qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wewmGm cÖ¯‘wZ
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
41Zg wewmGm wcÖwjwgbvwi
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
cixÿvi cÖ¯‘wZ
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
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wewmGm cÖ¯‘wZ
41Zg wewmGm wcÖwjwgbvwi cixÿvi cÖ¯‘wZ
wewmGm cÖ¯w‘ Z: 41Zg wcÖwjwgbvwi cwiÿvi cÖ¯‘wZ
৪১ তভবফবএপ্রস্তুবতক র: ফাাংরা
৪১ তভবফবএপ্রস্তুবতক র: ইাংকযজজ
বফবএবপ্রবরবভনাবযযীক্ষাযাধাযণজ্ঞানপ্রস্তুবত
৪১তভবফবএবপ্রবরবভনাবযপ্রস্তুবতক র: াধাযণবফজ্ঞান
৪১তভবফবএবপ্রবরবভনাবযপ্রস্তুবতক র: গাবণবত মুজি
৪১তভবফবএবপ্রবরবভনাবযপ্রস্তুবতক র: ভানব দক্ষতা
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‘ফাাংরাকদ বববর াববি’ (বফবএ) ফাাংরাকদকয ফ থথক
ফ
প্রবতকমাবগতাভূর
যীক্ষা। ‘বফশ্বকজাা াঠারা থভায,/ফায আবভ
ছাত্র,/নানান বাকফ নতু ন জজবন/বখবছ বদফাযাত্র’। ুবনভরি ফু ফায াছ
থথক থমভন কয বখকর, বফবএ প্রস্তুবতয জনয আবন ব বাকফ প্রস্তুবত
বনকত চান? থটা এ টা াগজ অথফা থনাট খাতায় বরখকর আনায প্রস্তুবত
আবন ভূরযায়ন যকত াযকফন। বফবএ প্রস্তুবত’ য জনয ‘এয াকছ য
াকছ শুকন’ অকেয ভকতা কফন! নাব এ টু ফুকঝশুকন বফবএ প্রস্তুবত
বনকফন?
এ টু ফুকঝশুকন বফবএ প্রস্তুবত বনকর বপ্রবরবভনাবযকত কজই উত্তীন ি কত
াযকফন। ী ী কফন, থটা ঠঠ
যায চাইকত গুরুত্বূণ র,
ি
ী ী ফাদ
বদকয় কফন, থটা ঠঠ
যা। মা ব ছুই ুন না থ ন, আকগ ঠঠ
কয
বনন, থটা া আকদ দয ায ব না। বফবএ বনকয় আনায থম প্রচণ্ড ইকে
আয আকফগ, থটায াকথ এ টু ফুজিশুজি থমাগ যকরই আনায বফবএ
মাত্রা পর কফ। বফবএ প্রস্তুবতয াকানা ফাায় যাটা ফ ি উত্তভ।
ফাায় বনম্ন ৬ ঘণ্টা ঠঠ বাকফ াশুনা কয ফা ী ভয় আনায ইোভত
কজঠটব াকজ ফযয় যকত াকযন।
আকযা ুন: বপ্রবরবভনাবয বযক্ষায বফস্তাবযত বথরফা
৪১ তভ বফবএ প্রস্তুবত থ র: ফাাংরা
বফবএ যীক্ষায বপ্রবরভাবযয বকরফা অনুমায়ী াকযা কক্ষই তবাগ
প্রস্তুবত থনয়া ম্ভফ নয়। বফবএ বপ্রবরভাবয যীক্ষায় ফাাংরা অাংক বার
যায জকনয ী ী কফন, ী ী ফাদ বদকয় কফন থটা ঠঠ
যা
গুরুত্বূণ।ি
বফবএ বপ্রবরভাবয যীক্ষায ফাাংরা অাংকয জনয, বফগত বফবএ বযক্ষায
প্রশ্ন  জফ রুযকনয বালা  াবকতযয প্রশ্নগুবর গুরুত্ব বদকয় ুন। বফগত
বফবএ বযক্ষায প্রশ্ন  জফ রুযন থথক
ভন না থকর থনক্সট
বফবএ প্রকশ্নয ধাযণা থকয় মাকফন। অযারফাটি আইনস্টাইন ফকরকছন, ল্পনা
ফা ধাযণা কে জ্ঞাকনয থথক
ভুরযফান। থমক ান প্রবতকমাবগতাভূর
যীক্ষায প্রস্তুবত থনয়ায থক্ষকত্র প্রকশ্নয ধযন ম্পক ি জানাটা খুফই গুরুত্বূণ।ি
