
৪৩ তম িবিসএস ি িলিমনাির ফাইনাল সােজশন 
সােজশনঃ আল মামুন (৪১ তম ি িল উ ীণ, এমএসিস ইন িসএসই চলমান - বুেয়ট, িবএসিস – হািব িব) 

ফানঃ ০১৭২৪৩৯৩৫৩৪ 

(মা  ৪৩ িদেন ৪৩ তম িবিসএস ি িলর পূণ িত) 

 

িদেনর 

িমক 

পড়া নার িসেলবাস যত মাকস 

কমন আসেব 

 বাংলা – ৩৫ (ব াকরণঃ ১৫, সািহত ঃ ২০) 
বইঃ জজ MP3 বাংলা পুেরা বই, অিভযা ী িবিসএস বাংলা (এই টিপক িল ধু) 

 

১ বানান ও বাক  ি , পিরভাষা, সি   ৪ 

২ সমাথক শ , িবপরীত শ , উপসগ ৪ 

৩ কৃিত- ত য়, কারক-িবভি , সমাস ৪ 

৪ শ , বাগধারা, বাচ -উি  ৪ 

৫ চযাপদ, ডাক ও খনার বচন, কৃ কীতন,  

ব ব ও শা  পদাবিল  

২ 

৬ ম লকাব , জীবনীকাব , মিসয়া সািহত ,  

লাকসািহত , মমনিসংহ গীিতকা, আরাকান রাজসভা 

২  

৭ বাংলা গদ র িবকাশ, ফাট উইিলয়াম কেলজ, রামপুর িমশন ২ 

৮ পূণ উি  ও কিবতার কথা, িবিভ  িবখ াত  (নাটক, 

উপন াস, ছাটগ ) 

২ 

৯  িবিভ  প -পি কা, বাংলা সািহত র ইিতহাস, প পা ব ৫ জন( 

জীবনান  দাশ, সুধী নাথ দ , অিময় চ বতী, িব ু েদ, বু েদব বসু) 

২ 

১০ রবী নাথ ঠাকুর, জসীমউদদীন, বগম রােকয়া ২ 

১১ কাজী নজ ল ইসলাম, বি মচ  চে াপাধ ায়, মাইেকল মধুসূদন দ  ২ 

১২ শরৎচ  চে াপাধ ায়, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, মায়ূন আহেমদ, 

সয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান, আখতা ামান ইিলয়াস, 

আহসান হাবীব, জিহর রায়হান, PSC এর দয়া িলে র বািকরা 

২ 



 English – 35 (Grammar: 20, Literature: 15) 
Book: Miracle English Literature Full Book, Master English (Only 

these topics) 

 

১৩  Number, Gender, Noun Classification, Adjective Classification, Adverb 

Classification 

2 

১৪ Infinitive/Participle/Gerund, Phrases and Clauses determination 3 

১৫  Preposition, Group verb, Idiom Phrases, Foreign Phrases 3 

১৬ Synonym-Antonym, Spelling/Word/Sentence Correction  3 

১৭ Transformation (With Tense, Voice, Narration, Right form of verb, 

Subject verb agreement), One word substitution, Analogy 

3 

১৮ English Periods, Literary Terms, Famous Quotations, Famous Books 4 

১৯ The Renaissance Period, The Neo-classical Period, Romantic Period 4 

২০  The Victorian Period, Modern Period, Post Modern Period 4 

২১ Revision of Important Authors:  

Shakespeare 

Wordsworth 

ST Coleridge 

Charles Dickens 

Robert Browning 

GB Shaw 

WB Yeats 

TS Eliot 

E. Hemmingway 

C. Marlowe 

Included 

Above 

   

 

 

 

 



 বাংলােদশ িবষয়াবিল – ৩০ 
বইঃ জজ MP3 বাংলােদশ, বিসক িভউ বই এর এই টিপক িল ধু 

সাধারণ ােনর জন  – জানুয়াির টু পরী ার মাস পয  কাের  এেফয়ারেসর 

থমিদেকর ২৫/৫০ িট এমিসিকউ ও িরেলেটড তথ   

২২ বাংলােদেশর সা িতক ঘটনাবিল, বাংলােদেশর সংিবধান 

(ইিতহাস, অনুে দ, তফিসল, সংেশাধনী) 

৪ 

২৩ বাংলার ইিতহাস 

াচীন যুেগ বাংলা 

মুসিলম শাসনামেল বাংলা 

ি িটশ শাসনামেল বাংলা 

৩ 

২৪ পািক ান আমল, মুি যু  ও াধীন বাংলােদেশর অভু দয়  ৫ 

২৫ বাংলােদেশর কৃিষজ স দ, খিনজ স দ, িশ  স দ, বািণজ  ও 

অথনীিত 

৩ 

২৬ বাংলােদেশর িবিভ  সমী া-জিরপ, আদম মাির, জনসংখ া, জাতীয় 

অজন 

২ 

২৭ বাংলােদেশর জািত, গা ী, উপজািত, নারী, বাংলােদেশর ভূ কৃিত, 

িশ া, া -ব ব া (ইন ু ড- কেরানা িরেলেটড তথ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

