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সূচিপত্র:
ক্র: নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

চিষয়ের নাম
িাংলা ভাষা ও সাচিত্য
English Language and Literature
িাংলায়েশ চিষোিচল
আন্তর্জাচত্ক চিষোিচল
ভূয় াল (িাংলায়েশ ও চিশ্ব), পচরয়িশ ও দুয়্ জা ব্যিস্থাপনা
সাধারণ চিজ্ঞান
কচিউটার ও ত্থ্য প্রযুচি
াচণচত্ক যুচি
মানচসক েক্ষত্া
ননচত্কত্া, মূল্যয়িাধ ও সু-শাসন

পৃষ্ঠা নং
২
৩-৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
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িাংলা ভাষা ও সাচিত্য
পূণ জমান : ৩৫

ভাষা :
প্রয়ো -অপপ্রয়ো , িানান ও িাকয শুচি, পচরভাষা, সমার্ জক ও চিপরীত্ার্ জক শব্দ,
ধ্বচন, িণ জ, শব্দ, পে, িাকয, প্রত্যে, সচি ও সমাস
সাচিত্য :
ক. প্রািীন ও মধ্যযু
খ. আধুচনক যু (১৮০০-িত্জমান প্ জন্ত)

মান িণ্টন
১৫

০৫
১৫
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English Language and Literature
Total Marks: 35

PART- I : Language
A. Parts of Speech:
The Noun:
The Determiner
The Gender
The Number
The Pronoun
The Verb:
The Finite: transitive, intransitive
The Non-finite: participles, infinitives, gerund
The Linking Verb
The Phrasal Verb
Modals
The Adjective
The Adverb
The Preposition
The Conjunction
B. Idioms & Phrases:
Meanings of Phrases
Kinds of Phrases
Identifying Phrases
C. Clauses:
The Principal Clause
The Subordinate Clause:
The Noun Clause
The Adjective Clause
The Adverbial Clause & its types
D. Corrections:
The Tense
The Verb
The Preposition
The Determiner
The Gender
The Number
Subject-Verb Agreement
E. Sentences & Transformations:
The Simple Sentence
The Compound Sentence
The Complex Sentence
The Active Voice
The Passive Voice
The Positive Degree
The Comparative Degree
The Superlative Degree

Marks
Distribution
20
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F. Words:
Meanings
Synonyms
Antonyms
Spellings
Usage of words as various parts of speech
Formation of new words by adding prefixes and suffixes
G. Composition:
Names of parts of paragraphs/letters/applications
PART- II: Literature
H. English Literature:
Names of writers of literary pieces from Elizabethan period to
the 21st Century.
Quotations from drama/poetry of different ages

15
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িাংলায়েশ চিষোিচল
(BANGLADESH AFFAIRS)
পূণ জমান : ৩০
১. িাংলায়েয়শর র্াত্ীে চিষোিচল :
প্রািীনকাল িয়ত্ সম-সামচেক কায়লর ইচত্িাস, কৃচি ও সংস্কৃচত্। িাংলায়েয়শর স্বাধীনত্া সংগ্রাম ও মিান মুচিযুয়ির
ইচত্িাস: ভাষা আয়দালন; ১৯৫৪ সায়লর চনি জািন; ছে-েফা আয়দালন, ১৯৬৬; ণ অভুত্থান ১৯৬৮-৬৯; ১৯৭০
সায়লর সাধারণ চনি জািন; অসিয়্া আয়দালন ১৯৭১; ৭ মায়ি জর ঐচত্িাচসক ভাষণ; স্বাধীনত্া ঘ াষণা; মুচর্িন র
সরকায়রর ঠন ও কা্ জািচল; মুচিযুয়ির রণয়কৌশল; মুচিযুয়ি বৃিৎ শচিিয় রজ ভূচমকা; পাচকস্তানী িাচিনীর
আত্মসমপজণ এিং িাংলায়েয়শর অভুযেে।

মান িণ্টন
০৬

২. িাংলায়েয়শর কৃচষর্ সিে :
শস্য উৎপােন এিং এর িহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপােন ও ব্যিস্থাপনা।

০৩

৩. িাংলায়েয়শর র্নসংখ্যা, আেমশুমাচর, র্াচত্, ঘ াষ্ঠী ও উপর্াচত্ সংক্রান্ত চিষোচে।

০৩

৪. িাংলায়েয়শর অর্ জনীচত্ :
উন্নেন পচরকল্পনা ঘপ্রচক্ষত্ ও পঞ্চিাচষ জকী, র্াত্ীে আে-ব্যে, রার্নীচত্ ও িাচষ জক উন্নেন কমজসূচি, োচরদ্র্য চিয়মািন
ইত্যাচে।

