঞান িম্পূর্ ি

বিে১৪

গাবর্বিি যুক্তি



সিপেী অিমতা
জযাসমসত
পসরসমসত




বিে১৫

িাাংিা (িাবিিয)



রবীন্দ্রনাথ িাকুর
কাজী নজরুল ইিলাম
বক্তিমেন্দ্র েদটাপাৈযায়
জিীম উেেীন
ঈশ্বরেন্দ্র সবেযািাগর






বিে১৬

িাধারর্ বিজ্ঞাে



জীব সবজ্ঞান িম্পূর্ ি

বিে১৭

মােবিি িক্ষিা



বানান ও িাষা
( অদৈক)
ি
িাংখযাগত ক্ষমতা
িমিযা িমাৈান




বিে১৮

িাাংিা (িাবিিয)



মাইদকল মৈুিূেন েত্ত
মীর মশাররফ যহাদিন
েীনবিু সমত্র
যবগম যরাদকয়া
িাখাওয়াৎ যহাদিন
কায়দকাবাে







বিে১৯

িাধারর্ বিজ্ঞাে



আৈুসনক সবজ্ঞান িম্পূর্ ি

বিে২০

মােবিি িক্ষিা



বানান ও িাষা ( বাসক অদৈক)
ি
িাষাগত যযৌক্তিক সবোর
৩৫-৪৩ সবসিএি (সিসল ও সরদিন িশ্ন িলি)




বিে২১

িাাংিা (িাবিিয)








বিে২২

িম্পম্পউিার ও
িথ্যপ্রযুক্তি

বিে২৩

মােবিি িক্ষিা

িম্পম্পউিারঃ
 কম্পম্পউিার যপসরদফরালি- কীদবাডি, মাউি, ও
সিআর ইতযাসে
 কম্পম্পউিাদরর অঙ্গ িাংগিন- সিসপইউ,
হাডিসডস্ক, এএলইউ ইতযাসে
 কম্পম্পউিাদরর পারফরদমন্স
 ধেনক্তদন জীবদন কম্পম্পউিার
 কম্পম্পউিাদরর নম্বর বযবস্থা






বিে২৪

িাাংিা (িাবিিয)

িমথ যেৌৈুরী
মুনীর যেৌৈুরী
আলাউক্তিন আল আজাে
মাসনক বদদযাপাৈযায়
জসহর রায়হান
শরৎেন্দ্র ইতযাসে।

যাসিক েক্ষতা
স্থানাাংক িম্পকি
ৈারা সনর্য়ি
পাজল

পঞ্চ পান্ডিঃ
 জীবনানদ োশ
 সবষ্ণু যে
 অসময় েক্রবতী




িুৈীন্দ্রনাথ েত্ত
বুিদেব বিু

বিে২৫

িম্পম্পউিার ও
িথ্যপ্রযুক্তি

িম্পম্পউিারঃ
 অপাদরটিাং সিদস্টম
 এমদবদডড কম্পম্পউিার
 কম্পম্পউিাদরর ইসতহাি
 কম্পম্পউিাদরর িকারদিে
 কম্পম্পউিার যিাগ্রাম- িাইরাি, ফায়ারওয়াল
ইতযাসে
 যডিাদবি সিদস্টম

বিে২৬

English ( Literature)




Literary Terms
Literature ( Half part)

বিে২৭

নেবিিিা, মূিযনিাধ ও
িুোিে



িম্পূর্ িসিদলবাি সরসিশন

বিে২৮

িম্পম্পউিার ও
িথ্যপ্রযুক্তি



তথযিযুক্তি িম্পূর্ িসিদলবাি সরসিশন

বিে২৯

English ( Literature)




Literature ( Rest part)
The Renaissance

বিে৩০

ভূ নগাি (িাাংিানিে ও
বিশ্ব), পবরনিে ও িুনযাগ
ণ
িযিস্থাপো



িম্পূর্ িসিদলবাি সরসিশন

বিে৩১

িাাংিানিে বিষোিিী



বাাংলাদেদশর জাতীয় সবষয়াবলী (১৯৪৭ িাল
যথদক মুক্তিযুি)