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বালা
বফগত বফবএ যীক্ষাগুকরায প্রশ্ন, জফ রুযন, ৯ভ-১০ভ থেণীয ফযা যণ
ফই+ ায়াৎ ভাভুদ, ভাফুফর আরকভয ফাাংরা বালায ফই  গাইড ফই।
বফবএ বপ্রবরবভনাবয যীক্ষায ফাাংরা অাংকয বকরফাটা বার কয থদকখ
বনন। থ ান-থ ান বফলয় আকছ, থনাট খাতায় বরখুন। ফাাংরা অাংকয প্রবতঠট
অাংকয বফলয়গুকরা ফযা যণ ফই আয গাইড ফইকয়য থই অধযায়গুবর
বারবাকফ দাবগকয় দাবগকয় কয় ফায কত াকযন। অকন প্রশ্ন ফায ফায
কর ভকন থাক না, থকক্ষকত্র প্রবতবদন বদকনয ব ছু ভয় ভাইন্ড থগকভ
াটাকত াকযন। বদকনয শুরুটা থভবডকটন ব াংফা প্রাথনা
ি বদকয় শুরু যকত
াকযন। থটা
যকত াযকর আনায ভজস্তকেয বনউযন এ ঠটব কত
থা কফ। আনায ভজস্তকেয বনউযণ মত থফী এ ঠটব কফ, আনায
স্মৃবতজি, জানায বান্ডায তত জিারী কফ।
াবতয
বফগত বফবএ যীক্ষাগুকরায প্রশ্ন, জফ রুযন, থবভত্র থখকযয জজজ্ঞাা,
ুভায়ূন আজাকদয রার নীর দীাফবর, ভাফুফুর আরকভয ফাাংরা াবকতযয
ইবতা  গাইড ফই বফগত বফবএ যীক্ষায বপ্রবর আয বরবখত যীক্ষায প্রশ্ন
স্টাবড কয থ ান ধযকনয প্রশ্ন আক, থ ান ধযকনয প্রশ্ন আক না, থ
ম্পক ি বার ধাযণা বনকত াকযন। াবতয অাংঠট ায ভয় বরবখত
যীক্ষায প্রস্তুবত বনকয় থপরকত াকযন, থ ননা একত আনায ফাবত
থ ান ষ্ট যকত কফ না। ভুখস্থ যায থচষ্টা যায চাইকত ফাযফায ক
ভকন যাখায থচষ্টা যা বার।
বফবএ বপ্রবরবভনাবয যীক্ষায ফাাংরা অাংকয ব ছু থ র
৪১ তভ বফবএ প্রস্তুবত থ র: ফাাংরা
*** ১০ভ থথক ৪০তভ বফবএ, ২-৩টা জফ রুযন ব কন বএব’য ননযাডায যীক্ষায প্রশ্নগুকরা (ম্ভফ কর, অন্ততঃ ২৫০-৩০০ থট) ফুকঝ-ফুকঝ
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ভাধান যকত াকযন। দাবগকয়-দাবগকয় বযববন বদকত াকযন অন্তত ২-৩
ফায। জত্র া, অন্তজার  থযপাকযন্স ফই বারবাকফ অধযয়ন যকত াকযন।
*** দুই থট বযকটকনয গাইড ফই ব কন বফগত ফছকযয প্রশ্নগুকরা আয
াকজন গুকরা কত াকযন। থম বফলয়গুকরা বপ্রবরয াকথ বভকর, থগুকরা
বকরফা ধকয ক থল কয থপরুন। একত কয আনায বরবখত বযক্ষায
অকধ ি া কয় মাকফ। থযপাকযন্স ফই ায ভয় আকদ ফইঠট ায
দয ায আকছ ব না, থটা ফুকঝ ুন।
*** ফই ায াাাব প্রশ্ন রব যকত কফ। মত থফব প্রশ্ন রব
যকফন, ততই আনায প্রস্তুবত এবগকয় মাকফ।
*** ফাাংরা জত্র া ফা থম থ ান ফই ায ভয় কে জাকগ এভন
ফানানগুকরা
আরাদা
বাকফ
থখয়ার
যাখুন।
** বচঠঠ, স্মায বরব, বাফম্প্রাযন, াযাাং, াযভভ ি াংরা প্রবৃ বতয
পযভযাটটা থজকন বনকয় ভাকঝ ভাকঝ বিযান্ড থরখায প্রয ঠট যকফন।
*** ১ভ থেবণ থথক থথক শুরু কয দ্বাদ থেবণ মন্ত
ি আফবয ফাাংরা
ফইকয় থমফ
বফ াববতযক য গল্প- বফতা যকয়কছ, তাকদয জীফন 
াবতয ভ ম্পক
ি
ি কত াকযন।
*** বনকজক

