
�ম মিফজ টু মাশরািফঃ ছাি�শ �ে� িবিসএস ��িত 
 
ি�য় পাঠক, িবিসএস পরী�া িনেয় েদেশর ল� ল� মানুেষর আ�েহর েকান সীমা পিরসীমা েনই। দহুাজার দশ 
সােল চাকুিরেত েযাগদােনর পর এই পাঁচ বছের িবিচ� সব �ে�র স�ু�ীন হেয়িছ িবিসএস পরী�া িনেয়, িলেখিছ 
ডজন খােনক আিটর্ েকল।আজেক এই িবশাল আিটর্ েকল িদেয় েচ�া করব িবগত পাঁচ বছের অিজর্ ত যাবতীয় 
�ােনর সংি�� রপ এখােন �কাশ করেত।আিম ধের িনি� িবিসএস পরী�া স�েকর্  �াথ�র িব�ুমা� �ান 
েনই।এখােন পাঁচিট েসকশেন েমাট ছাি�শিট �ে�র উত্তর েদবার মাধয্েম আিম “মিফজ” কয্াি�েডটেক “মাশরািফ” 
বানােত েচ�া করব।�েসসটা হেব এরকমঃ  
  

 
 
এই আিটর্ েকেল েমাট পাঁচিট অংশ থাকেব, �িতটা অংেশর অধীেন পাঁচিট কের েমাট পঁিচশিট ��। সবর্েশষ একটা 
�� হেব েবানাস, েযটার মাধয্েম আিম আমার িবিসএস সং�া� যাবতীয় �ােনর সারত� বেল েদব।এই আিটর্ েকল 
পড়েত যাঁেদর সময় েনই, েসাজা ২৬ ন�র �ে� চেল যান!  
বািকেদর জেনয্ বলিছ, ধের রাখুন! এবার আসুন েদিখ পাচঁটা অংশ িক িক। ইে� কের ন�র িদেয় আলাদা 
কের িদলাম যােত আপনারা যার েয েসকশন �েয়াজন েস েসকশােন �ত চেল েযেত পােরনঃ  
 

 



িবিসএস পরী�া িকঃ  
 
১) িবিসএস পরী�া িজিনসটা িক? খায় না মাথায় েদয়?  
উত্তরঃ িবিসএস এর পুেরা অথর্ হে� বাংলােদশ িসিভল সািভর্ স, আর িবিসএস পরী�া হে� এই িসিভল সািভর্ েস 
েঢাকার জেনয্ েয পরী�া েসটা।  
 
২) িসিভল সািভর্ স িজিনসটা িক?  
উত্তরঃ িসিভল সািভর্ স হে� সরকারী চাকুির। েয েকান েদেশ সরকারী চাকুির েমাটামুিট দ ুভােগ িবভ�ঃ 
িমিলটাির আর িসিভল। িমিলটাির বলেত আিমর্, েনিভ, এয়ারেফাসর্ েবাঝায়, আর িসিভল সািভর্ স বলেত �শাসন(মােন 
যারঁা ময্ািজে�ট, েজলার িডিস, ম�নালেয়র সিচব এসব হন), পুিলশ, টয্া� , পররা�, কা�মস , অিডট , িশ�া 
ইতয্ািদ ২৯ িট সািভর্ সেক েবাঝায়। এছাড়া জিুডিশয়াল সািভর্ স আেছ, িবিভ� �ায়�শািসত �িত�ান আেছ, 
িব�িবদয্ালেয়র িশ�ক আেছ- তাঁেদর এ আিটর্ েকল েথেক বাদ েদয়া হেয়েছ।  
 
৩) কয্াডার মােন িক? 
উত্তরঃ কয্াডার মােন হে� েকান সুিনিদর্� কাজ করার জেনয্ িবেশষ ভােব �িশ�ণ�া� একিট দল।সরকারী 
চাকুিরর সুিনিদর্� দািয়� পালন করেত িনেয়াগ�া�েদর িবেশষ �িশ�ণ িদেয় গেড় েতালা হয়, তাই এেদর িসিভল 
সািভর্ স কয্াডার বা িবিসএস কয্াডার বলা হয়। উে�খয্, এর সােথ িব�িবদয্ালেয়র অ�ধারী স�াসী বা দলীয় 
কয্াডােরর েকান স�কর্  েনই।    
 
