
বিবিএি প্রস্তুব িঃ ১৫ টি টিকবিকক বপ্রবি পাকির প্রস্তুব  শুরু 

করুি (BCS Preparation) 

  
বর্তমান র্রুণ প্রজন্মের অনযর্ম লক্ষ্য হন্মে বববিএি ক্যাডার। আর এই বববিএি 

ক্যাডার হন্মর্ হন্মল পাি ক্রন্মর্ হয় বববিএি পরীক্ষ্া বা বাাংলান্মেশ বিবিল িাবিতি 

পরীক্ষ্া। র্াই ললখাপড়া লশষ ক্রার পর লক্ষ্ লক্ষ্ র্রুণ বছন্মরর পর বছর বববিএি 

প্রস্তুবর্ বনন্মর্ থান্মক্। বক্ন্তু লববশর িাগ বশক্ষ্াথীই বববিএি বপ্রবলন্মর্ পাি ক্রন্মর্ 

পান্মর না। 

 

বববিএি বপ্রবলবমনাবর পরীক্ষ্ান্মর্ পাি ক্রা খুব লববশ ক্ঠিন না। আপনান্মক্ আিন্মল 

জানন্মর্ হন্মব বক্িান্মব পবরক্বির্ িান্মব বববিএি প্রস্তুবর্ শুরু ক্রন্মবন। িঠিক্ 

পবরক্িনা ও ক্ার্ তক্র লেক্বনক্ অনিুরণ ক্রন্মল  আপবন বববিএি বপ্রবলবমনাবর 

পরীক্ষ্ার মন্মর্া োনবন্মক্ হারান্মর্ পারন্মবন। 

 

বিবিএি বপ্রবিবিিাবর প্রস্তুব  গাইডিাইি (BCS Preliminary Preparation) 

 

চলুন লেন্মখ বনই বববিএি প্রস্তুবর্ন্মর্ (bcs preparation)  ক্ার্ তক্রী  ১৫ ঠে 

গাইডলাইন, 

 

১। বিয়বি  প্রস্তুব র জিয আত্মবিশ্বািী হক  বিখুি 

 

বববিএি এক্ অধ্যবিান্ময়র নাম। বববিএি পরীক্ষ্ায় িাফলয শুধ্ুমাত্র লমধ্াবী 

বশক্ষ্াথীন্মের জনয নয়, বরাং বববিএি পরীক্ষ্ায় িাফলয র্ান্মেরই র্ারা র্ান্মের বববিএি 

প্রস্তুবর্ন্মর্ বনয়বমর্ এবাং বিবরয়াি। 



 

লর্ন্মহরু্ বববিএি হন্মে এক্ঠে েীর্ তন্মময়ােী পরীক্ষ্া র্াই এখান্মন িফল হন্মর্ হন্মল লর্ 

জজবনিো িবন্মচন্ময় লববশ েরক্ার র্া হন্মে ধধ্র্ ত। ধধ্ন্মর্ তর িান্মথ বনয়বমর্ প্রস্তুবর্র জনয 

আত্মববশ্বািী হন্মর্ বশখুন। পবরশ্রম ক্রন্মল আপবন িফল হন্মবন এই ববশ্বাি রাখন্মর্ 

লচষ্টা ক্রুন।  

 

২। বপ্রবিবিিাবর পরীক্ষার জিয িাকগ েি টিি করুি 

 

আপনান্মক্ ২০০ নম্বরই লপন্মর্ হন্মব না। বববিএি বপ্রবল পান্মির জনয ১২০-১৩০ 

পাওয়ার মর্ োন্মগ তে লরন্মখ প্রস্তুবর্ শুরু ক্রুন।  

অন্ধিান্মব অনয ক্ান্মরা পরামশ ত ও লক্ৌশল অনুিরণ ক্রন্মর্ র্ান্মবন না৷ িবার পরামশ ত 

ও লক্ৌশল শুনন্মলও লিগুন্মলার মন্মধ্য লর্গুন্মলা আপনার জন্মনয িবন্মচন্ময় উপর্ুক্ত শুধ্ ু

লিগুন্মলাই অনুিরণ ক্রন্মবন। র্াই পড়ন্মবন লববিক্ বিয়ার ক্ন্মর পড়ন্মবন। এন্মর্ িময় 

লববশ লাগন্মলও পন্মর িুফল পান্মবন। 

 

৩। বিবিএি বিকিিাি িম্পককে ধারণা বিকয় বিকজর দক্ষ া ও দিু েি ার 

জায়গা টির করুি 

 

