
 

বিবিএি বিবিত বিলিিাি (BCS Written Syllabus 

Bangla) 

 

প্রতিটি দেশের সরকাতর চাকতরর জন্য সরকার কিত কৃ একটি পরীক্ষা দন্যা হয। 

দসই পরীক্ষাশি পাে করশে সরকাতর প্রথম দেতির চাকতরশি দযাগোন্ পাওযা যায। 

বাাংোশেশের এই পরীক্ষার ন্াম তবতসএস(BCS), যার পূিরৃূপ হশে বাাংোশেে 

তসতিে সাতিসৃ।(Bangladesh Civil Service) তবতসএস তেতিি পরীক্ষার জন্য 

তবতসএস তেতিি তসশেবাস(BCS Written Syllabus Bangla) সম্পিূ ৃ বাাংোয এই 

আটিৃশকশে দেিা হশযশে। 

তবতসএস পরীক্ষা দন্য তবতপএসতস।(বাাংোশেে পাবতেক সাতিসৃ কতমেন্) 

তবতসএস পরীক্ষা ৩টি ধাশপ হয। 

১। তপ্রতেতমন্াতর পরীক্ষা- ২০০ ন্ম্বশরর এমতসতকউ পরীক্ষা হয। 

২। তেতিি পরীক্ষা- ৯০০ ন্ম্বশরর পরীক্ষা হয। যতে দকউ দজন্াশরে কযাডাশরর 

পাোপাতে দিকতন্কযাে কযাডাশরও পরীক্ষা তেশি চান্ িাহশে উন্াশক ৯০০ ন্ম্বশরর 

সাশথ উন্ার অন্াশস ৃ পটিি তবষয আশরা ২০০ ন্ম্বশরর পরীক্ষা দেযা োশগ। 

অথ ৃাৎ উিয কযাডাশর পরীক্ষা তেশে তেতিি পরীক্ষার দমাি ন্ম্বর ১১০০। 

৩। িাইিা পরীক্ষা- যারা তপ্রতেতমন্াতর ও তেতিি উিয তবষশয পাে কশরন্ িাশের 

২০০ ন্ম্বশরর চূডান্ত িাইিা পরীক্ষা তেশি হয। 

বিবিএি বিবিত বিলিিাি (BCS Written Syllabus Bangla) 

১। বাাংো প্রথম ও তিিীয পত্র (১০০+১০০)= ২০০ ন্ম্বর 

২। ইাংশরজজ = ২০০ ন্ম্বর 

৩। বাাংোশেে তবষযাবতে = ২০০ ন্ম্বর 
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৪। আন্তজাৃতিক তবষযাবতে ১০০ ন্ম্বর 

৫। গাতিতিক যুজি ও মান্তসক েক্ষিা (৫০+৫০)= ১০০ ন্ম্বর 

৬। সাধারি তবজ্ঞান্ ও প্রযুজি = ১০০ ন্ম্বর 

বিবিএি বিবিত বিলিিািঃ িাাংিা ১ম পত্র ও িাাংিা ২য় পত্র 

িাাংিা ১ম পত্র 

িতপক পূিমৃান্ 

বযাকরিঃ  েব্দগিন্ বান্ান্/বান্াশন্র তন্যম 

বাকযশুজি/ বাশকযর প্রশযাগ-অপপ্রশযাগ প্রবাে 

প্রবচশন্র তন্তহিাথ ৃ প্রকাে বাকযগিন্ 

      ৫*৬ (প্রতিটিশি ৬ 

ন্ম্বর কশর)   দমািঃ ৩০ 

ন্ম্বর 

িাব সম্প্রসারি ২০ 

সারমম ৃ ২০ 

বাাংো িাষা ও সাতহিয তবষযক প্রশনাত্তর ৩০ 

দমাি ১০০ ন্ম্বর 

িাাংিা ২য় পত্র 

িতপক পূিমৃান্ 

অন্ুবাে (ইাংশরজজ দথশক বাাংো) ১৫ 

কাল্পতন্ক সাংোপ ১৫ 

পত্রতেিন্ ১৫ 

গ্রন্থ সমাশোচন্া ১৫ 

রচন্া ৪০ 
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দমাি ১০০ ন্ম্বর 

বিবিএি বিবিত বিলিিািঃ গাবিবতক যুক্তি 

িতপক পূিমৃান্ 

পাটিগতিি ও বীজগতিিীয সরেীকরি  

ঐতকক তন্যম, গড, সরে ও দযৌতগক মুন্াফা, েিকরা, অন্ুপাি-

সমান্ুপাি, োি-ক্ষতি, ে.সা.গু ও গ.সা.গু। 
  

 

বীজগতিিীয সূত্রাবতে, বহুপেীর উৎপােশক তবশেষি, একঘাি ও 

তিঘাি সমীকরি, একঘাি ও তিঘাি অসমিা। 

  

েুই ও তিন্চেক তবতেষ্ট ররতিক সমীকরি পিতি   

 

সূচক ও েগাতরেম 
  

সমান্তর ও গুশন্াত্তর ধারা, অন্ুিম   

 

দরিা, দকাি ও জত্রিুজ সম্পতকিৃ উপপােয, তপথাশগারাশসর 

উপপােয, বতত্ত সম্পকীয উপপােয ও অন্তুসিান্ত। 

  

দক্ষত্রফে সম্পকীি উপপােয, পতরতমতি, সরেশক্ষত্র ও ঘন্বস্তু   

 

স্থান্াঙ্ক জযাতমতিঃ েরূত্ব ও সরেশরিার সমীকরি 
  

জত্রশকািতমতিক অন্পুাি, েরূত্ব ও উচ্চিাতবষযক সমসযা   

 

দসশির সূত্র ও দিন্তচত্র 
  

গিন্ার মূেন্ীতিঃ তবন্যাস, সমাশবে ও সম্ভাবযিা   

দমাি ৫০ 



বিবিএি বিবিত বিলিিািঃ মানবিক যকু্তি 

িতপক অন্তিুিৃ তবষয পূিমৃান্ 

Verbal 

Reasoning 

 (িাষাগি দযৌজিক 

তবচার) 