৪) িবিসএস অিফসারেদরেক �থম ে�নীর েগেজেটড অিফসার বলা হয় েকন?  
উত্তরঃ বাংলােদশ সরকােরর চাকুিরেত চারিট ে�নী আেছ, যার সেবর্া� ে�নীটােক বলা হয় �থম ে�নী বা ফা�র্  
�াস। এেদর িনেয়ােগর সময় সরকারী েগেজট বা িব�ি� েবর হয়, �য়ং ে�িসেড� এেদর িনেয়াগ িদেয় 
থােকন।সামি�ক িদক িবেবচনায় মান মযর্াদা, দািয়�-কতর্ েবয্র পিরিধ এবং সুেযাগ সুিবধার িদক িদেয় �থম 
ে�নীর েগেজেটড অিফসারগণ তুলনামূলক ভােলা অব�ােন থােকন।  
 
৫) কয্াডার কত �কার? 
উত্তরঃ িবিসএস কয্াডার মলূতঃ দইু �কার। েজনােরল ( পুিলশ, এডিমন, পররা� ইতয্ািদ) এবং েটকিনকাল ( 
িশ�া, �া�য্, কৃিষ, সড়ক ও জনপদ ইতয্ািদ)। েজনােরল কয্াডাের েয েকউ েয েকান সাবেজ� েথেক পরী�া 
িদেয় চাকুির করেত পােরন, িক� েটকিনকাল কয্াডাের চাকুির করেত হেল িনিদর্� িবষেয় িশ�াগত েযাগয্তা থাকা 
লাগেব। েযমন , এমিবিবএস িডি� ছাড়া েকউ সরকারী ডা�ার হেয় চাকুির করেত পারেবন না।   
 
 
 
কােদর জনয্ িবিসএস পরী�া?  
 
৬) িবিসএস পরী�া েদবার েযাগয্তা িক?  
উত্তরঃ বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব, িনিদর্� বেয়সসীমার েভতের বেয়স থাকেত হেব, েয েকান িবষেয় চার 
বছেরর অনাসর্ বা সমমােনর িডি� থাকেত হেব।িতন বছেরর অনাসর্ ও এক বছেরর মা�াসর্ করা �াথ�রাও 
পরী�া িদেত পারেবন।িবেদেশ পড়ােশানা করা ছা�ছা�ীরাও িশ�া ম�নালয় েথেক তােদর িডি� বাংলােদেশর চার 
বছেরর িডি�র সমান- এই সািটর্ িফেকট েদিখেয় পরী�ায় অংশ�হণ করেত পারেবন। িব�ািরত জানেত আিটর্ েকেলর 
েশেষ এবছেরর িবিসএস পরী�ার সাকুর্ লােরর িল� েযাগ কের িদেয়িছ, েদেখ িনন। 
http://www.jobscircular.com/attachments/article/222/36th%20BCS%20Exam%20Circular%20201
5.pdf  
  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jobscircular.com%2Fattachments%2Farticle%2F222%2F36th%2520BCS%2520Exam%2520Circular%25202015.pdf&h=AAQEy48UL&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jobscircular.com%2Fattachments%2Farticle%2F222%2F36th%2520BCS%2520Exam%2520Circular%25202015.pdf&h=AAQEy48UL&s=1


৭) ভাইয়া আিম েতা ডা�ার/ইি�িনয়ার/আিকর্ েট�/ েসে�ালিজ�। আিম িক িবিসএস পরী�া িদেয় পিুলশ, 
িডে�াময্াট, টয্া� অিফসার ইতয্ািদ হেত পারব? নািক আিম ডা�ার বেল আমােক �া�য্ সািভর্ েসই েযেত 
হেব? 
উত্তরঃ অবশয্ই পারেবন। েকান েকান ে�ে� আপনার এই েটকিনকাল িডি� িবশাল সুিবধা বেয় আনেব। েযমন, 
আপিন যিদ ডা�ার হেয় পুিলেশ েযাগদান কেরন, েসে�ে� ইউ এন িমশন গেলােত আপনােক িনেয় কাড়াকািড় 
পেড় যােব।আপিন েযমন এক িদক িদেয় পুিলেশর �ধানও হেয় েযেত পােরন, আেরক িদক িদেয় ডা�াির 
�য্াকিটসও করেত পারেবন অনুমিত সােপে�। আপিন ইি�িনয়ার হেল পুিলেশ িবিভ� েটকিনকাল �াইেমর ে�িনং 
এ আপনােক �াধানয্ েদয়া হেব। বহ ডা�ার ইি�িনয়ার আেছন যারা েটকিনকাল কয্াডাের না িগেয় সিচব, 
রা�দতূ ইতয্ািদ হেয়েছন। ইংেরিজ পেড়েছন বেলই েশক�ীয়ার হেত হেব, এই ধারণা মাথা েথেক েঝেড় েফলনু।  
 