প্রথন্মমই বববিএি বিন্মলবািঠে মন্মনান্মর্াগ িহক্ান্মর পড়ুন। বিন্মলবাি ধ্ন্মর ববগর্ 

প্রশ্নগুন্মলা পন্মড় আপবন আপনার স্ট্রাং লজান আর উইক্ লজান লবর ক্রুন। স্ট্রাং 

লজান্মন আরও েক্ষ্র্া বৃজির পাশাপাবশ উইক্ লজানন্মক্ লফাক্াি ক্রুন। 

 



বববিএি বিন্মলবান্মি এমন অন্মনক্ েবপক্ আন্মছ র্া আপবন আন্মগ লথন্মক্ই জান্মনন বা 

ধ্ারণা আন্মছ। আবার বক্ছু বক্ছু ববষয় আপনার জনয এন্মক্বান্মরই নরু্ন। এই নরু্ন 

ববষয়গুন্মলা লথন্মক্ বনন্মজর মন্মর্া ক্ন্মর বক্ছু ববষয় বিন্মলক্ট ক্রুন আর পড়া শুরু ক্ন্মর 

বেন। 

 

৪। পড়ার একটি রুটিি ত বর করুি যা আপবি িহকজই অিুিরণ করক  

পারকিি 

 

লববশর িাগ প্রাথী বববিএি প্রস্তুবর্ন্মর্ খুব অবাস্তব রুঠেন ক্ন্মর থান্মক্। মূলর্ বববিএি 

প্রস্তুবর্ন্মর্ এমন এক্ঠে পড়ার রুঠেন ক্রুন র্া আপবন িহন্মজই অনুিরণ ক্রন্মর্ 

পারন্মবন। এক্ঠে স্মােত রুঠেন আপনান্মক্ অবাবির্ ও অন্মগাছান্মলা পড়ার চাপ লথন্মক্ 

রক্ষ্া ক্রন্মব। 

 

মন্মন রাখন্মবন বপ্রবল পরীক্ষ্া র্র্ো জ্ঞান্মনর র্ার লচন্ময় লববশ লক্ৌশন্মলর। র্াই  পরীক্ষ্ার 

আগ মুহুর্ত পর্ তন্ত পড়ান্মশানার বাইন্মর অপ্রন্ময়াজনীয় িক্ল ক্াজ বাে বেন। পড়ার 

মন্মধ্য লরগুলাবরঠে বজায় রাখুন। 

 

৫। বিগ  িছকরর ‘বিবিএি প্রশ্নিযাাংক’ অযািািাইবিি করুি 

 

এই পর্ তান্ময় এন্মি বিন্মলবান্মির েবপক্ ধ্ন্মর ধ্ন্মর ববগর্ বছন্মরর বববিএি বপ্রবলবমনাবর 

প্রশ্ন গুন্মলা এনালাইবিি ক্রুন এবাং আপবন লর্ েবপক্গ গুন্মলা পড়ন্মছন র্ার লথন্মক্ বক্ 

ধ্রন্মণর প্রশ্ন পূন্মব তর বববিএিগুন্মলান্মর্ এন্মিন্মছ র্া লখয়াল ক্রুন। এছাড়া লর্ লক্ান 



এক্ঠে প্রক্াশনীর বই র্া আপনার ক্ান্মছ িহজ মন্মন হয় র্া বাছাই ক্ন্মর বববিএি 

পরীক্ষ্ার প্রশ্ন ও িমাধ্ান ক্ন্মর পুন্মরাপুবর আয়ত্ত ক্রার লচষ্টা ক্রুন। 

 

৬। প্রথকিই টিাডে িই গুকিা পকড় টিষ করুি 

 

নরু্নরা শুরুন্মর্ই এক্ো িুল ক্ন্মর র্া হন্মলা বববিএি এর জনয প্রন্ময়াজনীয় লবাডত বই 

গুন্মলা না পন্মড়ই গাইড পড়া শুরু ক্ন্মর। বক্ন্তু শুরুন্মর্ই নবম- েশম লশ্রবণর িাধ্ারণ 

গবণর্, উচ্চর্র গবণর্, বাাংলান্মেশ ও ববশ্বপবরচয়,িাধ্ারণ ববজ্ঞান বইগুন্মলা পড়ন্মল 

র্া আপনার বপ্রবল  

 

বপ্রপান্মরশন্মনর িান্মথ িান্মথ বরন্মেন্মনর জনযও লহি ক্রন্মব। 

বববিএি বপ্রবলবমনাবর প্রস্তুবর্র জনয , লবাডত বই গুন্মলা লমাোমুঠে লেখা হন্ময় লগন্মল 