সটিক েব্দচযন্ এক কথায প্রকাে সম্পকযৃুি 

েব্দ দবাধেজি অিীক্ষা  অবস্থা, কারি 

তবশেষি সম্পক ৃঅন্ধুাবন্ অসম্ভাবযিা জান্া 

অজান্া তবষযসমূহ সােতেয ও রবসােতেয 

 

Abstract 

Reasoning (তবমূি ৃ

যুজি) 

তচত্রগি সােতেয, রবসােতেয আযন্ায প্রতিফেন্ 

পাতন্শি প্রতিফেন্ তচত্র পূিকৃরি তবন্যাস 

পূিকৃরি সরে ও জটিে যাতিক প্রতিফেন্ 

  

 

Space Relations 

 (স্থান্াঙ্ক সম্পকৃ) 

আকার, তেক তন্ধ ৃারি বি ৃান্ুক্রতমক ধারা 

আকার গিন্ বশিরৃ তমেকরন্ 
  

Numerical Ability 

 (সাংিযাগি 

েক্ষিা) 

দযৌজিক সাংিযা সাংিযাগি অিীক্ষা বযতিক্রম 

সাংিযা সাংিযাগি সােতেয ও রবসােতেয সাংিযাগি 

পরম্পরা 

  

 

Spelling & 

Language (বান্ান্ 

ও িাষা) 

বি ৃ সাজাশন্া সমাথকৃ ও তবপরীিাথকৃ েব্দ 

শুি বান্ান্ তবরামতচশের বযবহার িুে 

েন্ািকরি 

  

Mechanical 

Reasoning 

 (যাতিক েক্ষিা) 

সরে ও জটিে যশির বযবহার, কাযকৃ্রম ও 

প্রাথতমক জ্ঞান্ অন্যান্য যি সাংক্রান্ত সমসযা 

যি সাংক্রান্ত সােতেয 

  

   দমাি ৫০ 

 

বিবিএি বিবিত বিলিিািঃ িাধারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

িাধারি বিজ্ঞান 



িতপক অন্তিুিৃ তবষয পূিমৃান্ 

আশো 

আশো: প্রকত তি, 

বি ৃােী, তবতিন্ন রাং 

এবাং িরঙ্গদেঘযৃ, 

UV, IR, এবাং 

দেজার, আশোর 

প্রতিফেন্, 

আশোর প্রতিসরি, 

আশোর দমাি 

অিযন্তরীি 

প্রতিফেন্, দেন্স, 

পািো কন্িাজজাৃং 

দেন্স, আশোর 

তবেুরি, আশোর 

কিা প্রকত তি, 

আইন্স্টাইশন্র 

আশোকতবেুযৎ 

সমীকরি, 

দফাশিাশসে 

                                                                    

          

েব্দ 

েবি প্রজক্রযা, 

দডতসশবে, 

তিশকাশযজন্স, 

বাতডশি এবাং 

আশেপাশে সাউন্ড 

দমতেন্ -, 

মাইশক্রাশফান্, 

োউড 

স্পিকার,   পাবতে

ক টিকান্া বযবস্থা, 

  



একটি েব্দ দন্াশির 

রবতেষ্টয, প্রসাতরি 

তরাংশয তস্থর িরঙ্গ 

গিন্, িজিি 

তরাংগুতের আইন্, 

তবিস, ডপোর 

ইশফক্ট, 

অযাতিশকেন্ এবাং 

ডপোর ইশফশক্টর 

সীমাবিিা, 

প্রতিধ্বতন্, েব্দ 

িরঙ্গ দোষি, 

প্রতিধ্বতন্, তবজডাং 

অযাশকাতস্টকশসর 

দমৌতেক তবষয, 

সাতবশন্র সূশত্রর 

তববততি। 

চুম্বকত্ব 

  

প্রাতন্তকিা এবাং 

বিমৃাশন্র সাশথ 

সম্পক,ৃ বার চুম্বক, 

বশের দচৌম্বকীয 

দরিা, একটি বার 

চুম্বশকর উপর িক ৃ

দচৌম্বক দক্ষত্র, বার 

চুম্বক তহসাশব 

পততথবীর দচৌম্বক 

দক্ষত্র, িেকৃাির 

গযােিাশন্াতমিার, 

কম্পন্ চুম্বক যি, 

  



পযারা, তেযা এবাং 

দফশরামযাগশন্টিক 

পোথ ৃ উোহরি 

সহ, 

ইশেশরামযাগশন্ি 

এবাং স্থাযী চুম্বক। 

অযাতসড, 

তিতত্ত 

এবাং েবি 

অযাতসড-তিতত্তক 

ধারিা, অযাতসড 

এবাং ঘা াঁটির 

রবতেষ্টয, অযাতসড-

দবস সূচক, এতসড 

এবাং ঘা াঁটির 

বযবহার। রেন্জিন্ 

জীবন্ এবাং 

দসগুতে পতরচােন্া 

করার দক্ষশত্র 

সিকিৃা, 

অযাতসশডর 

অপবযবহাশরর 

সামাজজক প্রিাব, 

দপশি অযাতসতডটির 

কারি এবাং 

তন্ব ৃাচন্। সটিক 

িােয, pH, পোশথরৃ 

তপএইচ পতরমাপ 

এবাং গুরুত্ব, েবি, 

েবশির রবতেষ্টয, 

রেন্জিন্ জীবশন্ 

েবশির 

প্রশযাজন্ীযিা, 

  



কত তষ এবাং তেশল্প 

েবশির বযবহার। 

পাতন্ 

 