ফভয় আকডট যাখুন। আনায পরতা

াভনা

বয।

৪১ তভ বফবএ প্রস্তুবত থ র: ইাংকযজজ
বফবএ বপ্রবরবভনাবয যীক্ষায ইাংকযজজকত বার পরাপকরয জনয দুঠট বফলকয়
ভকনাকমাগী
কত
কফ।
১।
ফানান
বুর
যা
মাকফ
না।
২। গ্রাভাঠট যার বুর যা মাকফ না।
উযি বফলয় দুঠট ভাথায় থযকখ ইাংকযজজকত থরখায চচিা যকত কফ। আকগয
বফবএ বরবখত যীক্ষায ইাংকযজজ প্রশ্নগুকরা থদখুন। আকগয প্রশ্ন থথক
ইাংকযজী অাংকয প্রকশ্নয ধযন ফুজকত াযকফন। বরবখত যীক্ষায ব ছু-ব ছু
ফযাায ভাথায় থযকখ বপ্রবরয প্রস্তুবত বনকর াঙ্ক্ষিত রকক্ষয কজ থছাকত
Bangla Desk

াযকফন। বফবএ বরবখত যীক্ষায় ফচাইকত গুরুত্বূণ ি অাং র অনুফাদ।
খুফ এ টা জ অনুফাদ বফবএ যীক্ষায় াধাযণত খনই আক না। এই
অাংটা এখন থথক ই এ টু ববন্নবাকফ চচিা যকত কফ। বফববন্ন ইাংকযজজ আয
ফাাংরা জত্র ায ম্পাদ ীয়ক
বনয়বভত অনুফাদ
যায থচস্টা
যকফন।
বপ্রবরবভনাবয বযক্ষায ইাংকযজী অাংক রযাঙ্গু কয়জ াকটি গ্রাভায এফাং
ইউককজয উয াধাযণত প্রশ্ন আক।
বফববন্ন প্র ানীয ফই  জফ রুযন থথক

প্রচুয চচিা

যকত কফ

ইাংবর পয দয ঙ্ক্ষম্পঠটঠটব এ ্ জাভ্,
অযা যাকজ টু দয ইাংবর রযাাংগুকয়জ,
অক্সকপাডি অযাডবান্সড রানায
ি
বড নাবয,
রাংভযান বড নাবয অফ নকটকম্পাযাবয ইাংবর,
ভাইক র থায়াকনয প্রাবি যার ইাংবর ইউকজ,
থযইভন্ড ভাযবপয ইাংবর গ্রাভায ইন ইউজ,
জন ইস্টউকডয অক্সকপাডি প্রযা ঠট গ্রাভায,
ঠট থজ বপঠট াইডকয ভন বভকস্ট  ইন ইাংবর  আয ব ছু ফই
াংগ্র যকত াকযন। ফইগুকরা থথক বফববন্ন প্রকশ্নয উত্তয উকোকে
থখাোঁজায অবযা রুন। থমভন, এনট্রাস্ট ব্দঠটয য ‘to’ য়, আফায ‘with’
 য়। বড নাবয থদকখ থরখায থচস্টা যকর এই ধযকনয বুর য়ায ম্ভফনা
ভ। ইাংকযজজ থখায জ িবত কে থরখায চচিা যা। ইাংকযজজয জনয
বনয়বভত বযেভ যকত কফ।
থবা াফুরাবয
‘ভযা
যাযথ’  থডকরয ‘ইাংবর থবা াফুরাবয ইন ইউজ’
নভযান
ি রুইকয ‘য়াডি ায়ায থভইড ইজজ’  ব ছু ফাাংরাকদকয ফই
াংগ্র কয চচিা যকত াকযন। ঢা া বফশ্ববফদযারকয়য ইবববনাং এভবফএ ববতি
যীক্ষায আকগয ফছকযয প্রশ্নগুবর থথক শুধু থবা াফুরাবয অাং র্ব যকর
াকজ রাগকফ। বনয়বভত ইাংকযজজ জত্র া ায অবযা ততবয যকত াকযন।
এছাা বফববন্ন ইুযয উয বযকাটি , ম্পাদ ীয় আয ম্পাদক য বন ট
ত্র অথ ফু
ি কঝ ভয় বনকয় ুন; বরবখত বযক্ষা জ কয় মাকফ।
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বরটাকযচায অাংকয প্রস্তুবত
দুএ ঠট প্রকশ্নয উত্তয মাোঁযা ইাংকযজজকত অনা-ভাস্টা
ি
, ি তাোঁযা াযকফন না।
থনকগঠটব ভাব াংি য় এভন প্রবতকমাবগতাভুর বযক্ষায় ফ প্রকশ্নয উত্তয
থদয়া ম্ভফ য় না। বফগত বফবএ যীক্ষাগুকরায প্রশ্ন, জফ রুযন, গাইড
ফই  অন্তজার থথক ইাংকযজী াবতযয উয ঘাটাঘাঠট যকর ইাংকযজী
াবতয অাংক পরতা ায়া মাকফ।
ইাংবর গ্রাভাকযয জনয দুইটা ফই আনাক
কমাবগতা
যকফ:
Oxford
Advanced
Learner’s
Dictionary
Longman
Dictionary
of
Contemporary
English.
াকথ আয ব ছু ফই াংগ্র যকত াকযন।
াধাযণত মাযা প্রশ্ন ততবয কযন, তাোঁযা থ ান গাইড ফই ফা থ াবচিাং এয বট
থথক প্রশ্ন ততবয কযন না। আয এ টা গ্রাভাকযয প্রকশ্নয উত্তয বফববন্ন গাইকড
বফববন্ন য ভ কয় থাক ! আনাক ঠঠ উত্তয জানকত কর বড নাবয
ফযফায কয বখকত কফ, তাকর ইাংকযজী গ্রাভায অাং বুর য়ায ম্ভফনা
০% চকর আকফ।
থমফ প্রকশ্নয উত্তকয কে থা কফ, থফ প্রকশ্নয উত্তকযয জনয বড নাবযয
যণান্ন কত কফ। উদাযণ  চচিা যকর ফ থথক বার াকজ আকফ।
প্রথভ বদক
ষ্ট ফা বফযি য কর অবযা কয় থগকর আনায বনজিত
বার রাগকফ। কয় ভা চচিা যকর ইাংকযজী গ্রাভাকয তবাগ দক্ষতা অজিন
কফ।
আকযা ুন: বতনঠট বনয়ভ যপ্ত
াযকফন