লর্ন্মক্ান িান্মলা এক্ো প্রক্াশনীর এক্ লিে বই বক্ন্মন পড়ন্মর্ হন্মব।  

 

৭। বিবিএি পরীক্ষার প্রস্তুব র জিয আপিার অধযয়ি টথকক ‘কীভাকি টিাি 

করক  হয়’ বিখুি 

 

বববিএি ক্যাডার হন্মর্ হন্মল েুবনয়ার িব জানন্মর্ হন্মব বা  অন্মনক্ অন্মনক্ বই পড়ন্মর্ 

হন্মব এমন না বরাং অন্মনক্  লববশ লক্ৌশলী হন্মর্ হন্মব। বববিএি পরীক্ষ্ার প্রস্তুবর্র জনয 

আপনার অধ্যয়ন লথন্মক্ ক্ীিান্মব লনাে ক্রন্মর্ হয় র্া বশখনু।পড়ার িময় লর্গুন্মলা 

গুরুত্বপূণ ত লিগুন্মলা লাল বা নীল ক্াবল বেন্ময় আন্ডারলাইন ক্রুন। বক্ছু গুরুত্বপূণ ত 

এমবিবক্উ মন্মন থাক্ন্মর্ চায় না। এগুন্মলা লনাে ক্রুন (প্রন্মর্যক্ ববষন্ময়র জনয 

আলাো আলাো)। 



 

ববগর্ প্রশ্ন গুন্মলা বনন্মজর লমমবরন্মর্ লিে ক্ন্মর লফলুন। লিো জব িলযশন নরু্বা 

ববষয়বিবত্তক্ গাইন্মডর প্রবর্ অধ্যান্ময়র লপছন লথন্মক্ লহাক্। লর্গুন্মলা খুব িান্মলা 

পান্মরন লিগুন্মলা বারবার না পন্মড় লর্ প্রন্মশ্নর উত্তর গুন্মলা িুন্মল র্ান র্া লাল ক্াবল 

বেন্ময় বচবির্ ক্ন্মর বার বার পড়ুন।  

 

৮। কিবিউজজাং  থযগুকিার আিাদা টিাি  ত বর করুি 

 

বববিএি পরীক্ষ্ার বিন্মলবান্মির বক্ছু বনবেতষ্ট ববষন্ময়র বক্ছু র্থয মন্মন রাখা খুবই ক্ঠিন। 

ববন্মশষ ক্ন্মর র্াবরখ এবাং িাংখযা িম্পবক্তর্ র্থযগুন্মলা আপনান্মক্ খুব ববভ্রান্ত ক্রন্মর্ 

পান্মর। 

র্াই এই ববভ্রাবন্তক্র র্থযগুবল লছাে লছাে লনাে ক্ন্মর রাখনু। আপনার পড়ার 

লেববন্মলর িামন্মন বা লবডরুন্মমর লেয়ান্মল ববভ্রাবন্তক্র র্ন্মথযর বক্ছু পৃথক্ চােত , গ্রাফ বা 

র্থয-িারণী লাবগন্ময় রাখন্মর্ পান্মরন। এন্মর্ বার বার বরবিশন লেওয়ার ফন্মল আপনার 

ক্নবফউশন েরূ হন্মব এবাং আপনার বববিএি প্রস্তুবর্ েৃঢ় হন্মব। 

 

৯। স্পষ্ট উচ্চারকণ িব্দ ককর পড়ুি  

 

আপবন র্া বশখন্মবন স্পষ্ট উচ্চারন্মণ শব্দ ক্ন্মর পন্মড় বশখন্মবন। পড়ার িময় লক্ান্মনা 

ক্নবফউশন রাখন্মবন না। অন্মনক্ অন্মনক্ বই না পন্মড় িাল মান্মনর অি ক্ন্ময়ক্ঠে 

বই  বক্নুন। র্া পড়ন্মবন র্া বার বার বরিাইজ বেন।  

 

১০। পড়ার িাাঁকক অল্প িিয় বিরব  বদি 



 

এক্োনা গধ্ বা াঁধ্া পড়ার লচন্ময় পড়ার ফা াঁন্মক্ অি ববরবর্ বেন্ময় পড়ন্মল অন্মনক্ বেন 

পর্ তন্ত মন্মন থান্মক্। আপবন ৩০ বমবনে পন্মড় ৫/১০ বমবনে মাথা খাোন।বক্ পড়ন্মছন 

র্া মন্মন ক্রার লচষ্টা ক্রুন।এিান্মব পড়ার ফা াঁন্মক্ অি িময় ববরবর্ বেন। 

 