৮ ) ভাইয়া, আিম েতা �াইেভট িব�িবদয্ালয়, জাতীয় িব�িবদয্ালয় , িবেদশী িব�িবদয্ালয়, মফ�েলর িডি� 
কেলজ , ম�ল�েহর এিলেয়ন একােডিম এসব জায়গা েথেক পড়ােশানা কেরিছ। আিম িক িবিসএস পরী�া 
িদেত পারব? 
উত্তরঃ ভাই, আপিন েযখােনই পেড়ন না েকন, আপনার যিদ লাইেফ একটার েবিশ থাডর্  �াস না থােক এবং 
আপিন যিদ ৬ ন�র �ে� বলা িশ�াগত েযাগয্তা পূরণ কের থােকন- আপিন পরী�া িদেত পারেবন।ইংিলশ 
িমিডয়ােমর/মা�াসার ছা�ছা�ীরাও পরী�া িদেত পারেবন। আপনার �িত�ান না, পরী�ার খাতায় আপিন িক 
িলখেছন তার উপর িনভর্ র করেব আপিন চাকুির পােবন িক পােবন না। 
 
৯) ভাইয়া, িসিভল সািভর্ েসর েমিডেকল েট� েকমন হয়? পিুলেশর েমিডেকল েট� িক আিমর্র মত হয়? এই 
েমিডেকল েটে� িক বাদ পড়ার স�াবনা থােক?  
উত্তরঃ িসিভল সািভর্ েসর েমিডেকল েট� এেকবােরই সাধারণ এবং েবিসক হয়,েয েকান সরকারী হাসপাতােল 
িগেয় ডা�ারেক িজ�াসা করেলই জানেত পারেবন।আপনার যিদ অিত গরতর েকান সমসয্া না থােক, েসে�ে� 
বাদ পড়ার স�াবনা েনই। পুিলেশর েমিডেকল েট� বািক সব কয্াডারেদর মতই হয়, আলাদা না। শধুমা� 
উ�তা আর ওজেন পাথর্কয্ আেছ িকছুটা, েযটা আপনােদর সুিবধােথর্ নীেচর ছিবেত িদেয় িদলামঃ পুিলেশর ে�ে� 
েচােখর িনয়ম হে�, আপনার েচাখ যাই েহাক না েকন-, যিদ চশমা পরার পর েসটা ৬হয় তাহেল েকান  ৬/
সমসয্া েনই। 
 

 
 
  



১০) ভাইয়া, শেনিছ অনাসর্ কমি�ট না কেরও িবিসএস পরী�া েদয়া যায়, এটা িক সিতয্? 
উত্তরঃ না, অনাসর্ না কের পরী�া েদয়া যায়না। তেব িব�ি�েত উে�িখত তািরেখর মেধয্ অনাসর্ এর সব 
পরী�া েশষ হেয়েছ িক� েরজা� েদয়া বািক আেছ- এরকম হেল িবভাগীয় পরী�ার �ধােনর কাছ েথেক 
সািটর্ িফেকট িনেয় পরী�া েদয়া যায়। পরবত�েত ভাইভার সময় মলূ সািটর্ িফেকট িনেয় েযেত হয়।এ বয্াপাের 
িব�ি�েত িব�ািরত েলখা আেছ, আিটর্ েকেলর েশেষ েদয়া িলে� ি�িক কের পেড় িনন।  
 
 
 
েকান সািভর্ েস ঢুকেবন? 
  
১১) ভাইয়া, কয্াডার চেয়স িকভােব েদব? েকান সািভর্ স আমার জেনয্ ভাল হেব? উত্তরঃ আমার অেনক আেগ 
বানােনা একটা িল� িদই আেগঃ https://bcspreparation.wordpress.com/ উপেরর িলে� িগেয় “শরর কথা” 
অংেশর এক েথেক সাত ন�র পেয়� পড়ুন, বুেঝ যােবন িকভােব কয্াডার চেয়স িদেত হেব। েবানাস িহেসেব 
পােবন পুিলশ কয্াডার স�েকর্  িব�ািরত। এবার সুজন েদবনাথ ভাই( িবিসএস ফেরন সািভর্ স- ২৮তম বয্াচ) 
এর একটা িল� েদইঃ http://www.bcstips.com/2014/12/blog-post_14.html এই িলে� েগেল িবিভ� কয্াডার 
স�েকর্  সংি�� বণর্না পােবন। 
 