পাতন্র রবতেষ্টয, 

পাতন্র গেন্া এবাং 

ফুিন্ত পশযন্ট, 

িতডৎ পতরবাতহিা, 

পাতন্র 

গিন্,হাইশরাশজন্ 

বন্ধন্। পাতন্র 

উৎস, বাাংোশেশে 

তমিা পাতন্র উৎস, 

পাতন্র মাশন্র 

পতরতমতি(রঙ এবাং 

স্বাে, দঘাোশিিা, 

দিজজিয পোশথরৃ 

উপতস্থতি, বশজযৃর 

উপতস্থতি। দ্রবীিূি 

অজিশজন্, 

িাপমাত্রা, pH 

এবাং েবিািিা), 

পাতন্র পুন্বযৃবহার, 

প্রকত তি সাংরক্ষশি 

পাতন্র িূতমকা, 

মান্সম্মি পাতন্র 

প্রশযাজন্ীযিা, 

পাতন্ পতরশোধন্ 

(পতরস্রাবি, 

দলাতরশন্েন্, 

ফুিন্ত এবাং 

  



পািন্), 

বাাংোশেশের 

পাতন্র উৎস 

েষূশির কারি, 

উজিে, প্রািী এবাং 

মান্ুশষর উপর 

পাতন্ েষূশির 

প্রিাব। তবশুি 

উষ্ণাযশন্র প্রিাব 

তমিা পাতন্শি, 

পাতন্ েষূি দরাশধর 

দকৌেে এবাং 

ন্াগতরকশের 

োতযত্ব বা গি 

সশচিন্িা, তেল্প 

িারা পাতন্ েষূি 

প্রতিশরাধ, দথশক 

মাটি ক্ষশযর 

কারশি পাতন্ েষূি 

প্রতিশরাধ কত তষ 

জতম, পাতন্র উৎস 

সাংরক্ষি এবাং 

উন্নযন্। 

আমাশের 

সম্পে 

মাটি, মাটির 

প্রকার, মাটির 

তপএইচ, মাটি 

েষূশির কারি এবাং 

প্রিাব, প্রাকত তিক 

গযাস, দপশরাতেযাম 

এবাং কযোর 

  



উৎস, বন্াযন্, 

আমাশের 

সম্পশের 

সীমাবিিা এবাং 

সাংরক্ষি।   

পতেমার 

 

প্রাকত তিক এবাং 

তসশন্থটিক 

পতেমার, 

পতেমারাইশজেন্ 

প্রজক্রযা, উি্স, 

রবতেষ্টয এবাং 

প্রাকত তিক এবাং 

তসশন্থটিক বযবহার। 

পতেমার, 

উি্পােন্ প্রজক্রযা, 

ফাইবার, তসল্ক, 

উে, ন্াইেন্ এবাং 

দরযন্ এর রবতেষ্টয 

এবাং বযবহার, 

োরীতরক এবাং 

রাসাযতন্ক রাবার 

এবাং িাতস্টশকর 

রবতেষ্টয, 

পতরশবেগি 

িারসামযহীন্িার 

জন্য রাবার এবাং 

িাতস্টশকর িূতমকা, 

রাবার এবাং 

িাতস্টক বযবহার 

  



সম্পশক ৃ

সশচিন্।   

বাযুমণ্ডে 

বাশযাজিযার এবাং 

হাইশরাজিযার, 

আযশন্াজিযার, 

অজিশজশন্র 

িূতমকা, কাবনৃ্ 

ডাই অিাইড এবাং 

ন্াইশরাশজন্। 

পান্ীয এবাং েতূষি 

জে, 

পাস্তুরাইশজেন্।   

  

িােয এবাং 

পুটষ্ট 

 

িােয উপাোন্, 

কাশব ৃাহাইশরি, 

দপ্রাটিন্, চতব ৃ এবাং 

তেতপড, তিিাতমন্, 

কাশব ৃাহাইশরশির 

ধরন্ এবাং উৎস, 

দপ্রাটিন্, পুটষ্ট মূেয, 

সুষম িাশেযর দমন্ু, 

সুষম িাশেযর 

তপরাতমড, বতড 

মাস ইন্শডি 

(BMI), ফাস্ট ফুড 

বা জাঙ্ক িােয, 

িােয সাংরক্ষি, 

িােয সাংরক্ষশির 

তবতিন্ন প্রজক্রযা, 

  



িােয সাংরক্ষশির 

জন্য রাসাযতন্ক 

বযবহার এবাং এর 

প্রিাব।   

রজবপ্রযু

জি 

দক্রাশমাশজাম, 

দক্রাশমাশজাশমর 

আকত তি, গিন্ 

এবাং রাসাযতন্ক 

গিন্, তন্উতলক 

এতসড, 

deoxyribonucleic 

এতসড (তডএন্এ), 

রাইশবান্ুতলক 

অযাতসড 

(আরএন্এ), 

দপ্রাটিন্, জজন্, 

তডএন্এ পরীক্ষা, 

ফশরন্তসক 

পরীক্ষা, মান্ুশষর 

মশধয জজন্গি 

বযাতধ, রজবপ্রযুজি 

এবাং দজশন্টিক 

ইজিতন্যাতর। 

দলাতন্াং, দলাতন্াং 

এর সামাজজক 

প্রিাব, 

রান্সশজতন্ক 

উজিে এবাং প্রািী, 

রজবপ্রযুজির 

বযবহার। কত তষ, েুধ 

  



পিয এবাং 

ফাম ৃাতসউটিি, 

জজন্ দথরাতপ, 

জজন্গি পতরবিনৃ্ 

সম্বতেি জীব, 

ন্যাশন্া প্রযুজি, 

ফাম ৃাশকােজজ, 

ফাম ৃাশকাতকশন্টিি

।   

দরাগ এবাং 

স্বাস্থযশসবা 

 