যকত াযকরই বফবএ

যাডায কত

৪১তভ বফবএ বপ্রবরবভনাবয প্রস্তুবত থ র: গাবণবত

মুজি

বপ্রবরবভনাবয বযক্ষায় থম গাবণবত মুজি অাংক থম প্রশ্ন আক, থগুবর জ,
আবন বনিয়ই াযকফন; ব ন্তু থটা গক ১ বভবনকট ভাধান কয উত্তয
বদকত
াযকফন
ব
?
এটায জনয এখন থথক চচিা যায ভয় টি াকট ভাধান যা বখকত কফ।
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বপ্রবরবভনাবয গবণত অাংকয প্রবতঠট প্রশ্ন টি াকট ভাধান যা মায়। িবত
বকখ বনন, বনকজয উদ্ভাবফত িবত বনকজ ফাবনকয় বনকত াযকর খুফ বার য়,
তাকর আয ই ধযকনয গবণত প্রকশ্নয উত্তয বদকত বুর কফ না। টি াট
িবতয থ ান ফযা যণ থনই।আনায উদ্ভাবফত িবতটা অনয িবতয াকথ
না বভরকত াকয। গবণকতয প্রকশ্নয ভাধান বভরকরই র। ফইকয়য াতায়াতায় প্রকশ্নয াকই টি াট পভুরা
ি বরকখ ভান ফবকয় ভাধান রুন। শুধু
যার ু করটয ফযফায কয আয প্রকশ্নয াকয থছাট জায়গাঠট ফযফায কয
আবন মবদ ফ গবণকতয প্রকশ্নয ভাধান যায থমাগযতা অজিন যকত
াকযন, তাকর গবণকতয জনয আনায প্রস্তুবত বার। বপ্রবরবভনাবযয গবণকতয
প্রায়  র প্রশ্ন Backtracking থভথকড যা মায়। অকনয উত্তযগুবর ূকত্র
ব াংফা প্রকশ্ন ফবকয় রব যা মায়। এছাা POE থভথড াকজ রাগাকত
াকযন। এঠট র, ৪ঠট অকনয ভকধয থম ২ঠট উত্তয য়ায ম্ভাফনা ভ,
থগুবর ফাদ বদকয় ফাব দুকটা বনকয় বাফা। এই দুঠট থট বন ঠঠ বাকফ াকজ
রাগাকত াযকর খুফ ভ ভকয় গবণকতয প্রকশ্নয ভাধান যকত াযকফন।
গবণকতয জনয অকনক ই জাতীয় াঠযুস্ত থফাকডিয থটক্সট ফইগুবর কন।
একত ভযা র, ফাবত অকন ব ছু া কয় মায়, থমগুবর ায আকদ
থ ান দয ায থনই। থগুকরা কত থম ভয় রাগকফ, তা য়ত আনায াকত
না থা কত াকয। জ বাকফ গবণকতয বার প্রস্তুবতয জনয ভকক্ষ দুকটা
বার গাইড ফইকয়য ব াংফা জফ রুযকনয প্রবতঠট গবণকতয প্রশ্ন ভাধান
যকত াকযন। গবণকতয প্রশ্ন চচিা যায জনয অকন কফব প্রশ্ন আকছ, এভন
ফই াংগ্র যকত াকযন। থ ান অধযায় শুরু যকর থটা থল না কয
ায থটবফর থথক উঠকফন না, এয ভ াং ল্প থা কত কফ। বপ্রবরবভনাবযয
া এ টানা কত াযকর আনায রক্ষয মজ কফ। গাবণবত মুজি
অাংকয জনয দুকটা ভকডর থটকস্টয ফইকয়য ফ থটস্ট বদকত াকযন।
৪১তভ বফবএ বপ্রবরবভনাবয প্রস্তুবত থ র: ভানব