৩ 



 আ জািতক িবষয়াবিল – ২০ 
বইঃ জজ MP3 আ জািতক, বিসক িভউ বই এই টিপক িল ধু +  

সাধারণ ােনর জন  – জানুয়াির টু পরী ার মাস পয  কাের  এেফয়ারেসর 

থমিদেকর ২৫/৫০ িট এমিসিকউ ও িরেলেটড তথ   

 

 

২৮ আ জািতক সা িতক ঘটনাবিল, এিশয়া, ইউেরােপর বি ক ইিতহাস  ৩ 

২৯ ণালী, সীমানা, িবেরাধপূণ অ ল, যু -িব হ, চুি , েটাকল, 

কনেভশন 

৩ 

৩০ জািতসংঘ ও এর অ সংগঠন, ায়ী সদস েদর সােথ বাংলােদেশর 

স ক,  িবিভ  সং ার িত া, সদর দ র, সদস , বঠক, সবেশষ 

কাজ, িবিভ  দেশর রাজধানী, মু া, ভাষা 
 

৫ 

 সাধারণ িব ান – ১৫ 
বইঃ নবম-দশম ণীর সাধারণ িব ান, পদাথ, রসায়ন, জীবিব ান, MP3 

িব ান বা ওরাকল িব ান  

 

৩১ সাধারণ িব ান (পদাথিব ান + রসায়নিব ান অংশ) ৬ 

৩২  সাধারণ িব ান (জীবিব ান + পিরেবশ িব ান অংশ) ৪ 

 

 

  

 কি উটার ও তথ যুি  – ১৫  
বইঃ একাদশ- াদশ ণীর আইিসিট বই, MP3 ইিজ কি উটার 

 

৩৩  Computer Input, Output devices, CPU, ALU, DISK, Memory 3 

৩৪  Number Conversion system (binary, octal, decimal, hexadecimal), 

Logical gate, Operating system, Server System, Embedded devices  

3 

৩৫  E-commerce, 2G, 3G, 4G, 5G, Network devices – Layers – Protocols, 

LAN, MAN, WAN, WiMax, LTE, RFID, Latest Technologies  

3 

৩৬  Various system and application software, Database, Data Structures – 

Stack, Queue, Linked List, basic algorithms (searching and sorting) 

3 



   

 গািণিতক যুি  – ১৫ 
বইঃ নবম-দশম ণীর সাধারণ গিণত বই, খাই ল বিসক ম াথ ফুল ও 

ি িভয়াস িবিসএস এ আসা সকল ম াথ 

 

৩৭  গািণিতক যুি ঃ 

বা ব সংখ া-অসমতা 

গসা  লসা   

শতকরা 

লাভ- িত 

অনুপাত-সমানুপাত 

বীজগিণত বিসক ফমুলা িরেলেটড 

৬ 

৩৮ সূচক-লগািরদম 

সট 

সমা র ও েণা র ধারা 

জ ািমিত বিসক ফমুলা িরেলেটড  

িবন াস-সমােবশ 

স াব তা 

৪ 

  

মানিসক দ তা – ১৫ 
বইঃ MP3 Mental Ability book or Oracle Mental Ability book full 

 

৩৯   িবিভ  িচ , িচ , প াটান থেক ফাঁকা ঘেরর মান িনণয় 

সাংেকিতক/বণনানু িমক িবন াস/রে র স ক িনণয়/ ভাবাথ 

অনুধাবন/যাি ক দ তা-িদক িনণয় 

ঘিড়, আয়না, পািনেত িতিব  িনণয় 

বড়- ছাট, সমেগা ীয় আলাদা প াটান িনণয় 

ি ভুজ, চতুভুজ, ব ভুেজর সংখ া িনণয় 
 

৭ 



৪০  বাংলা ব াকরণ, ইংিলশ ামােরর িকছু টিপক- 

অথ/বাগধারা- বাদ 

বানান-ভাষা 
Synonym-antonym 

সমাথক শ  

িবপরীত শ  

সময় ঘিড় দূরে র ম াথ 

বয়স এর ম াথ 

নল- চৗবা ার ম াথ 

সময়-কােজর ম াথ 

ন এর ম াথ 

নৗকা াত এর ম াথ 

বগ দূর  এর ম াথ 

 

৩ 

 ভূেগাল, পিরেবশ ও দুেযাগ ব ব াপনা – ১০ 
বইঃ নবম-দশম ণীর ভূেগাল বই, MP3 ভূেগাল, পিরেবশ ও দুেযাগ ব ব াপনা 

বইিট  

 

৪১   ভূেগাল, পিরেবশ ও দুেযাগ ব ব াপনা ( যেকােনা িসিরেজর বই থেক 

ি িভয়াস সহ স ূণ) 

 
 

৫ 

 নিতকতা, মূল েবাধ ও সুশাসন – ১০ 
বইঃ MP3 বই, বিসক িভউ বা গাজী িমজানুর রহমােনর ি িল এনালাইিসস 

বইেয়র এই এই অংশটুকু 

 

৪২ নিতকতা, মূল েবাধ ও সুশাসন ( যেকােনা িসিরেজর বই থেক 

ি িভয়াস সহ স ূণ) 

৫ 

৪৩ ফাইনাল ২০০ ন র মেডল ট   

 