১২) ভাইয়া, কয্াডার চেয়স িক বদলােনা যায়? 
উত্তরঃ না, একবার ফমর্ জমা েদবার পর েসই কয্াডার চেয়স বদলােনার সুেযাগ েনই। তেব েকউ েকউ পেরর 
বার আবার িবিসএস িদেয় পছে�র কয্াডাের েকায়ািলফাই কের েসটােত চেল িগেয়েছন। 
  
১৩) ভাইয়া, কয্াডার চেয়েসর উপর িসেলকশন িকভােব হয়? 
উত্তরঃ আপিন �থম, ি�তীয় তৃতীয় এভােব দশ বােরাটা চেয়স িদেলন। পরী�ায় আপনার �া� ন�র এবং 
আপনার কয্াডার চেয়েসর পছ��েমর উপর িনভর্ র কের আপনােক েকান িনিদর্� কয্াডাের িসেল� করা হেব। 
আপনার পরী�ায় �া� ন�র এখােন মূল ভূিমকা পালন করেব। ধরা যাক, আপনার �থম পছ� পুিলশ, 
আেরকজেনর �থম পছ� ফেরন সািভর্ স, ি�তীয় পছ� পুিলশ। ি�তীয়জন যিদ ফেরন সািভর্ স না পায় িক� 
আপনার েচেয় ওর না�ার েবিশ থােক- তাহেল ি�তীয় পছ� হওয়া সে�ও েস আপনার আেগ পুিলশ পােব। 
  
১৪) কতগেলা কয্াডার চেয়স েদব? এ �ে�র উত্তের আমার অ�জ ও সহকম� ফেরন সািভর্ স অিফসার সুজন 
েদবনােথর কথা সরাসির িলখিছ- 
“আমার অিভমত হল - েযই চাকিরগেলা হেল আপিন অবশয্ই করেবন, শধু েসগেলাই চেয়স িদন। এে�ে� ২টা 
ইসুয্। (১) যারা িবিসএেস েয েকান কয্াডার হেলই চাকির করেবন, তাঁরা সাকুর্ লার েদেখ েযগেলােত এ�াই 
করেত পারেবন, সবগেলা চেয়স িদেয় িদন। (২) আর যারা মেন কেরন - কেয়কটা কয্াডার না হেল আসেলই 
চাকির করেবন না, তাঁরা ি�স অনয্ কয্াডার চেয়স িদেয়ন না। চাকির হল আর আপিন জেয়ন করেলন না বা 
িকছুিদন পের েছেড় িদেলন, েসটা সবার জনয্ খারাপ। েদেশর জনয্ও খারাপ।  
তখন আমার ২৮-তম এর ফাইনাল েরজা� ও েমিডেকল হেয় েগেছ। িক� েগেজট তখনও হয়িন। েসই সময় 
২৯-তম িবিসএেসর ভাইভা শর হেয় েগল। এখন ২৮ আর ২৯ দেুটােতই আমার ফা�র্  চেয়স ফেরন। আিম 
২৯-তেমর ভাইভা িদেতই েগলাম না। ভাবলাম - একটা েপা� ন� করব েকন। আমার পিরিচত েবশ 
কেয়কজনেক েদখলাম - ২৮তেম ফা�র্  চেয়স েপেয়ও আবার ২৯-এ ভাইভা িদেলন। বলেলন, তখনও েগেজট 
হয়িন। কী হয় িকছু বলা যায় না। ির� েতা আেছই। যাই েহাক, তাঁরা েবিশ সতকর্ তামলূকভােব এটা কেরেছন। 
বয্ি�গতভােব এটা েদােষর নয়। আইনিস�ও বেট। িক� েযটা হেয়েছ, অেনেকই ২বার চাকির েপেয়েছ। আর 
ি�তীয়বার জেয়ন কেরিন। েস েপা�গেলা ফাঁকা েগেছ। িকছু নািক েকাটা েথেক পুরণ কেরেছ। এেত সরকােরর 
�েয়াজন থাকা সে�ও অেনক েপা� খািলই েথেকেছ। আর িকছু েযাগয্ েলাক চাকির পায়িন। হয়েতা তাঁেদর 
বয়স চেল েগেছ। তাই আপিন েয চাকিরটা েপেল আসেলই করেবন, শধু েসটাই চেয়স িদন। তেব যারা কয্াডার 
েচ� করেত আবার পরী�া িদে�ন, তাঁেদর জনয্ িঠকই আেছ”। 
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১৫) সাকুর্ ল া ের েকান একটা কয্াডাের অ� ক’টা েপা� আেছ। েতা েসটা িক চেয়েস িদব?  
এ ��টাও সরাসির সুজন েদবনােথর ভাষায় উত্তর িদি�ঃ   
“আমার ২৮-তম িবিসএস-এর চেয়স িনধর্ারণ করেত িগেয় েদিখ অিডেট মা� ২/৩ েপা�। েতা ব�ু বলল, 
এটা চেয়েসই িদেব না। েকাটা বাদ িদেল ১/২ েপা� - েসটা চেয়েস িদেয় কী হেব? এটা এেকবােরই ভুল কথা। 
েপা� েবিশ থাক আর কম থাক িনেজ েযই চাকিরটা আেগ করেত চান েসভােবই চেয়স িদন। আর েপা� 
পরবত�েত বাড়ােত বা কমােত পাের। সাধারণত কমায় না। কখনও কখনও বাড়ায়। তাই েযসব কয্াডােরর 
সাকুর্ লার হেয়েছ, েসগেলােত আপনার পছ�মত িসিরয়ােল চেয়স িদেয় িদন।“ 
  