দক্ষতা

ভানব দক্ষতা অাংকয প্রশ্নগুকরা এ টু থ রূণ ি য়। ভাথা ঠাণ্ডা থযকখ
এফাং বারবাকফ প্রশ্ন ক, ূণ িভকনাকমাগ বদকয় উত্তয যকত কফ। এ অাংকয
প্রশ্ন াধাযণত কজই য়। তকফ থটা াকযা াকযা াকছ ঠঠকনয চাইকত
ঠঠন। ভানব দক্ষতা অাংকয জনয ২-৩ থট গাইড ফই ব নকত াকযন,
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াকথ ২-৩টা আইব উ থটকস্টয ফই। এছাা বফগত বফবএ বরবখত যীক্ষায
প্রশ্ন আয ঢা া বফশ্ববফদযারকয়য ইবববনাং এভবফএ ববতি যীক্ষায প্রশ্নফযাাংক য
প্রশ্নগুকরা ভাধান রুন। ভানব দক্ষতা অাংক পুর ভা 
ি অজিন যকফন
এটা ভাথায় থযকখ প্রস্তুবত বনন। গাইড ফই, আইব উ থটকস্টয ফই, গুগকর
ইাংকযজজকত ‘Verbal / Abstract / Mechanical Reasoning / Space Relations /
Numerical Ability / Spelling and Language Practice’ বরকখ াচি কয বফববন্ন
াইকট ঢুক বনয়বভত প্রশ্নগুকরা ভাধান রুন । ভানব দক্ষতা অাংক প্রশ্ন
‘ ভন’ আায ম্ভফনা থনই। এ অাংক বার ভা 
ি বনকত চাইকর, থফব থফব
চচিা যায থ ান বফ ল্প থনই। এ অাংক বার যায জনয জ্ঞাকনয চাইকত
ভনকন্স থফব াকজ রাগকফ।
৪১তভ বফবএ বপ্রবরবভনাবয প্রস্তুবত থ র:
বূ কগার, বযকফ  দুকমাগ
ি ফযফস্থানা এফাং তনবত তা, ভূরযকফাধ  ুান
বূ কগার, বযকফ  দুকমাগ
ি ফযফস্থানা অাংকয জনয অন্তত ২-৩টা গাইড ফই
এফাং ৯ভ-১০ভ থেণীয াভাজজ বফজ্ঞান ফই থথক াংবিষ্ট অধযায় থথক
প্রস্তুবত বনকত াকযন। বফগত বফবএ বপ্রবর: প্রশ্নগুকরা থদখুন, থফবযবাগ
প্রশ্নই এককছ ৯ভ-১০ভ থেণীয াভাজজ বফজ্ঞান ফই থথক ।
তনবত তা, ভূরযকফাধ  ুান অাংঠট ২-৩ টা গাইড ফই থথক ুন।
ভুাম্মদ াবফফুয যভাকনয ‘নাগবয কদয জানা বাকরা’ ফইঠট কত াকযন।
এ অাংকয উত্তয
যায জনয ফচাইকত থফব দয ায
ভনকন্স।
এক
বাকফ বাফকর এক
য ভ উত্তয য়, এভন প্র্ন এ অাংক ব ছু
আক। বএব ইকে কযই এয ভ প্রশ্ন কয, মাকত থ উ থগুকরা উত্তয
না থদয়। থ উ উত্তয থদয়ায থরাব যকর ুযোয থনকগঠটব ভা 
ি ।
৪১ তভ বফবএ বপ্রবরবভনাবয যীক্ষায প্রস্তুবত থ র: াধাযণ জ্ঞান
বএব প্রদত্ত বফবএ বপ্রবরবভনাবয যীক্ষায বকরফা অনুমায়ী
ফাাংরাকদ বফলয়াফরী (থভাট নম্বয = ৩০)
বাাংলাদেদের জাতীয় ববষয়াবলী
প্রাচীন ার থথক ভ-াভবয়
াকরয ইবতা, ৃ ঠষ্ট  াংস্কৃবত
ফাাংরাকদকয স্বাধীনতা মুকিয ইবতাঃ বালা আকোরন
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১৯৫৪ াকরয বনফাচন
ি
ছয় দপা আকোরন ১৯৬৬
গণ-অবুযত্থান ১৯৬৮ – ১৯৬৯
১৯৭০ াকরয াধাযণ বনফাচন
ি
অকমাগ আকোরন
৭ ভাকচিয ঐবতাব বালণ – স্বাধীনতা থঘালণা
ভুজজফনগয য াকযয গঠন  ামাফরী
ি
ভুজিমুকিয যণক র – ভুজিমুকি ফৃৎ জিফকগযি বূ বভ া
া ফাবনীয আত্মভণি এফাং ফাাংরাকদকয অবুযদয়।
বাাংলাদেদের কৃবষজ সম্পে:
য উৎাদন এফাং এয ফুভুখী যণ
খাদয উৎাদন  ফযফস্থানা
বাাংলাদেদের জনসাংখ্যা:
আদভশুভাবয
জাবত – থগাষ্ঠী – উজাবত াংক্রান্ত বফলয়াফরী

ফাাংরাকদকয অথনীবত
ি
উন্নয়ন বয ল্পনা থপ্রবক্ষত  ঞ্চফাবল ি ী
জাতীয় আয় – ফযয়
যাজস্ব নীবত  ফাবল ি উন্নয়ন ভূি বচ
দাবযদ্র্য বফকভাচন

বাাংলাদেদের বেল্প ও বাবিজয:
বল্প উৎাদন
ণয আভদাবন  যপ্তাবন যণ
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গাকভন্ট
ি
বল্প  এয াবফ ি ফযফস্থানা
তফকদব থরন-থদন  অথ থপ্রযণ
ি
ফযাাং  ফীভা ফযফস্থানা
বাাংলাদেদের সাংববধান:
প্রস্তাফনা  তফবষ্ট
থভবর অবধ ায যাষ্ট্র বযচারনায ভূরনীবতভূ
াংবফধাকনয াংকাধনীভূ

ফাাংরাকদকয যাজননবত

ফযফস্থা:

যাজননবত দরভূকয গঠন, বূ বভ া  ামক্রভ
ি
ক্ষভতাীন  বফকযাধী দকরয াযস্পবয ম্পয াবদ
ুীর ভাজ  চা ৃঠষ্ট াযী থগাষ্ঠীভূ এফাং একদয বূ বভ া
বাাংলাদেদের সরকার বযবস্থা:
আইন, ান  বফচায বফবাগভূ
আইন প্রণয়ন
নীবত বনধাযণ
ি
জাতীয়  স্থানীয় মাকয়য
ি
প্রাবন
প্রাবন ুনবফনযা
ি
 াংস্কায