ঘািতি, সাংক্রমি, 

এতন্টশসপটিক, 

অযাতন্টবাশযাটিক, 

দরাক, হািৃ 

অযািাক, রিচাপ, 

উচ্চ রিচাপ এবাং 

ডাযাশবটিস, দডঙু্গ, 

ডাযতরযা, 

মােকাসজি, টিকা, 

োতন্, িােয 

তবষজক্রযা, এি-দর, 

আে্রাসশন্াগ্রাতফ, 

তসটি স্ক্যান্, 

এমআরআই, 

ইতসজজ, 

এশন্ডাশস্ক্াতপ, 

দরতডওশথরাতপ, 

দকশমাশথরাতপ, 

অযাজিওগ্রাতফ, 

উপশরর 

  



দকৌেেগুতের 

বযবহার, ঝুাঁ তক এবাং 

পার্শ্পৃ্রতিজক্রযা, 

কযান্সাশরর 

প্রাথতমক ধারিা, 

এইডস এবাং 

দহপািাইটিশসর 

ধারিা।   

   দমাি ন্ম্বর ৬০ 

প্রযুক্তি অাংলে- 

• কস্পম্পউিার ও িথযপ্রযুজি তবষশয ২৫ ন্ম্বর 

• এবাং ইশেকটরকাে এবাং ইশেকরতন্ক দিকশন্ােজজশি ১৫ ন্ম্বর, দমাি ৪০ ন্ম্বর 

থাকশব। 

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি 

িতপক অন্তিুিৃ তবষয পূিমৃান্ 

                  কস্পম্পউিার 

প্রযুজি 

আধুতন্ক বযজিগি 

কস্পম্পউিাশরর 

সাংগিন্ এবাং এর 

প্রধান্ কাযকৃরী 

ইউতন্ি, 

কস্পম্পউিার 

প্রজন্ম, 

কস্পম্পউিাশরর 

ইতিহাস, দসন্ট্রাে 

প্রশসতসাং ইউতন্ি 

এবাং 

                                          



মাইশক্রাপ্রশসসর, 

কস্পম্পউিার স্মততি 

এবাং িাশের 

দেিীতবিাগ এবাং 

রবতেষ্টয এবাং 

বযবহার সহ 

রবতেষ্টয, ইন্পুি 

এবাং আউিপুি 

তডিাইস। 

BIOS এর িূতমকা। 

বাস 

আতকশৃিকচার, 

মাোরশবাড ৃএবাং 

এর উপাোন্, 

কাজ এবাং 

মাইশক্রাপ্রশসসশরর 

সাংগিন্, গাতিতিক 

েজজক ইউতন্ি 

(ALU), তন্যিি 

ইউতন্ি।   িাষা 

অন্ুবােক, পািয 

সম্পােক, 

কম্পাইোর, 

দোিাষী, 

কস্পম্পউিার 

সফিওযযার, 

তসশস্টম 

সফিওযযার, 

অপাশরটিাং 

তসশস্টম, 

অযাতিশকেন্ 



সফিওযযার 

অযাতিশকেশন্র 

উোহরি সহ, 

কস্পম্পউিার 

িাইরাস, অতফস 

অশিাশমেন্। 

গিন্ীয 

জীবতবজ্ঞান্, রাগ 

তডজাইশন্ 

কস্পম্পউিাশরর 

িূতমকা, দপ্রাগ্রাতমাং 

িাষা, িাশের ধরন্ 

এবাং মাত্রা, 

সফিওযযার 

তবকাশের 

পেশক্ষপ। সমাশজ 

কস্পম্পউিাশরর 

প্রিাব। 

                                  িথয 

প্রযুজি 

িথয দযাগাশযাগ 

এবাং িথয, িথয 

সাংগ্রহ, 

প্রজক্রযাকরি, এবাং 

তবিরি, তসশস্টম 

তবশেষি এবাং িথয 

বযবস্থা, তবশেষজ্ঞ 

তসশস্টম। ডািাশবস 

সফিওযযার এবাং 

রাকচার, 

ডািাশবস 

মযাশন্জশমন্ট 

  



তসশস্টম (DBMS)। 

হাডওৃযযার এবাং 

সফ্টওযযাশরর 

উোহরি সহ 

মাতিতমতডযা 

তসশস্টশমর মূে 

তবষয, দডিা 

কশম্প্রেন্ ধারিা, 

মাতিতমতডযা 

তসশস্টম উন্নযন্ 

জীবন্ চক্র। 

স্থান্ীয এোকা, 

মহান্গর এোকা 

এবাং ওযাইড 

এতরযা কস্পম্পউিার 

দন্িওযাক,ৃ (LAN, 

MAN, WAN), 

LAN িশপােজজ, 

দন্িওযাতকাৃং 

তডিাইস (রাউিার, 

সুইচ, হাব), 

টিতসতপ/আইতপ 

দপ্রাশিাকে সযুি, 

ইন্টারশন্ি, 

ইন্টারশন্ি 

পতরশষবা এবাং 

দপ্রাশিাকে, 

ইন্টারশন্ি 

পতরশষবা 

প্রোন্কারী (ISPs) 

এবাং িাশের 



োতযত্ব, ইন্ট্রাশন্ি 

এবাং এিরাশন্ি, 

ওযাড ৃওযাইড 

ওশযব (WWW) 