১৬) ভাইয়া আমার েকান গাইডলাইন েনই, আিম জািনই না িকভােব শর করেত হেব। িক করেত পাির?উত্তরঃ 
এেকবাের সিঠক জায়গােত এেসেছন। শর করন আমার এই েলখািট িদেয়-  
http://tinyurl.com/o6cwaqj  
িবিসএস পরী�ার ি�িলিমনাির, িরেটন এবং ভাইভা িনেয় ২০১০ েথেক ২০১২ সােলর মাঝামািঝ সমেয় েলখা ২৫ 
পৃ�ার এ ডকুেম�িট আপনােক এেকবাের শূনয্ েথেক িকভােব ��িত েনেবন েস িবষেয় �াথিমক �ান েদেব। 
  
আমার �ে�য় বড়ভাই সুজন েদবনাথ পিরবিতর্ ত ি�িল িসেলবাস িনেয় একিট চমৎকার েনাট িলেখেছন। এবােরর 
ি�িল পরী�াথ�েদর জেনয্ এিট মা� রীডঃ 
http://tinyurl.com/q4obnds 
এবার িবিসএস পরী�ায় সারােদেশ �থম হওয়া আমার �াতৃ�িতম ব�ু সুশা� পােলর েফসবুক েনাটেসর িল� 
িদইঃ 
https://www.facebook.com/sushanta.iba/notes?pnref=lhc  
এখােন িবিভ� িবষেয় েদড়শ েনাট আেছ, ও অসাধারণ েলখক। এর মেধয্ যতগেলা েনাট িবিসএস ��িত ও 
কয্ািরয়ার আ�া িনেয় পােবন, �েতয্কটা পেড় েফলনু। আিম কেয়কটার ছিব িদলামঃ  
 

 
 