ফযফস্থানায

বাাংলাদেদের জাতীয় অজজন:
বফবষ্ট ফযজিত্ব
গুরুত্বূণ প্রবতষ্ঠান
ি
 স্থানাভূ
জাতীয় ুযস্কায
থখরাধুরা
চরজিত্র  গণভাধযভ াংবিষ্ট বফলয়াবদ।
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াঠাকভা

বএব প্রদত্ত বফবএ বপ্রবরবভনাবয যীক্ষায বকরফা অনুমায়ী
আন্তজিাবত বফলয়াফরী (থভাট নম্বয ২০)
তফবশ্ব ইবতা
আঞ্চবর  আন্তজিাবত ফযফস্থা
বু-যাজনীবত
আন্তজিাবত বনযাত্তা  আন্তযাষ্ট্রীয় ক্ষভতা ম্প ি
বফকশ্বয াম্প্রবত  চরভান ঘটনাপ্রফা
আন্তজিাবত বযকফগত ইুয  ূ টনীবত
আন্তজিাবত াংগঠনভূ এফাং তফবশ্ব অথননবত
ি
প্রবতষ্ঠানাবদ

াধাযণ জ্ঞাকনয (ফাাংরাকদ এফাং আন্তজিাবত বফলয়াফরী ) প্রস্তুবতয জনয
বফগত বফবএ যীক্ষাগুকরায প্রশ্ন, জফ রুযন, জত্র া, অন্তজার, বফবএ
প্রস্তুবত গাইড ফই আয ব ছু থযপাকযন্স ফই অধযায়ন যকত াকযন। বনকম্ন ব ছু
াধাযণ জ্ঞান অাংকয থ র তু কর ধযা র, থগুকরা আনায অধযায়কন
প্রকয়াগ যকত াকযন।
*** বপ্রবরবভনাবয বযক্ষায় াম্প্রবত বফলয় থথক প্রশ্ন আকত াকয ৭-৮টা,
থমগুকরা াকযন্ট অযাকপয়া/ি াকযন্ট য়ার্ল্ি/ আজক য বফশ্ব, অথননবত
ি
ভীক্ষা টাইকয ফইগুকরা থথক
ভন ায়া মায়৷ এযভকধয অন্তত ২-৩টা
প্রকশ্নয উত্তয বনয়বভত জত্র া কর উত্তয বদকত াযকফন।
*** বফবএ প্রস্তুবত গাইড ফইকয়য াাাব বফববন্ন থযপাকযন্স ফই, থমভন
থভাজাকম্মর ক য উিভাধযবভ থযনীবত ২য় ত্র, ফাাংরাকদকয াংবফধান
বনকয় ফই (আবযপ খাকনয জ বালায় ফাাংরাকদকয াংবফধান), ভুজিমুকিয
উয ফই (ভঈদুর াাকনয ভূরধাযা: ’৭১), নীায ু ভায য াকযয থছাকটাকদয
যাজনীবত, থছাটকদয অথনীবত,
ি
ভুাম্মদ াবফফুয যভাকনয নাগবয কদয জানা
বাকরা, আ ফয আরী খাকনয যাথযতায
ি
অথনীবত,
ি
আজফ  জফয-আজফ
অথনীবত
ি
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বফবএ বপ্রবরবভনাবয যীক্ষায ব ছু প্রস্তুবত থ র
*** বপ্রবরবভনাবয কফাি
ি ভা 
ি ্ ায়ায যীক্ষা নয়, থেপ াট-অপ ভা 
ি
থকয় া যায যীক্ষা৷ ১৯০ থকয় বপ্রবরবভনাবয া যা থম থা, ১২০
থকয় বপ্রবর া যা এ ই থা। অপ্রকয়াজনীয় ভা কি য ফাবত েভ বরবখত
বযক্ষায প্রস্তুবতয জনয ফযয় যকত াকযন।
*** প্রথকভ প্রবতকমাবগতা রুন বনকজয াকথই। ফভয়ই এই চযাকরঞ্জটা
বনন, গত ারক য ‘আবন’য চাইকত আজক য ‘আবন’ এবগকয় আকছন
ব না? থটা ভুরযায়ন রুন।
*** অকন বযেভ কয থপর যায চাইকত, ফুকঝশুকন বযেভ কয া
যা বাকরা। আনাক প্রকতয টা অাংক খুফ বার ব াংফা থভাটাভুঠট বার
যকত কফ। াকজই প্রস্তুবত থনয়ায ভয় আবন মা াকযন, শুধু থটায
উকযই ুকযা প্রকচষ্টা যা মাকফ মাকফ না। প্রবতঠট অাংক বার যায জনয
থরকগ ুন।
*** অকনক য ভ্রান্ত ধাযণা থাক , প্রথভফায বফবএ বদকয় পরতা ায়া মায়
না!
অকনক ই প্রথভফাথয যাডায কয়কছ। কথয াোঁচাবর, The 400 Blows, The
Catcher in the Rye, To Kill a Mockingbird, The Kite Runner-এ অভয
ৃঠষ্টগুবর থরখ কদয প্রথভফাকযযই থরখা।