বিে৩২

English ( Literature)



Neo-Classical Period (The Restoration,The
Augustan Period, The Age of Sentibility)
The Romantic,The Victorian,The
Modern,The Post Modern

বিে৩৩

িাাংিানিে বিষোিিী

বিে৩৪

িাাংিানিে বিষোিিী





বাাংলাদেদশর কৃসষজ িম্পে
বাাংলাদেদশর জনিাংখযা



িাংসবৈান



বিে৩৫

িাাংিানিে বিষোিিী

বিে৩৬

িাাংিানিে বিষোিিী

বিে৩৭

আন্তজণাবিি বিষোিিী








বিে৩৮

আন্তজণাবিি বিষোিিী

বিে৩৯

আন্তজণাবিি বিষোিিী






বিে৪০

বরবভেে

বিে৪১

বাাংলাদেদশর অথনীসত
ি
বাাংলাদেদশর সশল্প ও বাসর্জয
বাাংলাদেদশর রাজননসতক বযবস্থা
বাাংলাদেদশর িরকার বযবস্থা
আন্তজিাসতক িাংগিনিমূহ এবাং ধবসশ্বক
অথননসতক
ি
িসতষ্ঠানাসে
জাসতিাংঘ,জাসতপুঞ্জ,অথননসতক
ি
যজাি,রাজননসতক যজাি ইতযাসে।
আন্তজিাসতক পসরদবশগত ইিুয ও কূিনীসত
সবদশ্বর িাম্প্রসতক ও েলমান ঘিনা িবাহ
ধবসশ্বক ইসতহাি,আঞ্চসলক ও আন্তজিাসতক
বযবস্থা, িূ -রাজনীসত
আন্তজিাসতক সনরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা
িম্পকি



বাাংলা বযাকরর্ সরসিশন
িশ্ন বযাাংক িলি

বরবভেে




English Language Revision
Question Solve

বিে৪২

বরবভেে



িাৈারর্ সবজ্ঞান সরসিশন
িশ্ন বযাাংক িলি

বিে৪৩

বরবভেে



গাসর্সতক যুক্তি ও মানসিক েক্ষতা (িূত্র
অনুশীলন)

বিে৪৪

বরবভেে



কম্পম্পউিার ও তথযিযুক্তি সরসিশন
িশ্ন বযাাংক িলি

বিে৪৫

বরবভেে

Extra
day

বরবভেে












বাাংলাদেশ সবষয়াবলী সরসিশন
িশ্ন বযাাংক িলি
আন্তজিাসতক সবষয়াবলী
ডািা সরসিশন (অথননসতক
ি
িমীক্ষা,ক্তজসডসপ
সরদপািি ,কৃসষ বষ িপসরিাংখযান)

বিবিএি বপ্রবি শেনির বিছু িারর্ (BCS Preliminary Preparation)
সবসিএি সিসলসমনাসর পরীক্ষা িবদেদয় যবসশ িসতিন্দ্বীমূলক। লক্ষ লক্ষ িাথী যথদক
শুৈুমাত্র যারা সিসলদত কাম্পিত কাি মাকি যপদত পাদর তারাই সবসিএি সলসখত
পরীক্ষার যযাগযতা অজিন করদত পাদর। অদনক িময় যেখা যায় অল্প িময় পদড়ও
অদনদক বার বার সিসল পাি করদছ অথে ৫-৬ বছর িস্তুসত সনদয়ও অদনদক সিসলই
পার করদত পারদছ না। এদক্ষদত্র যয সবষয়টি কাজ কদর তা হল পড়ার যকৌশল ও
আপনার আত্মসবশ্বাি। তাছাড়াও সকছু কারর্ রদয়দছ যা সিসল যফদলর জনয োয়ী👉 যশষ িমদয় িদয়াজনীয়- অিদয়াজনীয় িব সকছু পদড় মাথায় যবসশ োপ
যনওয়া। ফদল পরীক্ষাড় হদল কনসফউজড হদয় িহজ িশ্নও িুল করা।