০৩

৫. িাংলায়েয়শর চশল্প ও িাচণর্য :
চশল্প উৎপােন, পণ্য আমোচন ও রপ্তাচনকরণ, ায়মজন্টস চশল্প ও এর সাচি জক ব্যিস্থাপনা, নিয়েচশক ঘলন-ঘেন, অর্ জ
ঘপ্ররণ, ব্যাংক ও িীমা ব্যিস্থাপনা ইত্যাচে।

০৩

৬. িাংলায়েয়শর সংচিধান :
প্রস্তািনা ও নিচশিয, ঘমৌচলক অচধকারসি রাষ্ট্র পচরিালনার মূলনীচত্সমূি, সংচিধায়নর সংয়শাধনীসমূি।

০৩

৭. িাংলায়েয়শর রার্ননচত্ক ব্যিস্থা :
রার্ননচত্ক েলসমূয়ির ঠন, ভূচমকা ও কা্ জক্রম, ক্ষমত্াসীন ও চিয়রাধী েয়লর পারস্পচরক সিকজাচে, সুশীল সমার্
ও িাপ সৃচিকারী ঘ াষ্ঠীসমূি এিং এয়ের ভূচমকা।

০৩

৮. িাংলায়েয়শর সরকার ব্যিস্থা :
আইন, শাসন ও চিিার চিভা সমূি, আইন প্রণেন, নীচত্ চনধ জারণ, র্াত্ীে ও স্থানীে প্ জায়ের প্রশাসচনক ব্যিস্থাপনা
কাঠায়মা, প্রশাসচনক পুনচি জন্যাস ও সংস্কার।

০৩

৯. িাংলায়েয়শর র্াত্ীে অর্জন, চিচশি ব্যচিত্ব, গুরুত্বপূণ জ প্রচত্ষ্ঠান ও স্থাপনাসমূি, র্াত্ীে পুরস্কার, িাংলায়েয়শর
ঘখলাধুলাসি িলচিত্র, ণমাধ্যম-সংচিি চিষোচে।

০৩
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আন্তর্জাচত্ক চিষোিচল
(INTERNATIONAL AFFAIRS)
পূণ জমান : ২০
মান িণ্টন
০৪

১.

নিচশ্বক ইচত্িাস, আঞ্চচলক ও আন্তর্জাচত্ক ব্যিস্থা, ভূ-রার্নীচত্।

২.

আন্তর্জাচত্ক চনরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীে ক্ষমত্া সিকজ।

০৪

৩.

চিয়শ্বর সাম্প্রচত্ক ও িলমান টনাপ্রিাি।

০৪

৪.

আন্তর্জাচত্ক পচরয়িশ ত্ ইসুয ও কূটনীচত্।

০৪

৫.

আন্তর্জাচত্ক সং ঠনসমূি এিং নিচশ্বক অর্ জননচত্ক প্রচত্ষ্ঠানাচে।

০৪
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ভূয় াল (িাংলায়েশ ও চিশ্ব), পচরয়িশ ও দুয়্ জা ব্যিস্থাপনা
(GEOGRAPHY, ENVIRONMENT AND DIGESTER MANAGEMENT)
পূণ জমান : ১০
মান িণ্টন
০২

১.

িাংলায়েশ ও অঞ্চলচভচত্তক ঘভৌয় াচলক অিস্থান, সীমানা, পাচরয়িচশক, আর্ জ-সামাচর্ক ও ভূ-রার্ননচত্ক
গুরুত্ব

২.

অঞ্চলচভচত্তক ঘভৌত্ পচরয়িশ (ভূ-প্রাকৃচত্ক), সিয়ের িণ্টন ও গুরুত্ব।

০২

৩.

িাংলায়েয়শর পচরয়িশ : প্রকৃচত্ ও সিে, প্রধান িযায়লঞ্জসমূি।

০২

৪.

িাংলায়েশ ও নিচশ্বক পচরয়িশ পচরিত্জন: আিিাওো ও র্লিায়ু চনোমকসমূয়ির ঘসক্টরচভচত্তক (ঘ্মন
অচভিাসন, কৃচষ, চশল্প, মৎস্য ইত্যাচে) স্থানীে, আঞ্চচলক ও নিচশ্বক প্রভাি।

০২

৫.