এবাং ওশযব 

প্রযুজি. জন্তপ্রয 

ওশযবসাইি, 

অযাশিস তন্যিি 

তন্রাপত্তা এবাং 

দগাপন্ীযিা। 

ই-দমইে, দসােযাে 

তমতডযা (দফসবুক, 

িুইিার, ব্লগ) এবাং 

িাশের প্রিাব 

উোহরি সহ 

তবতিন্ন ধরশন্র 

রান্সতমেন্ 

তমতডযা, 

বযান্ডউইথ। 

দিতেশযাগাশযাশগর 

প্রধান্ উপাোন্ 

তসশস্টম, দমাবাইে 

দিতেশফান্ 

তসশস্টম, 

সযাশিোইি 

কতমউতন্শকেন্ 

তসশস্টম এবাং 

তিএসএটি, 

ফাইবার অপটিক 

কতমউতন্শকেন্ 

তসশস্টশমর গুরুত্ব, 



ওযাইফাই, ই-

কমাস ৃ প্রযুজি 

এবাং সমাশজ এর 

প্রিাব, ই-কমাস ৃ 

ওশযবসাইশির 

উোহরি, 

তবজশন্স িু 

তবজশন্স, 

তবজশন্স িু কমাস ৃ, 

এম-কমাস ৃ, 

স্মািৃশফান্, 

জজতপএস। 

   দমাি ন্ম্বর ২৫ 

ইলিবিকযাি ও ইলিিবনক টটকনলিাক্তি 

িতপক অন্তিুিৃ তবষয পূিমৃান্ 

                ইশেতরকযাে 

দিকশন্ােজজ 

রবেুযতিক উপাোন্, 

দিাশিজ, কাশরন্ট, 

ওহশমর আইন্, 

রবেুযতিক েজি এবাং 

েজি, 

ইশেশরামযাগশন্ি এবাং 

দচৌম্বক দক্ষত্র, 

ইশেশরামযাগশন্টিক 

ইন্ডাকেন্, সাতকিৃ 

দেকার, জজএফতসআই 

এবাং তফউজ, পাওযার 

তডতরতবউেন্ এবাং 

                                    



তসতরজ সাতকিৃ, একটি 

তসতরশজর দিাশিজ 

দসাস ৃ, তকরচশফর 

দিাশিজ আইন্, 

একটি তসতরজ সাতকশৃি 

দিাশিজ তডতিেন্, 

তসতরশজর উপাোন্ 

তবতন্ময, দিাশিজ 

তন্যিি এবাং দিাশিজ 

উৎশসর অিযন্তরীি 

প্রতিশরাধ, সমান্তরাে 

প্রতিশরাধক, সমান্তরাে 

সাতকিৃ, তবেুযৎ তবিরি 

একটি সমান্তরাে 

সাতকিৃ, তকরচশফর 

বিমৃান্ আইন্, দিাো 

এবাং েিৃ সাতকিৃ, এতস 

এবাং তডতস দিাশিশজর 

উি্পােন্, িাপ, 

জেবাহী এবাং 

পারমািতবক েজি 

উৎপােক। রবেুযতিক 

দমাির এবাং িাশের 

অযাতিশকেন্। 

রান্সফরমার, এতস 

রান্সতমেন্ এবাং 

তডতরতবউেন্, 

রবেুযতিক যি, 

দিাশিজ 

দস্টতবোইজার, 

আইতপএস এবাং 



ইউতপএস। 

  

                    ইশেকরতন্ি 

প্রযুজি 

ইশেকরতন্ক উপাোন্, 

এন্ােগ এবাং তডজজিাে 

তসগন্যাে, এন্ােগ 

ইশেকরতন্ক তডিাইস, 

পতরবধকৃ এবাং 

oscillators, প্রতিশরাধ, 

প্রতিশরাধক ধরশন্র, 

conductance, 

ohmmeters, 

কযাপাতসিযান্স, 

কযাপাতসিারস, 

Inductors, 

Inductance, 

Sinusoidal 

অিারশন্টিাং, 

ওশযিফমসৃ, 

তিশকাশযজন্স 

দিকরাম, 

সাইশন্াসশযডাে 

ওশযিফম ৃ, 

সাইশন্াসশযডাে 

দিাশিশজর সাধারি 

তবন্যাস বিমৃান্, দফজ 

তরশেেন্স, েয দবতসক 

এতেশমন্টস অযান্ড 

ফযাসারস, দবতসক 

আর, এে এবাং তস এর 

প্রতিজক্রযা, একটি 

  



সাইশন্াসশযডাে 

দিাশিশজর উপাোন্ 

বা বিমৃান্, দমৌতেক 

উপাোন্গুতের 

তিশকাশযজন্স 

প্রতিজক্রযা, গড েজি 

এবাং পাওযার ফযাক্টর, 

জটিে সাংিযা, 

আযিশক্ষত্রাকার ফম ৃ, 

দপাোর ফম ৃ, ফশমরৃ 

মশধয রূপান্তর, 

প্রতিবন্ধকিা এবাং 

ফযাসার ডাযাগ্রাম, 3 

দফজ তসশস্টশমর 

িূতমকা, দজন্াশরেন্, 

রান্সতমেন্ এবাং 

তডতরতবউেশন্র 

প্রাথতমক ধারিা, 

ক্ষমিার তবতিন্ন স্তর, 

এর প্রাথতমক ধারিা 

রান্সফরমার, দরতডও, 

দিতেতিেন্ এবাং 

রাডার। তডজজিাে 

তডিাইস এবাং 

তডজজিাে ইতন্টশগ্রশিড 

সাতকিৃ, তডজজিাে 

ইতন্টশগ্রশিড সাতকশৃির 

প্রিাব, কাউন্টার এবাং 

তডজজিাে তডসশি 

তডিাইস, তডজজিাে 

যি।   



   দমাি ন্ম্বর ১৫ 

বিবিএি বিবিত বিলিিািঃ ইাংলরক্তি (BCS Written Syllabus- English) 

Topic Included Lessons Marks 

Reading 

Comprehension 

An unseen passage dealing with a topic 

relevant to our times will be set. 

Candidates will be required to answer (a) a 

number of thematic questions that will test 

their understanding of the passage (30 

marks), and (b) a number of questions 

related to grammar and usage. 

      60 

Passage 

Summary 

Candidates will be required to write a 

summary of the given passage in their own 

words within 100 words. 

20 

Writing letter to 

Newspaper 

Candidates will have to write a letter 

relating to the thematic issue of the given 

passage to the editor of an English 

newspaper. 

20 

Essay Writing 

Candidates will be required to compose an 

essay on a topic related to an issue of 

topical relevance. The essay must conform 

to the word limit set and must convey a 

candidate’s ability to express his or her 

ideas clearly and correctly in English as 

well as reflect and analyze a topic of 

contemporary interest.   