মেন রাখেবন, িবিসএস পরী�ার ��িতেত সুশা� পালই েশষ কথা। 
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১৭) ভাইয়া, েকািচং করাটা িক জররী?  
উত্তরঃ এ বয্াপাের আবারও সুজন ভাইেয়র �রন িনইঃ"�থেমই বিল আিম ি�িল, িরেটন বা ভাইভা েকান িকছুর 
জনয্ই েকািচং কির নাই, তেব ব�ুেদর কাছ েথেক িকছু েকািচং টাইেপর ময্ােটিরয়াল েজাগাড় কেরিছলাম। যিদও 
পের একািধক েকািচং দীঘর্িদন ধের আমার নাম ও ছিব তাঁেদর ে�াসেপকটােস িদেয় েগেছ, েকন িদে� জানেত 
চাইেল মাপ েচেয়েছ িক� পেরর বছর আবার িদেয়েছ। যাই েহাক – আপনােক আেগর �� এবং িসেলবাস েদেখ 
ি�পােরশান িনেত হেব। তােত আপিন েকািচং করন আর নাই করন। েকািচংেয় িকছু েরডীেমইড িজিনস 
(েলকচার িশট টাইেপর) েদয়া হয় আর পরী�া বা মেডল েট� েনয়া হয়। এ দেুটা িজিনস িকছুটা হেলও 
আপনােক সাহাযয্ করেব। আর পড়ােনা বা েশখােনা েসটা পাওয়া যায় খুব সামানয্। �িতটা েকািচংেয়ই দ’ুএকজন 
ভাল িশ�ক আেছ যােদর �ােশ আপিন িকছু পােবন আর বািক �াশগেলা েথেক িকছুই েশখার েনই। িবেশষ� 
ভাব িনেয় মােকর্ িটং চাপাবািজ চেল। . এখন আিস আপিন িডিসশান পেয়ে� আসেবন িকভােব? আিম আেগই 
বেলিছ দটুা লাভ – ১.ময্ােটিরয়াল, ২. মেডল েট�। এখন েদখুন আপিন এ দেুটা িজিনস িনেজ িনেজ করেত 
পারেবন িকনা। পারেল েকািচংেয়র দরকার েনই। আর না পারেল েকািচং করন। ময্ােটিরয়াল এখন বাজাের, 
ই�ারেনেট িবিভ� শটর্  েটকিনক সবই পাওয়া যায়, এগেলা েজাগাড় করন। এরপর েদখুন, আপিন িনেজ িনেজ 
পড়ার জনয্ সময় িদেত পারেছন িকনা। ব�ুেদর সােথ �েপও পড়েত পােরন। সােথ মেডল েটে�র গাইড ও 
কাের� এেফয়াসর্ েথেক মেডল েট� িদন। এগেলা যিদ িনেজ িনেজ করেত পােরন, তাহেল েকািচংেয়র দরকার 
েনই। আর সময় িদেত ই�া না করেল েকািচং করন। েকািচংেয় েযেহতু পয়সা িদেবন, তাই একটা মানিসক 
চািহদা থাকেব আর পরী�ার পিরেবশ িমেল িকছু সময় ি�পােরশােনর জনয্ই বয্য় হেব। এেত িকছুটা লাভ হেব। 
. তেব েকািচংেয় ভিতর্  হেয়ই যিদ ভােবন, আপনার কাজ েগেছ, তাহেলই ধরা। েভাকািবউলাির, �ামার আর ময্াথ 
এগেলা ধের ধের পড়ােনার মত েলাকজন েকান েকািচংেয় েনই। আর ি�পােরশেনর সমসয্া এগেলােতই। বািকগেলা 
সময় িদেল হেয়ই যােব িক� এগেলার জনয্ িনেজর িডটারিমেনশান এবং অেনক ে�ে� কােরা েহ� লাগেব। েতা 
আমার পরামশর্ হে�, সমসয্া িচি�ত কের িকভােব েসটা সলভ করেবন, না পারেল কার সাহাযয্ িনেবন েসটা 
খুঁেজ করন। েকািচং করন আর নাই করন, এটা আপনােক করেতই হেব। েয �ামারটা আপিন বঝুেছন না 
েসটা েকান বইেত েকাথায় িনয়ম ও উদাহরণ িদেয় আেছ, আর িনয়মটা আপিন বুঝেত পারেছন িকনা েসটা 
জানেত হেব। েকান ময্ােথ ে�াবেলম হেল েসটা কার েথেক েজেন িনেবন েসটা ভাবনু। েভাকািবউলাির িশখেত 
ও মেন রাখেত উপায় জানুন। আর বািকগেলা গাইড েথেক,বই েথেক বা েকািচংেয় সব জায়গায়ই পােবন।" 
আমার কথাঃ আিম েকািচং কেরিছলাম, তেব ি�িল ছাড়া বািকগেলােত খুব একটা লাভ হয়িন। েকািচং েস�ারগেলা 
ভুলভাল কথা বেল আপনার আত্মিব�াস-এর বােরাটা বাজােত ও�াদ, যােত আপিন ওেদর উপর িনভর্ রশীল হেয় 
পেড়ন।েকািচং করেত েগেল ওেদর চাপাবািজেত িব�া� হেবন না। 
 
১৮) ভাইয়া, আিম মুখ� করেত পািরনা, আমার িক িবিসএস হেব? 
উত্তরঃ িবিসএস পরী�ায় মুখ� কের বড়েজার ি�িল পার হেত পারেবন, চাকুির পােবন না। গাদা গাদা সাধারণ 
�ান মখু� না করেত পারেল িবিসএস পরী�ায় চা� পাওয়া যায়না- এটা সবর্কােলর েসরা িমথয্া কথা। সাধারন 
�ান কতটা িক পড়েবন, উপের েদয়া িল�গেলােত খুব সু��ভােব বলা আেছ। আমার “How I Made It in the 
tiresome journey of BCS” আিটর্ েকলিট পড়ুন, েযটার �পব� িল� িদেয়িছ শরেতই ওখােনর �থম আিটর্ েকল 
এিট। 
  