আবন দুঠট বফলকয় দৃঠষ্ট যাখকত াকযন
১. থফাঝায থচষ্টা রুন, অনযযা মা াকয, থটা াযাটা আকদ দয ায ব না?
২. অনযয াকথ বনকজক তু রনা যা ফে কয গত ারক য আনায’য াকথ
আজক য আবন’থ তু রনা যকত াকযন।
*** গাইড ফইকয়য প্রশ্নগুবর মত থফব ম্ভফ, ভাধান কয থপরুন। মত থফব
প্রশ্ন ভাধান যকফন, প্রস্তুবত ততই বার কফ। ভকডর থটকস্টয ২-৩ টা ফই
াংগ্র কয প্রবতবদন অন্তত ২-৩ঠট ভকডর থটস্ট বদকত াকযন। ভকডর
থটস্টগুকরাকত এ টু ভ নম্বয থকর ভন খাযা যায দয ায থনই৷ আবন
ী জাকনন, তায থচকয় থফব গুরুত্বূণ ি র, আবন মা জাকনন তা তটা
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াকজ রাগাকত াযকছন৷ বার প্রস্তুবত থনয়ায চাইকত বার যীক্ষা থদয়াটা থফব
গুরুত্বূণ।ি
*** থ াবচাংকয় ব াংফা এবদ বদ থদাকদব না কয ফাায় ফক অকন
ভয় বদকয় াকানা রুন। বদকন অন্তত ১৫-১৬ ঘণ্টা াকানা যকত
াকযন।  র ঘুভ, বফোভ আয থঘাযাঘুবয কফ বফবএ যাডায য়ায কয,
এটা াং ল্প যকত াকযন।
*** ব্লাইন্ড থগযবাং কয কয ফ প্রকশ্নয উত্তয
ব ছুটা ইকন্টকর চুয়ার থগযবাং যকর থ ান
জজকযা ায়ায চাইকত ৩টা াকযি কয ১.৫
রুন ফুজি খাঠটকয়৷ পরবাকফ ফযথ য়াটা
ি
ব

যকত মাকফন না বুকর, তকফ
থদাল থনই৷ ৬টা প্রশ্ন থছক
ায়া অকন বাকরা৷ বুর
ন্তু ভস্ত ফকা এ টা বল্প৷

*** Competitive exam গুকরাকত বার
যায থক্ষকত্র প্রস্তুবতয চাইকত
আত্মবফশ্বা থফব াকজ রাকগ৷ I’m the best এই বাফটা বযক্ষায কর ধকয
যাখুন৷ এটা ভযাজজ এয ভকতা াজ কয!
৪১তভ বফবএ বপ্রবরবভনাবয প্রস্তুবত থ র: াধাযণ বফজ্ঞান
‘বফবএ প্রস্তুবত’ াধাযণ বফজ্ঞান অাংকয প্রস্তুবত থনয়ায ভয় আবন
বফজ্ঞাকনয ছাত্র ব াংফা ছাত্র না, এটা খকনই বাফকফন না। াধাযণ বফজ্ঞান
অাংঠটকত অফকরা যকর এ অাংক ভা 
ি
ভ াকফন। এ অাংঠটয
প্রশ্নগুবর এভনবাকফ যা য়, মাকত কয থমক ান ফযা গ্রাউকন্ডয বযক্ষাথী
এ ই ুবফধা ব াংফা অুবফধা ায়। াধাযণ বফজ্ঞান অাংকয জনয দুকটা বার
প্র ানীয অকন কফব প্রশ্ন থদয়া আকছ, এভন গাইড ফইকয়য ফ প্রকশ্নয
উত্তয বকখ থপরুন। াকথ এ টা জফ রুযকনয প্রশ্নগুবর ক থপরকত
াকযন। বপ্রবরবভনাবযয জনয মত থফব প্রশ্ন কফন, ততই রাব। বকরফা
থদকখ টব ধকয-ধকয থ ান থ ানটা দয ায, শুধু ইটু ু ই কফন।
গাইকড অকন ব ছু থদয়া থাক থমগুথরায থ ান দয াযই থনই। দুইটা
বরবখত যীক্ষায গাইড ফই থথক শুধু াংবক্ষপ্ত প্রশ্ন  টী াগুবর ক থপরুন;
খুফই াকজ রাগকফ। থায আয অন্তজাকর থথক াধাযণ বফজ্ঞান বনকয়
ব ছু াকানা কয বনকত াকযন।
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বপ্রবরবভনাবযয জনয বকফ কয ুন। আবন আভ খায়ায আকগ আকভয
তফজ্ঞাবন নাভ থজকন আভ থখকত াকযন। থ ান ভযা নাই। প্রবতবদকনয
ায থভাট ভকয়য এ -তৃতীয়াাং ভয় বযকটকনয জকনয বদকত াকযন। তকফ,
বফবএ বরবখত বযক্ষায ফ া না ক ২ ধযকনয া এই ভকয় থযবড
কয যাখকত াকযন:
***থম থম অাংগুকরা বপ্রবরয বকরফাকয াকথ বভকর, থগুকরা ক থপরুন।
*** াংবক্ষপ্ত প্রশ্ন, টী া, টি থনাট্, ফযা যণ  আযব ছু অাং ক
থপরকত াকযন।
*** থমফ অাংক বযক্ষাথীযা াধাযণত ভ নম্বয ায়, থ অাং গুকরা বার
যায থচস্টা যকফন।
বববসএস প্রস্তুবত ককৌেল
বপ্রবরবভনাবয বযক্ষায আকগয ১০ বদন মা