50 



Translation 

(Bangla to 

English) 

 Candidates will be required to translate a 

short passage from Bangla into English. 
25 

Translation ( 

English To 

bangla) 

 Candidates will be required to translate a 

short passage from English into Bangla.   
25 

Total   200 

বিবিএি বিবিত বিলিিািঃ িাাংিালেে বিষয়ািবি 

িতপক পূিমৃান্ 

বাাংোশেশের 

িূশগাে দযিাশন্ 

তবতিন্ন 

অঞ্চে/অঞ্চশের 

িশপাগ্রাতফক 

রবতেষ্টয এবাং 

সমশযর সাশথ 

িাশের তবকাশের 

ধারা। জাতিগি 

এবাং সাাংস্ক্ত তিক 

রবতচত্রয সহ 

জন্সাংিযািাজিক 

রবতেষ্টয। 

                                                                                      

                                  

প্রাচীন্ দথশক 

সাম্প্রতিক কাে 
  



পযনৃ্ত বাাংোশেশের 

ইতিহাস ও সাংস্ক্ত তি। 

দেশের উত্থাশন্র 

পর োতরদ্রযসহ 

উন্নযশন্র উপর 

তবশেষ দজার তেশয 

বাাংোশেশের 

অথনৃ্ীতি, সমাজ, 

সাতহিয ও সাংস্ক্ত তি 

এতেতিশযেন্, 

তিেন্- ২০২১, 

জজএন্তপ, 

এন্এন্তপ, জজতডতপ 

ইিযাতে।   

  

বাাংোশেশের 

পতরশবে, প্রকত তি, 

চযাশেি এবাং 

সম্ভাবন্াগুতে, 

আোো গুরত্বাশরাপ 

দেযা সাংরক্ষি, 

রক্ষিাশবক্ষন্ এবাং 

স্থাতযশত্বর উপর। 

  

বাাংোশেশের 

প্রাকত তিক সম্পেশক 

দিকসই িাশব 

কাশজ োগাশন্ার 

বযবস্থাপন্ার উপর 

েতটষ্ট তন্বি করা। 

  



গিপ্রজািিী 

বাাংোশেশের 

সাংতবধান্: প্রস্তাবন্া, 

রবতেষ্টয, রাষ্ট্রীয 

ন্ীতির তন্শেৃেমূেক 

ন্ীতি, সাাংতবধাতন্ক 

সাংশোধন্। 

  

িরকালরর অঙ্গ: 

 

ক) আইনিভা: প্র

তিতন্তধত্ব, আইন্ 

প্রিযন্, আতথকৃ ও 

িোরতক কাজ, 

পিতির তন্যম, 

তেঙ্গ সাংক্রান্ত 

সমসযা, আইন্সিার 

পতরষে/পাে ৃাশমন্টা

তর পাটিৃ, সাংসে 

সতচবােয।   

 

ি) বনি বাহী: প্রধান্ ও 

বাস্তব তন্ব ৃাহী 

দযমন্, রাষ্ট্রপতি ও 

প্রধান্মিী, ক্ষমিা 

ও কায ৃাবেী, 

মতিসিা, মিী 

পতরষে, বযবসার 

তন্যম, আমোিি, 

সতচবােয, আইন্ 

প্রশযাগকারী সাংস্থা, 

  



প্রোসতন্ক 

দসিআপ- জািীয 

এবাং স্থান্ীয সরকার 

কািাশমা, 

তবশকন্দ্রীকরি 

কমসৃূতচ এবাং স্থান্ীয 

স্তশরর পতরকল্পন্া।   

 

গ) বিচার বিভাগ: 

কািাশমা: সুতপ্রম, 

হাই এবাং অন্যান্য 

অধস্তন্ আোেি, 

সাংগিন্, ক্ষমিা 

এবাং সুতপ্রম এর 

কায ৃাবেী। আোেি, 

তন্শযাগ, দমযাে 

এবাং তবচারকশের 

অপসারি, সাব-

অতডশৃন্ি 

আোেশির 

সাংগিন্, তবচার 

তবিাগ দথশক 

পতথকীকরি তন্ব ৃাহী, 

তবচাতরক 

পয ৃাশোচন্া, তবচার, 

গ্রাম আোেি, 

তবকল্প তবশরাধ 

তন্ষ্পতত্ত (এতডআর)। 

িাাংিালেলের 

বিলেবেক নীবত 
  



এিাং িবহরাগত 

িিকব: েক্ষয, 

তন্ধ ৃারক এবাং ন্ীতি 

প্রিযন্ প্রজক্রযা, 

জািীয েজির 

কারিসমূহ, 

তন্রাপত্তা দকৌেে, 

িূ-রাজন্ীতি এবাং 

পতরশবেগি সমসযা, 

অথদৃন্তিক 

কূিন্ীতি, 

মান্বেজি দোষি। 

আন্তজাৃতিক 

সাংস্থায অাংেগ্রহি, 

ইউএন্ও এবাং 

জাতিসাংঘ 

োতন্তরক্ষা তমেন্, 

ন্াম, সাক,ৃ 

ওআইতস, 

তবমসশিক, তড-8 

ইিযাতে, এবাং 

আন্তজাৃতিক 

অথদৃন্তিক 

প্রতিষ্ঠান্, রবশেতেক 

সাহাযয, 

আন্তজাৃতিক 

বাতিজয। 

রািননবতক 

েি: ঐতিহাতসক 

উন্নযন্, দন্িত ত্ব, 

  



সামাজজক তিতত্ত, 

গিন্, মিােে ৃ এবাং 

দপ্রাগ্রাম, দজাশির 

রাজন্ীতি, 

রাজদন্তিক 

েেগুশোর মশধয 

সম্পক,ৃ তন্ব ৃাচন্ী 

আচরি, সরকার 

পক্ষ এবাং 

তবশরাধীেেীয পক্ষ। 

বাাংোশেশে 

তন্ব ৃাচন্। 

তন্ব ৃাচন্ী রাজন্ীতির 

বযবস্থাপন্া: তন্ব ৃাচন্ 

কতমেশন্র িূতমকা, 

তন্ব ৃাচন্ী আইন্, 

প্রচারিা, 

গিআশেশের 

প্রতিতন্তধত্ব (RPO), 

তন্ব ৃাচন্ পযশৃবক্ষি 

েে। 

  