১৯) ভাইয়া, আিম �থম বার িবিসএস িদি� পরী�া, আমার িক হেব? 
উত্তরঃ ি�, হেব, যিদ িঠক মত পড়ােশানা কের পরী�া েদন।আিম ২৩ বছর বেয়েস িবিসএস পরী�া িদেয় ২৮তম 
িবিসএস পরী�ায় পুিলশ েমধা�েম চতুথর্ হেয়িছলাম, পেরর িবিসএেস তৃতীয়। আমার মত এইচ এস িস েত ৩.৬ 
িজিপএ পাওয়া �াইেভট ভািসর্িটর গদর্ভ যিদ �থম বােরই পাের, আপিনও পারেবন। একই কথা যারা েশষবােরর 
মত পরী�া িদে�ন তােদর জেনয্ও �েযাজয্। িঠকমত পড়ােশানা কের পূেবর্র ভুলগেলা কািটেয় উঠুন, আপনারও 
চাকুির হেব। 
  
২০) ভাইয়া, আমার হােতর েলখা  খারাপ এবং ধীর। িক করব? 
উত্তরঃ আিম আমার েলখার েয িল�িট িদেয়িছ, ওটা েথেক ২৫ পৃ�ার ডকুেম�িট ডাউনেলাড কের বাংলা িলিখত 
পরী�ার ��িত িনেয় েয আিটর্ েকলিট িলেখিছ, ওটা পড়ুন।িক করেত হেব বুঝেত পারেবন।হােতর েলখার েসৗ�যর্ 
এবং �ীড িবিসএস পরী�ার জেনয্ চরম জররী। উে�খয্, ইংেরিজেত দখল থাকেল পরী�া ইংেরিজ ভাষােতও 



িদেত পােরন। ২৭ তম িবিসএস পরী�ার ফা�র্  বয় কামর�ামান ভাই পুেরা পরী�াটা ইংেরিজেত িদেয়িছেলন।এবার 
একটু সতকর্  কির, ইংেরিজ বা বাংলা েয ভাষােতই পরী�া িদন না েকন, আপনার উত্তেরর মান এবং তা 
ে�েজে�শেনর উপর ফলাফল িনভর্ র করেব। ভাব মারেত িগেয় ভুলভাল ইংেরিজ িলখেল চরম ধরা খােবন। 
 
 
 
�ুিপড েকােয়ে��ঃ  
 
২১) ভাইয়া, িবিসএস এ নািক টাকা ছাড়া চাকুির হয়না? “অমুক ভাই” েতা শেনিছ ২০ ল� টাকা িদেয় 
চাকুির েপেয়েছন, আমার এত টাকা েনই আিম িক করব? 
উত্তরঃ িঠকই শেনেছন।আিম িনেজও টাকা িদেয়ই চাকুিরেত ঢুেকিছ। কত টাকা শনেবন? সােড় ছয়শ টাকা। 
য�রু মেন আেছ, আমােদর সমেয় চাকুিরর আেবদনপে�র দাম িছল পাঁচশ টাকা, আর েমিডেকল েট� করােত 
েলেগিছল েদড়শ টাকা- এই সােড় ছয়শ টাকা িদেয় আিম চাকুির েপেয়িছ। 
বাংলােদেশর মত দনু�িত�বন েদেশ �ায় সব জায়গােতই দনু�িত হবার স�াবনা েথেক যায়।েকউ েকউ হয়েতাবা 
চাকুির পায়ও। আপনার যিদ এত টাকা, েযাগােযাগ, �মতা ইতয্ািদ থােক, পারেল িবিসএস চাকুির িনেয় িনন ওটা 
বয্বহার কের।আর যিদ তা না থােক, দয়া কের এসব ফালতু িবষেয় মাথা না ঘািমেয় পড়ােশানা করন, কােজ 
েদেব। 
  
২২) ভাইয়া, আমার েতা “েকাটা” েনই, আমার িক িবিসএস হেব? 
উত্তরঃ ভাই, েযটা েনই, েসটা িনেয় মাথা ঘামাে�ন েকন? যােদর েকাতা আেছ তারা ওটা বয্বহার করক, ওেদর 
কথা িচ�া কের আপিন আপনার সময় ন� করেবন েকন? একশটা সীেটর মেধয্ অ�তঃ ৪৫টা সীট আেছ 
আপনােদর মত নন-েকাটা পরী�াথ�েদর জনয্। ওতার জনয্ লড়াই করন, আপনার েতা দরকার মা� একটা 
িসট! 
  
২৩) ভাইয়া, আিম েদখেত শনেত হয্া�সাম নই, মাথায় চুল কম- হাইটও কম, গােয়র রঙ কােলা। আমার 
িক চাকুির হেব?? 
উত্তরঃ ও ভাইজান, আপিন সরকারী চাকুিরর পরী�া িদেত এেসেছন, এসকটর্  সািভর্ েসর না। আপনার েচহারা, 
গােয়র রঙ, �াম েথেক না শহর েথেক এেসেছন- এগেলা িক�েুত িক� ুযায় আেস না। েবাঝা েগল? 
  