প্রাকৃচত্ক দুয়্ জা ও ব্যিস্থাপনা : দুয়্ জায় র ধরন, প্রকৃচত্ ও ব্যিস্থাপনা।

০২
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সাধারণ চিজ্ঞান
(GENERAL SCIENCE)
পূণ জমান : ১৫
ঘভৌত্ চিজ্ঞান :
পোয়র্ জর অিস্থা, এটয়মর ঠন, কাি জয়নর িহুমুখী ব্যিিার, এচসড, ক্ষার, লিণ, পোয়র্ জর ক্ষে, সািায়নর কার্, ঘভৌত্
রাচশ এিং এর পচরমাপ, ঘভৌত্ চিজ্ঞায়নর উন্নেন, ঘিৌম্বকত্ব, ত্রঙ্গ এিং শব্দ, ত্াপ ও ত্াপ চত্ চিদ্যা, আয়লার প্রকৃচত্,
চস্থর এিং িল ত্চিৎ, ইয়লকট্রচনক্স, আধুচনক পোর্ জচিজ্ঞান, শচির উৎস এিং এর প্রয়ো , নিােনয়্াগ্য শচির উৎস,
পারমাণচিক শচি, খচনর্ উৎস, শচির রূপান্তর, আয়লাক ্ন্ত্রপাচত্, ঘমৌচলক কণা, ধাত্ি পোর্ জ এিং ত্ায়ের
ঘ্ৌ সমূি, অধাত্ি পোর্ জ, র্ারণ-চির্ারণ, ত্চিৎ ঘকাষ, অনর্ি ঘ্ৌ , নর্ি ঘ্ৌ , ত্চিৎ ঘিৌম্বক, ট্রান্সফরমার, এক্সয়র,
ঘত্র্চিেত্া ইত্যাচে।

মান িণ্টন
০৫

র্ীি চিজ্ঞান:
পোয়র্ জর র্ীিচিজ্ঞান-চিষেক ধমজ, টিসুয, ঘর্য়নটিকস, র্ীিনিচিত্রয, এচনম্যাল ডাইভারচসটি, প্লান্ট ডাইভারচসটি,
জ এিং অ ান
জ চসয়েম, সায়লাক সংয়িষণ, ভাইরাস, ব্যাকয়টচরো, জুয়লাচর্কযাল নয়মনয়েিার,
এচনম্যাল টিসুয, অ ান
ঘিাটাচনকযাল নয়মনয়েিার, প্রাচণর্ ৎ, উচিে, ফুল, ফল, রি ও রি সঞ্চালন, রিিাপ, হৃেচপণ্ড এিং হৃেয়রা , স্নায়ু
এিং স্নায়ুয়রা , খাদ্য ও পুচি, চভটাচমন, মাইয়ক্রািায়োলচর্, প্লান্ট চনউয়ট্রশন, পরা ােন ইত্যাচে।

০৫

আধুচনক চিজ্ঞান:
পৃচর্িী সৃচির ইচত্িাস, কসচমক ঘর, ব্লাক ঘিাল, চিয় র কণা, িাচরমণ্ডল, টাইড, িায়ুমণ্ডল, ঘটকয়টাচনক ঘপ্লট,
সাইয়োন, সুনাচম, চিিত্জন, সামুচদ্র্ক র্ীিন, মানিয়েি, ঘরায় র কারণ ও প্রচত্কার, সংক্রামক ঘরা , ঘরা র্ীিাণুর
র্ীিনধারণ, মা ও চশশু স্বাস্থয, ইমুযনাইয়র্শন এিং ভযাকচসয়নশন, এইিআইচভ, এইডস, টিচি, ঘপাচলও, ঘর্াোর-ভাটা,
জ
এচপকালিার, ঘসচরকালিার, চপচসকালিার, িটিকালিার,
ডায়োড, ট্রানচর্ের, আইচস, আয়পচক্ষক ত্ত্ত¡, ঘফাটন কণা
ইত্যাচে।