সমসামতযক 

দযাগাশযাগ, 

আইতসটি, তমতডযার 

িূতমকা, িথয 

অতধকার (RTI), এবাং 

ই-গিশন্নৃ্স। 

  



অপ্রাতিষ্ঠাতন্ক 

প্রতিষ্ঠান্, ন্াগতরক 

সমাশজর িূতমকা, 

স্বাথ ৃাশেষী েে, এবাং 

বাাংোশেশে 

এন্জজও। 

  

বিশ্বায়ন এিাং 

িাাংিালেে: অথদৃন্

তিক ও রাজদন্তিক 

মাত্রা; WTO, World 

Bank, IMF, ADB, 

IDB এবাং অন্যান্য 

উন্নযন্ অাংেীোর 

এবাং মাতি 

ন্যােন্াে 

কশপ ৃাশরেন্ 

(এমএন্তস)। 

  

বাাংোশেশে তেঙ্গ 

সমসযা এবাং 

উন্নযন্। 

  

মুক্তিযুদ্ধ এিাং 

তার পটভূবম: িাষা 

আশিােন্ ১৯৫২, 

১৯৫৪ তন্ব ৃাচন্, েয 

েফা আশিােন্ 

১৯৬৬, গিউত্থান্ 

১৯৬৮-৬৯, 

সাধারি তন্ব ৃাচন্ 

এই অাংে দথশক এককিাশব ৫০ ন্ম্বশরর প্রন থাকশব। 



১৯৭০, অসহশযাগ 

আশিােন্, ১৯৭১, 

বঙ্গবনু্ধর ৭ মাশচৃর 

ঐতিহাতসক িাষি। 

মুজজবন্গর 

সরকাশরর গিন্ ও 

কায ৃাবেী, প্রধান্ 

ক্ষমিা এবাং 

জাতিসাংশঘর 

িূতমকা, পাতকস্তাতন্ 

দসন্াবাতহন্ী 

আত্মসমপিৃ, স্বাধীন্ 

বাাংোশেশে 

বঙ্গবনু্ধর 

প্রিযাবিনৃ্। 

বাাংোশেে দথশক 

িারিীয সেস্ত্র 

বাতহন্ী প্রিযাহার। 

দমাি ন্ম্বর ২০০ 

বিবিএি বিবিত বিলিিাি( আন্তিবাবতক বিষয়ািবি 

িতপক অন্তিুিৃ তবষয পূিমৃান্ 

                              ধারিাগি 

সমসযা (Conceptual Issues) 

আন্তিবাবতক বিষলয়র 

পবরবচবত: আন্তজাৃতিক 

তবষশযর িাৎপয ৃ; 

আন্তজাৃতিক তবষশযর অথ ৃ 

এবাং সুশযাগ; আন্তজাৃতিক 

তবষয এবাং আন্তজাৃতিক 

১২ টি প্রন 

দথশক ১০টির 

উত্তর তেশি 

হশব। 

৪*১০= ৪০ 

ন্ম্বর। 



রাজন্ীতির মশধয 

সাংশযাগ।   

 

তবর্শ্ রাষ্ট্র এবাং সরকার 

উপস্থাপন্াকারী মান্ষু/েে: 

আধুতন্ক রাষ্ট্র, রাশষ্ট্রর 

ধরন্, সাবশৃিৌমত্ব, অ-

রাষ্ট্রীয অতিশন্িা, 

আন্তজাৃতিক প্রতিষ্ঠান্, 

সরকার তরশপ্রশজন্টকারী 

েে ও সরকার প্রিাবমুি 

েশের(NGOs) সম্পক।ৃ   

 

েজি এবাং তন্রাপত্তা: েজি, 

জািীয েজি, ক্ষমিার 

িারসাময, তন্রস্ত্রীকরি, 

অস্ত্র তন্যিি, 

িূরাজদন্তিক, 

সিাসবাে।   প্রধান্ িাবন্া 

ও মিােে ৃ: জািীযিাবাে, 

সাম্রাজযবাে, 

উপতন্শবেবাে, ন্যা-

উপতন্শবেবাে, উত্তর-

আধুতন্কিা, তবর্শ্াযন্ এবাং 

ন্িুন্ তবর্শ্ বযবস্থা।   

 

রবশেতেক ন্ীতি এবাং 

কূিন্ীতি: রবশেতেক ন্ীতি 

এবাং কূিন্ীতির ধারিা, 

তসিান্ত গ্রহি প্রজক্রযা, 

রবশেতেক ন্ীতি তন্ধ ৃারক, 



কূিদন্তিক কায ৃাবেী, 

অন্াক্রমযিা এবাং 

তবশেষাতধকার।   

 

আন্তজাৃতিক অথদৃন্তিক 

সম্পক:ৃ আন্তজাৃতিক 

বাতিজয, মুি বাতিজয, 

সুরক্ষা, রবশেতেক সাহাযয, 

debtি সাংকি, সরাসতর 

তবশেে তবতন্শযাগ 

(এফতডআই), আতথকৃ 

উোরীকরি, আঞ্চতেকিা, 

আঞ্চতেকীকরি, উত্তর-

েতক্ষি বযবধান্, রবতর্শ্ক 

োতরদ্রয, এমতডজজ।   

 

রবতর্শ্ক পতরশবে: 