২৪) ভাইয়া, কয্াডার হেত েগেল কত পােসর্� ন�র েপেত হয়? আিম যিদ “এত” পাই তাহেল িক আিম “অমুক” 
কয্াডার পাব? 
উত্তরঃ ভাই, আপিন কত পােবন এইটা আেগ েথেকই িঠক কের েফলেতেসন িকভােব? আর ল� ল� পরী�াথ�রা 
েক কত মা�র্ পােব েসটা েতা আ�াহ ছাড়া েকউ জােনন না- তােদর ন�র আপনার েচেয় েবিশ না কম এইটা 
জানেবন েকমেন? তা যিদ না জােনন, িকভােব িনি�ত হেবন অমুক কয্াডার পােবন িকনা?? মাথা েথেক এইসব 
ফাউল িচ�া েঝেড় েফেল পড়ােশানা কেরন, ওেত না�ার হয়ত বাড়েব- চাকুির পাওয়ার স�াবনাও বাড়েব। 
  
২৫) ভাইয়া, পড়ােশানা করেত ই�া কেরনা। একটানা পড়েতও পািরনা। িক করব? 
উত্তরঃ গগেল িগেয় Pomodoro Technique িলেখ সাচর্  িদন, ভালভােব িশখুন এটা, পড়েত িগেয় কােজ লাগান। 
সংে�েপ বলেত েগেল, একটানা ২৫ িমিনেটর েবিশ েকান িবষয় পড়েবন না।২৫ িমিনট েয েকান িবষেয় দিুনয়াদাির 
ভুেল িগেয় পড়নু, িঠক ২৫ িমিনট পর ৫ িমিনট ে�ক িনন, তারপর আবার ২৫ িমিনট পড়ুন। POMOTODO 
নােম একটা এয্াপ আেছ, এটা নািমেয় িনেয় কােজ লাগােত পােরন। আিম িনেজ এটা বয্বহার কের ে�াডাি�িভিট 
বহগণ বািড়েয় েফেলিছ।বহ িপএইচিড �ুেড� এটা বয্বহার কের সারািব�জেুড়।িবিসএস পরী�ার সময় এটা 
আমার জানা থাকেল আমার েরজা� আেরা ভােলা হত। 
উপেরর ২৫ টা �ে�র উত্তর জানেল এবং উপের েদয়া িরেসাসর্গেলা িঠকমত কােজ লাগােল আিম বাজী ধের 
বলেত পাির, আপনােক েঠকােত পারেব এমন বােপর বয্াটা এখেনা জ�ায়িন। 
  
  



এবার মাদার অফ অল েকাে�� বা েবানাস ��ঃ 
  
২৬) ভাইয়া , আপনার এই এতিদেনর চাকুির এবং িবিসএস পরী�ার অিভ�তার সারমমর্ িক? 
উত্তরঃ সারমমর্ একটাই,  েপাকার েখলায় েযমন িবিসএস পরী�ােতও েতমন- It’s not the cards you are given 
at hand, its how you play them. আপনার সীিমত সামথর্য্ ও দবুর্লতা মাথায় েরেখই িনেজর সেবর্া�টুকু িদন, 
িবজয়মালয্ িছিনেয় আনেত পারেবনই। 
িবিসএস পরী�া েমধা যাচাই এর পরী�া নয়, এটা হে� ৈধযর্ ধের েলেগ থাকার পরী�া। িক বীভৎস পির�ম 
আমােক করেত হেয়েছ িবিসএস পরী�ায় েকায়ািলফাই করেত িগেয়, কতবার আ�িরক অেথর্ই মেন হেয়েছ ধুৎ, 
বাদ েদই, এসব চুল-ছাল আমার জেনয্ নয়- েস গ� আেরকিদন হেব। 
এ েলখািট এতদরূ েযেহতু পেড়েছন, আপিন এখন জােনন িবিসএস কয্াডার হেত হেল আপনােক িক করেত হেব। 
িবজয় অথবা বীরগিত- এই ম� মাথায় েরেখ লড়াই শর কের িদন! 
 (েলখািট সিঠক ে�িডট িদেয় যত ইে� েশয়ার করেত পােরন। তেব িনেজর নােম চালােত েগেল একটু সতকর্  
ভােব করেবন। যিদ ধরেত পাির, নাহ থাক িক করব আর বললাম না)  
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