০৫

SYLLABUS FOR BCS PRELIMINARY TEST
9

কচিউটার ও ত্থ্য প্রযুচি
(COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY)
পূণ জমান : ১৫
কচিউটার :
 কচিউটার ঘপচরয়ফরালস (Computer Peripherals): চক-ঘিাড জ (Keyboard), মাউস
(Mouse), ওচসআর (OCR) ইত্যাচে;
 কচিউটায়রর অঙ্গসং ঠন (Computer Architecture): চসচপইউ (CPU), িাড জ চডস্ক (Hard
Disk, এএলইউ (ALU) ইত্যাচে;
 কচিউটায়রর পারঙ্গমত্া (Computer Performance);
 নেনচদন র্ীিয়ন কচিউটার (Computer in Practical Fields): কৃচষ, ঘ্া ায়্া , চশক্ষা,
স্বাস্থয, ঘখলাধুলা ইত্যাচে;
 কচিউটায়রর নম্বর ব্যিস্থা (Number Systems of Computer);
 অপায়রটিং চসয়েমস (Operating Systems);
 এময়িয়ডড কচিউটার (Embedded Computer);
 কচিউটায়রর ইচত্িাস (History of Computer);
 কচিউটায়রর প্রকারয়ভে (Types of Computers);
 কচিউটার ঘপ্রাগ্রাম (Computer Program): ভাইরাস (VIRUS), ফাোরওোল (Firewall)
ইত্যাচে;
 ঘডটায়িইস চসয়েম (Database System)।
ত্থ্যপ্রযুচি :
 ই-কমাস জ (E-Commerce);
 ঘসলুলার ডাটা ঘনটওোকজ (Cellular Data Network): টুচর্ (2G), চিচর্ (3G), ঘফারচর্ (4G),
ওোইম্যাক্স (Wimax) ইত্যাচে;
 কচিউটার ঘনটওোকজ (Computer Network): ল্যান (LAN), ম্যান (MAN), ওোই-ফাই
(WiFi), ওোইম্যাক্স (Wimax) ইত্যাচে;
 নেনচদন র্ীিয়ন ত্থ্যপ্রযুচি (Information Technologies in Practical Fields);
 স্মাট জয়ফান (SmartPhone);
 ওোর্ল্জ ওোইড ওয়েি (World Wide Web - WWW);
 ইন্টারয়নট (Internet);
 চনত্য প্রয়োর্নীে কচিউটিং প্রযুচি Daily-Use Computing Technology): ই-ঘমইল (Email), ফযাক্স (Fax) ইত্যাচে;
 োেন্ট-সাভজার ম্যায়নর্য়মন্ট (Client-Server Management);
 ঘমািাইল প্রযুচির নিচশিযসমূি (Mobile Features);
 ত্থ্যপ্রযুচির িি প্রচত্ষ্ঠান ও ত্ায়ের ঘসিা/ত্থ্যসমূি (Tech-Giants Services & News): গু ল
(Google), মাইয়ক্রাসফট (Microsoft), আইচিএম (IBM) ইত্যাচে;
 োউড কচিউটিং (Cloud Computing);
 ঘসাশ্যাল ঘনটওোচকজং (Social Networking): ঘফসবুক (Facebook), টুইটার
(Instagram), ইন্সটাগ্রাম (Twitter) ইত্যাচে;
 ঘরািটিক্স (Robotics);
 সাইিার অপরাধ (Cyber Crime)।

মান িণ্টন
১০

০৫
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াচণচত্ক যুচি
(MATHEMATICAL REASONING)
পূণ জমান : ১৫

মান িণ্টন
০৩

১.

িাস্তি সংখ্যা, ল.সা.গু, .সা.গু, শত্করা, সরল ও ঘ্ৌচ ক মুনাফা, অনুপাত্ ও সমানুপাত্, লাভ ও ক্ষচত্ ।

২.

িীর্ াচণচত্ক সূত্রািচল, িহুপেী উৎপােক, সরল ও চিপেী সমীকরণ, সরল ও চিপেী অসমত্া, সরল
সিসমীকরণ ।

০৩

৩.

সূিক ও ল াচরেম, সমান্তর ও গুয়ণাত্তর অনুক্রম ও ধারা ।

০৩

৪.

ঘরখা, ঘকাণ, চত্রভুর্ ও িতুভুজর্ সংক্রান্ত উপপাদ্য, চপর্ায় ারায়সর উপপাদ্য, বৃত্ত সংক্রান্ত
পচরচমচত্- সরলয়ক্ষত্র ও নিস্তু ।

৫.

ঘসট, চিন্যাস ও সমায়িশ, পচরসংখ্যান ও সম্ভাব্যত্া ।

উপপাদ্য,

০৩
০৩
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মানচসক েক্ষত্া
(MENTAL ABILITY)

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

পূণ জমান : ১৫
ভাষা ত্ ঘ্ৌচিক চিিার (Verbal Reasoning)
সমস্যা সমাধান (Problem Solving)
িানান ও ভাষা (Spelling and Language)
্াচন্ত্রক েক্ষত্া (Mechanical Reasoning)
স্থানাঙ্ক সিকজ (Space Relation)
সংখ্যা ত্ ক্ষমত্া (Numerical Ability)

SYLLABUS FOR BCS PRELIMINARY TEST
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ননচত্কত্া, মূল্যয়িাধ ও সু-শাসন
(ETHICS, VALUES & GOOD GOVERNANCE)

পূণ জমান : ১০






Definition of Values and Good Governance;
Relation between Values and Good Governance;
General Perception of Values and Good Governance;
Importance of Values and Good Governance in the life of an individual as a
citizen as well as in the making of society and national ideals;
 Impact of Values and Good Governance in national development;
 How the element of Good Governance and Values can be established in society in
a given social context;
 The benefit of Values and Good Governance and the cost society pays adversely
in their absence.