১১। ইাংকরজী, গবণ  প্রব বদি প্রযাকটিি করুি 

 

আপনার বনয়বমর্ পড়ার রুঠেন্মন ইাংন্মরজজ এবাং গবণর্ রাখুন। ইাংন্মরজজ ও গবণর্ িান্মলা 

ক্ন্মর বপ্রপান্মরশন বনন্মল বপ্রবলর পাশাপাবশ বরন্মেন এক্সান্মমর জনযও প্রস্তুবর্ লনয়া হন্ময় 

র্ান্মব। বপ্রবলর জনয িব ববষয় লর্া পরন্মবনই র্ন্মব ক্ন্ময়ক্ো ববষয় এর প্রবর্ লববশ লজার 

বেন্ময় পড়া উবচৎ। বাাংলা, ইাংন্মরজজ, গবণর্ ও মানবিক্ েক্ষ্র্া, ববজ্ঞান ও ক্ম্পম্পউোর 

এই িব িাবন্মজক্ট লক্জিক্ আপনার বববিএি বপ্রবলবমনাবর প্রস্তুবর্ বনন্মর্ পান্মরন।   

 

১২।  িাংিাদপত্র পড়ার জিয প্রব বদি কিপকক্ষ দইু ঘন্টা িিয় িযয় করুি 

 

লেশ-ববন্মেন্মশর বর্তমান এবাং িব তাবধ্ক্ আন্মলাবচর্ র্েনা িম্পন্মক্ত আপ-েু-ন্মডে থাক্ার 

জনয িাংবােপত্রগুবল অপবরহার্ ত হাবর্য়ার। আপনার বববিএি প্রস্তুবর্র জনয 

আপনান্মক্ প্রবর্বেন অন্তর্ এক্ঠে বাাংলা এবাং এক্ঠে ইাংন্মরজজ িাংবােপত্র পড়ন্মর্ 

হন্মব। লিন্মক্ষ্ন্মত্র ‘প্রথম আন্মলা’ বা ‘েয লডইবল স্টার’ বনয়বমর্ রাখন্মর্ পান্মরন। এছাড়া 

www.priyo.com, www.bdnews24.com বা www.banglanews24.com এর মন্মর্া 

জনবপ্রয় বক্ছু অনলাইন লপােতালগুবলও ফন্মলা ক্রন্মর্ পান্মরন। 



প্রবর্বেন লপপান্মরর গুরুত্বপূণ ত অাংশ পন্মড় আন্মলাবচর্ র্েনা িম্পন্মক্ত বডন্মেইলি 

জানার লচষ্টা ক্রুন ( ববন্মশষ ক্ন্মর িমিামবয়ক্ আন্ততজাবর্ক্ ইিুযগুন্মলা) এবাং বপ্রবলন্মর্ 

আিার মন্মর্া অাংশঠে লনাে ক্রুন। 

 

১৩। একটি 'স্মািে-বরবভিি চক্র' অিিুরণ করুি 

 

এক্োনা ১৩/১৪ র্ণ্টা পড়ন্মলই বববিএন্মির িঠিক্ প্রস্তুবর্ লনওয়া র্ায় না। আপবন 

ক্র্ক্ষ্ণ পড়ন্মলন র্ার লচন্ময় লববশ গুরুত্বপূণ ত হল আপবন ক্র্েুকু্ পড়া মন্মন রাখন্মর্ 

পান্মরন। আপনার লমমবরর িন্মব তাচ্চ আউেপুে লপন্মর্ এক্ঠে স্মােত বরবিশন চক্র 

অনুিরণ ক্রুন। 

 

বরবিশন্মনর মাধ্যন্মম বনন্মজর প্রস্তুবর্ র্াচাই ক্রন্মর্ বনন্মচর চক্রঠে অনুিরণ ক্রুন। 

 

# প্রথি বরবভিি: লর্ লক্ান্মনা পড়া মুখস্ত ক্রার পর র্া ১ র্ন্টা পর আবার মন্মন 

ক্রার লচষ্টা ক্রুন।এন্মক্ষ্ন্মত্র প্রবর্ঠে বরবিশন্মনর জনয মাত্র ৫-৬ বমবনে বযয় ক্রুন। 

 

# বি ীয় বরবভিি:  ২য় বরবিশনঠে ঠিক্ ২৪ র্ন্টা (১ বেন) পন্মর বেন। ফন্মল আপনার 

মুখস্থ র্থযগুন্মলা আগামী এক্ িপ্তাহ মন্মন থাক্ন্মব। 

 