যকত াকযন

*** বফবএ বপ্রবরবভনাবয বযক্ষায আকগয ১০ বদকন অন্তত ১৬০ ঘণ্টা প্রস্তুবত
বনকত াযকফন।
*** ১০ বদকন ফাায় ৫০ থট ভকডর থটস্ট থদকফন।
*** বার ১টা বপ্রবরবভনাবয ডাইকজস্ট আয বফববন্ন বপ্রবরবভনাবয থস্পার াংখযা
ভাধান রুন।
*** বপ্রবরবভনাবযয প্রশ্নফযাাং আয ২টা জফ রুযন বযববন বদকত াকযন।
*** থভাফাইর থপান, ঠটবব, থপফু , ইকভা, বাইফায, থায়াটআ থথক দূকয
থা ু ন।
*** আকগয ১০ বদন  র ধযকনয থযপাকযন্স ফই া থথক বফযত থা কত
াকযন।
*** থফব-থফব প্রশ্ন কফন, আকরাচনা অাংটা ভ কফন।
*** বফজ্ঞান অাং শুধু বপ্রবরবভনাবযয প্রশ্নফযাাং আয জফ রুযন থথক
কত াকযন।
*** াঠটগবণত ফাকদ গাবণবত মুজিয ফাব গুবর প্রযা ঠট রুন।
*** ফাাংরা  ইাংকযজজ াবকতযয জনয শুধু য াযী চা বযয প্রশ্নগুবর ুন।
*** ফাাংরা  ইাংকযজজ ফযা যণ আকগ মা ককছন, শুধু থইটু ু ই আয
এ ফায ক বনন।
*** বূ কগার, বযকফ  দুকমাগ
ি ফযফস্থানা ভাধযবভক য াভাজজ বফজ্ঞান
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ফইঠট কত াকযন।
*** থম প্রশ্নগুবরয উত্তয অকন বদন ধকযই াকেন না, থগুবর বনকয় বাফা ফে
কয বদন।
*** গুগকর ‘ফাাংরা থডস্ক বফবএ প্রস্তুবত’ বরকখ াচি বদকয় বফবএ প্রস্তুবতয
আকডট তথয জানকত াযকফন।

৪১তভ বফবএ বপ্রবরবভনাবয প্রস্তুবত থ র
৪১তভ বফবএ বপ্রবরবভনাবয বযক্ষায আকগ থম ভয়টা আকছ, থটা
ঠঠ বাকফ াকজ রাগাকত াযকর বপ্রবরবভনাবয াকথ বভকর, বরবখত বযক্ষায
জনয এভন ব ছু ায বফলয় বপ্রবরবভনাবয’য জনয খুফ বার বাকফ প্রস্তুবত
থনয়া ম্ভফ। বপ্রবরবভনাবয কে বরবখত বযক্ষায াকাটি । বপ্রবরবভনাবযকত
উত্তীণ য়া
ি
শুধু বনকজয থমাগযতায উকযই বনবিয কয না, থবদকনয বাকগযয
উকয ব ছুটা বনবিয কয।
বপ্রবরবভনাবযকত া যাটা মতটা আনায বনকজয বনয়ন্ত্রকণয ফাইকয, বরবখত
বযক্ষায় বার যাটা ততটাই আনায বনকজয বনয়ন্ত্রকণয ভকধয। তাই খুফ
বকফ কয বপ্রবরবভনাবযয জনয প্রস্তুবত বনকত াকযন। অপ্রকয়াজকন ফাা
থথক থফয না কয় ফাায় অন্তত ১৪-১৫ ঘণ্টা াকানা যকত াকযন। থটা
য়ত এ
বদকন কফ না। থচষ্টা
রুন প্রবতবদকনয াকানায ভয়টা
ফাাকত। প্রবতবদন আকগয বদকনয চাইকত অন্তত ১৫ বভবনট কর থফব ুন।
এ টা ফ া থল যায টাকগটি ূযণ যকত াযকর বনকজক থছাটখাকটা
ব ছু উায বদন। মাকত আনায ায উৎা আয গবত থফক মায় ।
এ টা া কত-কত ক্লান্ত কয় থগকর অনয এ টা জ া াকত
বনন। আবন মা কত চান, ব ছু ভকয়য জনয থচাখ ফে কয ল্পনা রুন,
থটা কয় থগথর আনায আয আনায চাযাকয ভানুকলয থ ভন রাগকফ,
জীফনটা থ ভন কয ফদকর মাকফ ইতযাবদ। একত ায ক্লাবন্ত থ কট মাকফ
অকন খাবন। ভকনাকমাগ নষ্ট কয, এভন থ াকনাব ছু াকতয াকছ থা কর তা
দূকয যাখুন।
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