পতরশবেগি সমসযা 

চযাশেি, জেবাযু 

পতরবিনৃ্, রবতর্শ্ক উষ্ণিা, 

জেবায ুঅতিশযাজন্, 

জেবায ুকূিন্ীতি।   

                        পরীক্ষামূেক 

সমসযা 

িাবতিাংঘ 

িযিস্থা: জাতিসাংঘ এবাং 

িার অঙ্গ, জাতিসাংশঘর 

গুরুত্ব ও সীমাবিিা, 

জাতিসাংশঘর সাংস্ক্ার ও 

িূতমকা, তন্রাপত্তা পতরষে, 

জাতিসাংঘ োতন্তরক্ষা এবাং 

োতন্ত-তন্ম ৃাশির কায ৃাবেী, 

৪টি প্রন দথশক 

৩টির উত্তর 

তেশি 

হশব।   ৩*১৫= 

৪৫ ন্ম্বর। 



মান্বাতধকার কমসৃূতচ, 

পতরশবেগি কমসৃূতচ।   

 

আন্তজাৃতিক তবচার 

আোেি, এবাং ন্ারীর 

ক্ষমিাযন্ প্রধান্ েজির 

রবশেতেক সম্পক:ৃ 

যুিরাষ্ট্র, রাতেযা, 

যুিরাজয, চীন্, িান্স, 

জাম ৃাতন্, িারি, জাপান্ 

ইিযাতে।   

 

বিবশ্বক উলেযাগ এিাং 

প্রবতষ্ঠান: তবর্শ্বযাাংক, 

আইএমএফ, এতডতব, জজ,, 

জজ-77, ডতব্লউটিও, 

তকশযাশিা প্রশিাকে, তসওতপ 

ইিযাতে।   

 

আঞ্চবিক 

প্রবতষ্ঠান: সাক,ৃ 

তবমসশিক, ইইউ, 

আতসযান্, ন্যাশিা, এশপক, 

ওআইতস, এইউ, জজতসতস 

তবশর্শ্র প্রধান্ সমসযা এবাং 

সাংঘাি: তফতেজস্তন্ সমসযা, 

আরব বসন্ত, কাশ্মীর ইসুয, 

তসতরযার সাংকি, ফাতস ৃ 

উপসাগরীয িন্দ্ব, 

পারমািতবক সমসযা এবাং 

ইরান্, উত্তর দকাতরযার 



সমসযা, েতক্ষি -পূব ৃ ও পূব ৃ 

এতেযার আঞ্চতেক তবশরাধ, 

পারমািতবক তবস্তার এবাং 

অন্যান্য সমসামতযক 

সমসযা।   

 

েতক্ষি এতেযার রাজন্ীতি: 

িারি-পাতকস্তান্ সম্পক,ৃ 

বাাংোশেে-িারি সম্পক,ৃ 

আঞ্চতেক সাংহতি, জে 

তবশরাধ, সীমান্ত সমসযা 

এবাং 

সিাস।   আন্তজাৃতিক 

তবষশয বাাংোশেে: প্রধান্ 

অজনৃ্, চযাশেি, 

িতবষযশির তেকতন্শেৃেন্া   

সমসযা সমাধান্ 

 

প্রাথীশের রবতর্শ্ক উন্নযশন্র 

দয দকান্ তেক এর সমসযা 

তবশেষি এবাং িার সমাধান্ 

তন্শয আসশি বো হশি 

পাশর। সমসযার মধয- 

তন্রাপত্তা সমসযা, দযমন্ 

বাতিজয, জেবাযু 

পতরবিনৃ্, রবশেতেক 

সাহাযয, অস্ত্র তবস্তার 

ইিযাতে হশি পাশর।   

১৫ 

   দমাি ন্ম্বর ১০০ 



দজন্াশরে কযাডার আর দিকতন্কযাে কযাডাশরর তবতসএস তেতিি তসশেবাস (BCS 

Written Syllabus Bangla) এ একিু পতরবিনৃ্ আশে। 

প্রশফেন্াে কযাডাশর বাাংো ১ম পত্র আর ২য পত্র তমশে ১০০ ন্ম্বর থাশক। 

দজন্াশরে কযাডাশর বাাংোয থাশক ২০০ ন্ম্বর। 

দজন্াশরে কযাডাশর সাধারি তবজ্ঞান্ ও প্রযুজিশি ১০০ ন্ম্বর থাশক, যা দিকতন্কযাে 

কযাডাশর থাশক ন্া। দিকতন্কযাে কযাডাশর স্নািশক পটিি তবষশয ২০০ ন্ম্বর থাশক। 

যারা জাশন্ন্ ন্া তবতসএস কযাডার কয ধরশন্র িাশের প্রন থাকশি পাশর- 

প্রনঃ তবতসএস কযাডার কয ধরশন্র? (BCS Cadre Types) 

উত্তরঃ তবতসএশস ২ ধরশন্র কযাডার রশযশে। 

১। দজন্াশরে বা সাধারি কযাডার 

২। প্রশফেন্াে বা দিকতন্কযাে কযাডার 

দজন্াশরে কযাডার তক? 

দজন্াশরে কযাডার বা সাধারি কযাডার হে, প্রোসতন্ক কাজ পােন্ করার জন্য 

সরকাতর প্রথম দেতির চাকতর। 

উোহরিঃ পররাষ্ট্র, অযাডতমন্, পুতেে এই পেগুশো দজন্াশরে কযাডাশরর 

অন্তিুিৃ। 

প্রশফেন্াে/শিকতন্কযাে কযাডার তক? 

চাকতরর দয পেগুশোশি তবশেষ পডাশুন্া োশগ বা ওই পেসাংতেষ্ট তবষশয স্নািক 

পাে করশি হয দসই কযাডারগুশোশক দিকতন্কযাে/প্রশফেন্াে কযাডার বশে। 

উোহরিঃ তেক্ষা, প্রশকৌেে, ডািার ইিযাতে। 



তবতসএস তেতিি তসশেবাস (BCS Written Syllabus Bangla) সাংরক্ষি কশর দরশি 

তেন্। পডার সময তসশেবাশসর প্রশযাজন্ হশে সহশজই দেশি তন্শি পারশবন্। 

অথবা তপএসতসর ওশযবসাইি দথশক সরাসতর ডাউন্শোড করশি পাশরন্। 
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