#  ৃ ীয় বরবভিি: ৩য় বরবিশন ঠিক্ ৭ বেন (১ িপ্তাহ) পন্মর হওয়া উবচর্। এন্মর্ 

আপবন আগামী এক্ মান্মির জনয আপনার লববশরিাগ র্থয মন্মন রাখন্মর্ িক্ষ্ম 

হন্মবন। 

 



# চ ুথ ে ( চূড়ান্ত) বরবভিি:  লশষ বরবিশনঠে ঠিক্ এক্ মাি পর হন্মর্ হন্মব। ফন্মল 

আপনার মুখস্থ র্থযগুন্মলা আপনার লমমবর বিন্মস্টন্মম স্থায়ী হন্মব। 

 

এিান্মব চক্রাক্ান্মর বরবিশন্মনর মাধ্যন্মম আপনার পড়াগুন্মলা েীর্ তবেন স্থায়ী হন্মব। 

 

১৪। বিবিএি প্রস্তুব ক  গররুপ স্টাবড করক  পাকরি 

 

গগরুপ স্টাবড বববিএি প্রস্তুবর্র অনযর্ম ক্ার্ তক্রী এক্ঠে উপায়। এক্জন প্রাথী 

গগরুপ-িেিযন্মের ক্াছ লথন্মক্ প্রচুর অনুন্মপ্ররণা এবাং প্রন্ময়াজনীয় আপন্মডে লপন্মর্ 

পান্মরন। আপবন অনলাইন্মন লফিবকু্ গগরুন্মপ লর্াগ বেন্মর্ পান্মরন। লর্মনঃ গগরুপ 

স্টাবডর জনয হযান্মলা বববিএি অযান্মপর “আন্মলাচনা   লিক্শন ইউজ ক্রন্মর্ পান্মরন। 

 

১৫। য  পাকরি বিবিএি িকডি টিস্ট বদি 

 

আপনার চূড়ান্ত প্রস্তুবর্ র্াচাই ক্রন্মর্ মন্মডল লেন্মস্টর লক্ান ববক্ি লনই। আপবন 

অনলাইন বা অফলাইন র্র্ লববশ মন্মডল লেন্মস্ট অাংশগ্রহণ ক্রন্মর্ পারন্মবন বনন্মজর 

প্রস্তুবর্ এবাং পরীক্ষ্ার হন্মল বক্িান্মব িময় লমইনন্মেইন ক্রন্মবন র্া িম্পন্মক্ত পূণ ত ধ্ারণা 

পান্মবন। এছাড়াও ববষয়বিবত্তক্ মন্মডল লেন্মস্টর লক্ান ববষন্ময় আপনার েক্ষ্র্া লক্মন 

লি িম্পন্মক্তও পূণ ত ধ্ারণা পান্মবন। 

 

এন্মক্ষ্ন্মত্র  আমান্মের হযাকিা বিবিএি অযাকপ িা হযাকিা বিবিএি ওকয়িিাইকি 

প্রবর্বেন লাইি এক্সাম িহ আন্মরা অন্মনক্ এক্সাম আন্মছ।  আপবন এই িব এক্সান্মম 

অাংশগ্রহণ ক্ন্মর িহন্মজই  আপনার প্রস্তুবর্ র্াচাই ক্রন্মর্ পারন্মবন।  

https://web.hellobcs.com/discussions
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello_bcs.live_exam&hl
https://web.hellobcs.com/


 

িবন্মশন্মষ, বববিএি পরীক্ষ্া মূলর্ পুন্মরাোই এক্ো মানবিক্ শজক্তর লখলা। এখান্মন 

ঠেন্মক্ থাক্ন্মর্ জ্ঞান্মনর লচন্ময় লক্ৌশল খুব লববশ গুরুত্বপূণ ত।মন্মন রাখন্মবন, আপবন 

এক্বার র্বে িালগিান্মব বববিএি এর প্রস্তুবর্ লনন র্াহন্মল আপনার অনযানয জন্মবর 

প্রস্তুবর্ও অন্মনক্োই লগাছান্মনা হন্ময় র্ান্মব। িবাই লমধ্াবী হন্ময় জে গ্রহণ ক্ন্মর না। 

আপনার লমধ্া লর্মনই লহাক্ না লক্ন,পবরশ্রম ও অধ্যবিায় থাক্ন্মল আপবন িফল 

হন্মবনই।      

 

 

 

 