👉 যনদগটিি মাকি সবসিএি সিসলসমনাসরর জনয খুবই িয়ানক। না যজদন আদাদজ
োগাদত সগদয় সনদজর কাি মাকিটিও হাসরদয় যফদল। তাই যনদগটিি মাসকিাংদয়র
সবষদয় যদথষ্ট িতকি থাকদত হদব।

👉 অদনদক িািা িািা জ্ঞান সনদয় সিসল সেদত সগদয় ৈরা খায়। তাছাড়া অদনদক
আদছ যশষ িমদয় যকান পূর্াঙ্গ
ি BCS Model Test না সেদয়ই পরীক্ষার হদল েদল
যায়।ফদল পরীক্ষার হদল িময় টিকমত যমইনদিইন করদত পাদর না।
তাই সবসিএি সিসল পরীক্ষার িময় এই সবষয়গুদলা অবশযই যখয়াল রাখদত হদব।
এিার আবি তাদের কথায় যারা স্নাতক বা স্নাতদকাত্তর পরীক্ষা যশষ কদর
পুদরােদম সবসিএি িস্তুসত শুরু করদত োন। আপসন যসে ৪-৫ মাি িময় হাদত
সনদয় সবসিএি সিসল িস্তুসত শুরু করদত পাদরন তাহদল সবসিএি িহ িকল িরকারী

োকরীর জনয আপনার িস্তুসত অদনকিাই যগাছাদনা হদয় যাদব। তাই একটি পূর্াঙ্গ
ি
সবসিএি সিসলসমনাসর িস্তুসত সনদত আপনাদের জনয রদয়দছ- ১৫০ সেদন সবসিএি
পূর্াঙ্গ
ি িস্তুসত।
বিবিএি প্রস্তুবি (১৫০ বিনে বিবিএি পূর্াঙ্গ
ণ প্রস্তুবি)
সবসিএি সিসলর পূর্াঙ্গ
ি িস্তুসত রুটিন মাসফক যনয়া উসেৎ। সনদজর স্ট্রাং ও উইক
যজানদক যকন্দ্র কদর রুটিনটি সনদজই বানাদল িবদেদয় িাদলা হয়। তাছাড়া আপসন
আমাদের ১৫০ সেদনর সবসিএি যিাগ্রাদমর রুটিনটি ফদলা করদত পাদরন। ফদল
িাদথ িাদথ আপসন এক্সাদম পারটিসিদপি কদর আপনার িস্তুসত যাোই করদত
পারদবন।
১৫০ সেদনর সবসিএি যিাগাদমর রুটিনটি যেখদত এখাদন সিক করুন।
িবদশদষ, সবসিএি পরীক্ষায় িসতদযাগীতা এবাং িসতদযাগী েুদিাই অদনক
যবসশ।তাই এখাদন িফল হদত হদল ধৈয ৈদর
ি
পসরকল্পনা মাসফক পড়াদশানা করদত
হদব।মদন রাখদবন সবসিএি েূ ড়ান্ত িস্তুসতদত মদডল যিদস্টর যকান সবকল্প নাই।যত
পাদরন BCS Model Test এ অাংশ গ্রহর্ করুন।
সবসিএি মাদনই গেবাৈা মুখস্থ সবেযা নয়। সনদজর বুক্তি খািান। সনদজর উপর েৃঢ়
আত্মসবশ্বাি রাখদত সশখুন।সবসিএি পথ েলা অদনক যবসশ েীঘ।ি এই পদথ
িসতবিকতাও তাই একিু যবসশ।সনদজর িবিুকু সেদয় যেষ্টা করুন। িৃটষ্টকতিা িহায়
হদল আপনার িাফলয যিকায় যক! !

